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§ 361
Exploateringsavtal avseende detaljplan för
Dikaren 8 m.fl. KS 2017-564

KS, KF

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Godkänna förslag till exploateringsavtal nr 236 med Peterson & Hansson Invest AB,
baserat på detaljplaneförslag för Dikaren 8 m fl.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2017-12-01
Förslag till exploateringsavtal nr 236, daterat 2017-11-27
Plankarta Dikaren 8 m.fl.
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsavdelningen har tagit fram ett förslag till exploateringsavtal med
Peterson & Hansson Invest AB, som är exploatörer inom detaljplan för Dikaren 8 m.fl.
Exploateringsavtalet reglerar de åtaganden för genomförandet av detaljplanen som åvilar
exploatören.
Ekonomi
Exploatören ska till kommunen betala en exploateringsavgift om 130 000 kr.
Exploateringsavgiften motsvarar exploatörens kostnader för utbyggnad av allmän plats
inom det detaljplanerade området.
Övervägande
Då detaljplanen för Dikaren 8 m.fl. är klar för antagande har samhällsbyggnadsavdelningen upprättat förslag till exploateringsavtal mellan kommunen och exploatören.
Antagandet av förslag till ny detaljplan behandlas parallellt med detta ärende om
exploateringsavtal.
Exploateringsavtalet reglerar de åtaganden för genomförandet av detaljplanen som åvilar
exploatören. Den allmänna platsmarken är utbyggd i området, men detaljplanen innebär
vissa förändringar. Exploatören bekostar utbyggnad av allmän plats i enlighet med ny
detaljplan. All tillkommande allmän platsmark överlåts kostnadsfritt till kommunen.
Exploatören utför och bekostar sanering av kvartersmarken som krävs för att genomföra
detaljplanen. I övrigt innehåller exploateringsavtalet sedvanliga villkor.
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§ 362
Detaljplan för Dikaren 8 m. fl. – Avrapportering av
KS, KF
granskningsskede, förslag till revideringar samt beslut om
antagande. KS 2014-368
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
1 Godkänna granskningsutlåtandet med föreslagna revideringar.
Arbetsutskottet beslutar därefter föreslå kommunstyrelsen tillstyrka
kommunfullmäktige besluta
2 Anta det reviderade planförslaget.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag från samhällsbyggnadsavdelningen, 2017-12-01
Granskningsutlåtande, 2017-11-23
Planbeskrivning, antagandehandling koncept, 2017-11-23
Plan- och illustrationskarta, antagandehandling koncept, 2017-11-23
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2015-01-13 att ge stadsbyggnadskontoret i uppdrag att
utarbeta förslag till detaljplan för Dikaren 8 m.fl. Kommunstyrelsens arbetsutskott
beslutade 2016-08-29 § 232 att godkänna planförslaget för granskning.
Planen syftar till att pröva förutsättningarna för uppförande av bostadshus inom
kvarteren Dikaren och Drängen samt att reglera befintlig bebyggelse för
bostadsändamål, kontor och handel. Planområdet är beläget direkt söder om
Arvidstorpsvägen och norr om Bräckevägen. Inom planområdet finns tio befintliga
villor med tillhörande komplementbyggnader. Planförslaget innehåller tre
nytillkommande flerbostadshus med cirka 30 bostäder samt två befintliga flerbostadshus
som även inrymmer kontor.
Planförslaget har under granskningstiden 2017-09-13 till 2017-10-11 varit utställt i
Stadshuset samt funnits tillgängligt på kommunens hemsida. Under granskningen
inkom 17 yttranden. Inkomna synpunkter berör främst trafiksituationen inom och
omkring planområdet. Vidare efterfrågas ytterligare utredningar vad gäller föroreningar
inom planområdet. Frågor har även kommit upp vad gäller samstämmigheten mellan
samrådsredogörelsen och det faktiska planförslaget i granskningsskedet. Det handlar
bl.a. om tillåten byggnadshöjd på bebyggelsen i planförslaget. Inkomna synpunkter har
sammanställts och kommenterats i granskningsutlåtandet.
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Granskningsutlåtandet innehåller även förslag till revideringar som legat till grund för
antagandehandlingens utformning.
Ekonomi
Planarbetet bekostas till 100 % av exploatören och regleras via särskilt avtal.
Övervägande
Samhällsbyggnadsavdelningen föreslår följande revideringar/kompletteringar:
- Planhandlingarna föreslås kompletteras med analys av jordprov från före detta
banvall.
- Planbeskrivningen föreslås utvecklas angående konsekvenserna av att vissa
befintliga byggnader står inom mark som i planförslaget inte får bebyggas.
- Planbeskrivningen föreslås revideras angående ytor för allmänplatsmark.
- Planbeskrivningen föreslås kompletteras angående riktlinjer för beskuggning av
bostäder.
- Planbeskrivningen föreslås kompletteras med redovisning av att avtal ska tecknas
rörande placering av sopkärl.
- Varsamhetsbestämmelsen k1 föreslås förtydligas ytterligare.
- Planbeskrivningen föreslås kompletteras med rekommendation för kulturmiljövärden på Drängen 3.
Samhällsbyggnadsavdelningen föreslår att planhandlingarna efter gjorda revideringar
antas.
Yrkande
Per Svensson (S) yrkar på en högsta nockhöjd på 11 meter vilket kan motsvara en
bebyggelse på 3 våningar.
Mari-Louise Wernersson (C) yrkar bifall till liggande förslag.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Mari-Louise Wernerssons (C) yrkande mot Per
Svenssons (S) yrkande och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet
med liggande förslag.
Omröstning begärs.
Omröstningsproposition
Ja-röst för Mari-Louise Wernerssons (C) yrkande.
Nej-röst för Per Svenssons (S) yrkande
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Omröstningsresultat
Ledamot
Lars Fagerström (L)
Per Svensson (S)
Tore Holmefalk (C)
Dahn Persson (S)
Mari-Louise Wernersson (C)
Summa

Ja-röst
X

Nej-röst

Avstår

X
X
X
X
3

2

Omröstningen har utfallit med 3 Ja-röster mot 2 Nej-röster. Därmed beslutar
kommunstyrelsens arbetsutskott i enlighet med Mari-Louise Wernerssons (C) yrkande.
Reservationer
Per Svenssons (S) och Dahn Persson (S) reserverar sig till förmån för Per Svenssons (S)
yrkande.
Avvikande mening
Marcelle Farjallah (S) och Rebecka Kristensson (S) antecknar sin avvikande mening till
förmån för Per Svenssons (S) yrkande.
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§ 363
Stadsplan för Lövstaviken – Avrapportering av
granskningsskede samt antagande av förslag till
ändring. KS 2016-137

KS, KF

Beslut
Arbetsutskottet beslutar
1 Godkänna granskningsutlåtandet.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
2 Anta planförslaget.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag från samhällsbyggnadsavdelningen, 2017-11-29
Granskningsutlåtande, 2017-11-28
Planbeskrivning, antagandehandling, 2017-12-12 koncept
Plankarta, antagandehandling, 2017-12-12 koncept
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsavdelningen fick av kommunstyrelsen 2016-09-06 § 251 i uppdrag
att utarbeta förslag till ändring av stadsplan för Lövstaviken. I samma beslut
delegerades även till planchef att besluta om samråd och eventuell granskning.
Ändringen har tagits fram genom standardförfarande och har varit ute på samråd under
tiden 2017-10-04 till 2017-11-01 samt utställt för granskning under tiden 2017-11-13
till 2017-11-26.
Ändring av stadsplan för Lövstaviken utförs i syfte att ta bort utfartsförbudet längs
Badhusvägen i planområdets norra del för att bland annat möjliggöra ombildning av
fastigheter. Utfartsförbudet tas därmed bort från norra och södra sidan om
Badhusvägen. Ändringen innebär endast att bestämmelser upphävs.
Under samrådet inkom 13 yttranden och under granskningen inkom 7 yttranden.
Inkomna synpunkter under samrådet berörde tydlighet kring syftet med ändringen samt
utfartsförbud för Tångköraren 4. Planförslaget har efter samrådet förtydligats i syftet
samt att utfartsförbud i stadsplanen redovisas för Tångköraren 4, i enlighet med
planarbetets intentioner. De yttranden som inkom under granskningstiden har inte
föranlett några revideringar. Inkomna synpunkter redovisas i granskningsutlåtandet.
Ekonomi
Planarbetet bekostas till 60 % av exploatören, Fastighets AB Schubergstorp 17 och
till 40 % av kommunen. Kostnaderna regleras genom planavtal.
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Övervägande
Samhällsbyggnadsavdelningen föreslår att förslag till ändring av stadsplan för
Lövstaviken antas.
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§ 364
Ansökan om planläggning för kv. Åkaren 3-8 m.fl.
KS 2017-495

KS

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Ge samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att inleda ett planarbete för kvarteret
Åkaren, i enlighet med vad samhällsbyggnadsavdelningen framför i sitt yttrande.
2 Planarbetet skall tidsmässigt inordnas i planprioriteringslistan och därvid ges hög
prioritet.
3 Planarbetet skall föregås av tecknande av avtal rörande kostnader mm för planarbetet.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag från samhällsbyggnadsavdelningen, 2017-11-28
Orienteringskartor
Gällande detaljplan för kvarteret Åkaren, laga kraft 1974-09-04
Antagandehandling, karta, kvarteret Hägern, 1994-02-22
Ansökning från SCA Hygiene Products AB, 2017-10-23
Sammanfattning av ärendet
Begäran om planbesked har inkommit från SCA Hygiene Products AB.
Bakgrund
SCA Hygiene Products AB (SCA nedan) har i oktober 2017 inlämnat en begäran om att
detaljplanen för Åkaren 3-8 skall ändras så att den möjliggör en lager- och logistikbyggnad
på fastigheterna.
Kvarteret Åkaren ligger utmed Åkarevägen och Kvekatorpsvägen, i direkt anslutning till
SCA´s befintliga anläggning i Falkenberg. Kvarteret regleras idag av detaljplan för
”Smedjeholm III” vilken vann laga kraft 1974-09-04. I öster gränsar kvarteret till gatumark
m.m. som regleras av detaljplan för kv. Hägern m.m., laga kraftvunnen 1994-04-19.
Gällande detaljplan anger markanvändning ”Garageändamål” för den östra delen av
kvarteret (byggnadshöjd 6 m) samt ”Industriändamål” (byggnadshöjd 8 m) för resterande
del.
Byggnaden på den östra delen av kvarteret (Åkaren 3-7) har nyligen eldhärjats och har
därefter rivits. Sydvästra delarna av kvarteret (Åkaren 8 samt Västra Gärdet 1:10 och del
av 1:11) är inte bebyggda. SCA avser förvärva samtliga fastigheter (totalt ca 38 000 m2)
från Sigurd Andersson Terminal AB.
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Ägarbilden vad gäller den mindre fastigheten Västra Gärdet 1:11 är dock något oklar. SCA
vill bygga för lager- och logistikverksamhet. Befintliga ytor för detta ändamål inom
nuvarande anläggning (kv. Hägern) kan då ställas om till produktionslokaler.
SCA har som vision att kunna ha fyra nya maskiner/linjer vid Falkenbergsfabriken klara
2020. Under våren 2017 igångsattes den senaste maskinen och därmed återstår tre till deras
mål är uppnått. En utmaning för att nå detta mål är bristen på produktionsytor och
lagerytor. För närvarande finns relativt mycket råvaror och färdiga produkter på externa
lager runt om i Falkenberg. För att säkra mark för framtiden vill alltså SCA förvärva
Åkaren 3-8 och Västra Gärdet 1:10-11, för att i framtiden kunna bygga ett helautomatiserat
höglager där. Enligt deras interna analys kring ekonomi för ett sådant projekt krävs en
byggnadsarea på ca 20 000 kvm och en bygghöjd på ca 30 meter. Genom en sådan
utbyggnad skulle de interna transporterna reduceras mellan externlagren, vilket skulle vara
en miljövinst.
SCA önskar en skyndsam hantering då återbyggnaden måste påbörjas inom tre (3) år
räknat från branden den 22 april 2017. Försäkringsbolaget är berett att överlåta
försäkringsbelopp till SCA vid ett förvärv.
I norra delen av kvarteret finns två privatägda fastigheter (Åkaren 1 och 2). I anslutning till
Kvekatorpsvägen ligger ett oelektrifierat industrispår (hamnspåret). Från detta finns ett
stickspår söder om kvarteret Åkaren. Framtiden för hamnspåret har senare år diskuterats
och möjligen kommer detta att slopas. Industrigatorna Åkarevägen och Kvekatorpsvägen
har relativt mycket trafik och är av kommunen anvisad som ”farligt gods-led”. Korsningen
mellan dessa båda gator, öster om kvarteret Åkaren, kan behöva ses över då trafikföringen
här är något oklar, bland annat beroende på närliggande industrispår.
Ekonomi
Planarbetet bör bekostas av sökanden. Avtal härom bör träffas innan planarbetet inleds.
Kostnader för eventuella åtgärder på allmän platsmark bör regleras via exploateringsavtal
som godkänns i samband med att detaljplan antas.
Övervägande
Gällande detaljplan för området är otidsenlig och bör ses över så att den möjliggör ett
verksamhetsområde, lagerverksamhet. Lämpligheten i föreslagen åtgärd samt omfattningen
i byggrätten bör studeras i ett planarbete.
Inledningsvis bör en lämplig avgränsning av planområdet studeras. Omgivande gator bör
ingå då åtgärder på dessa kan behöva göras i syfte att möjliggöra in- och utfarter samt
minska störningar. Vidare kan utbredningen av trafikområden för industrispår behöva
omprövas. Den föreslagna förbindelsen (byggrätten) mellan kvarteren Hägern och Åkaren
måste vidare regleras.

10 (19)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-12-12

Norr om kv. Åkaren (Åkarevägen) ligger bostadskvarter. Redan tidigare har bullerproblem
från Åkarevägen konstaterats för dessa. Vilken påverkan som kan uppkomma i och med
den nya verksamheten bör utredas liksom lämpliga åtgärder för minimering av störningar.
Möjligen kan en zon om ca. 40 m bredd omedelbart norr om Åkarevägen behöva
inkluderas i planområdet.
Då sökanden har angivit önskemål om en mycket stor byggnad får frågor kring höjder,
gestaltning, fasadutformning en central plats i planarbetet. Det samma gäller utformningen
av den för Falkenberg ovanliga förbindelsen över Kvekatorpsvägen.
Flera utredningar kan förutses. Exempelvis bör trafik- och bullerberäkningar, liksom
markundersökningar avseende eventuella föroreningar, göras inom planarbetet. Även
dagvattenhantering från stora hårdgjorda ytor måste studeras.
Kommunstyrelsen gav 2016-05-31 § 183 samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att
inleda planarbete för ytterligare bostäder i anslutning till Åkarevägens norra sida. En
utveckling med bostäder i det området försvårar planläggning för sökt åtgärd inom
kvarteret Åkaren.
Samhällsbyggnadsavdelningen föreslår att ett planarbete snarast inleds i syfte att pröva
ändrad planreglering av kvarteret Åkaren. De utredningar och avvägningar som anges ovan
bör hanteras inom planarbetet. Särskilt bör konsekvenser av en sådan stor byggrätt utredas
och belysas.
I kommunens översiktsplan ÖP 2.0 har fem övergripande strategier formulerats, vilka skall
vara vägledande för kommunens arbete med samhällsutveckling. Av dessa berörs
framförallt strategi 1 Planera för en hållbar samhällsutveckling, strategi 2 Satsa på hållbara
person- och godstransporter samt strategi 3 Förstärk Falkenberg stad av föreslagen begäran
om planläggning.
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§ 365
Utveckling av centrumprojekt – Rörbecksplatsen, permanent
kiosk. KS 2017-569
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
1 Uppdra åt samhällsbyggnadsavdelningen att utreda förutsättningarna för uppförande av
en permanent mindre byggnad på Rörbecksplatsen.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag från samhällsbyggnadsavdelningen, 2017-11-10
Orienteringskartor
Fotografier
Bakgrund
Sedan åtskilliga år upplåts allmän platsmark vid Rörbecksplatsen sommartid åt en tillfällig
glasskiosk. Verksamheten är mycket populär och bidrar till sommarlivet i Falkenberg.
Falkenbergs Näringslivs AB och samhällsbyggnadsavdelningen har diskuterat skilda
möjligheter till att utveckla och förbättra verksamheten i syfte att stärka stadskärnan.
Ekonomi
Samhällsbyggnadsavdelningen föreslår att de ekonomiska konsekvenserna utreds vidare
innan beslut fattas i frågan.
Övervägande
Den byggnad som nyttjas och som sommartid flyttas dit, har inte en utformning som
motiveras av det centrala och urbana läget. En mer permanent byggnad är önskvärd, dels
för att denna skall kunna placeras och utformas med större omsorg och dels för att kunna
erbjuda service, glass, kaffe m.m under hela året.
Samhällsbyggnadsavdelningen har initialt och översiktligt tittat på möjligheterna att
placera sådan byggnad på del av den grusade yta som finns på Rörbecksplatsens södra del,
ändra Rörbecksgatans utformning öster om Holgersgatan samt omdisponera ytor för lek,
biltrafik, cykelparkering m.m.
Samhällsbyggnadskontoret föreslår att möjligheten att uppföra en mindre permanent
byggnad på den grusyta som finns mellan träden på Rörbecksplatsen (Rörbecksgatans
förlängning) vidare utreds. I samband med detta bör möjligheten att bygga, äga och
förvalta sådan byggnad utredas, eventuellt på liknande sätt som byggnaderna på Stortorget
förvaltas av FABO.
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I den kommunövergripande översiktsplanen ÖP 2.0 har fem övergripande strategier
formulerats, vilka skall vara vägledande för kommunens kommande arbete med
samhällsutvecklingen. Av dessa berörs framförallt strategi 3 Förstärk Falkenberg stad av
föreslaget.
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§ 366
Uppdrag i budget 2018 – fastställande av
uppdragshandlingar. KS 2017-568

KS

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Fastställa föreliggande förslag till uppdragsbeskrivningar avseende uppdrag i budget
2018.
Arbetsutskottet beslutar
1 Lokaliseringen ska beakta tillgängligheten till verksamheterna genom kollektivtrafik i
uppdrag 2.
2 Utredningen ska innehålla förslag på hur kommunen på ett bättre sätt kan använda
feriearbetare och anställda i arbetsmarknadsåtgärder för skötsel av allmänna ytor i
uppdrag 3.
3 Redogörelse för hur vi på ett bättre sätt kan använda riktade statsbidrag, EU- bidrag och
andra stöd för att finansiera investeringar och drift i uppdrag 7.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2017-11-28
Förslag till uppdragshandlingar.
Sammanfattning av ärendet
I anslutning till budget 2018 lämnade kommunfullmäktige ett antal uppdrag till
kommunens nämnder. Förslag på uppdragsbeskrivningar har tagits fram av
kommunstyrelseförvaltningen.
Ekonomi
Uppdragen påverkar inte kommunens ekonomi utöver eventuella utredningskostnader. De
förslag som kan bli resultatet av uppdragen kan ha en ekonomisk påverkan, vilket får
bedömas i varje enskilt fall.
Övervägande
Förslag på uppdragsbeskrivningar har tagits fram för nedanstående uppdrag.
1. Socialnämnden ska löpande under 2018 rapportera läget avseende implementeringen av
digitalisering i välfärden till kommunstyrelsen. Uppdraget ska redovisas för
kommunfullmäktige i december 2018.
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2. Socialnämnden och kommunstyrelsen ska under 2018 genomföra en samlokalisering av
arbetsmarknadsavdelningen och försörjningsstödsverksamheten. Uppdraget ska
redovisas för kommunfullmäktige senast i juni 2018.
3. Tekniska nämnden ska tillsammans med kultur- och fritidsnämnden utreda hur skötsel
av allmänna områden kan ske till lägre kostnad och mer kostnadseffektivt. Uppdraget
ska redovisas för kommunfullmäktige senast i oktober 2018.
4. Tekniska nämnden ska återkomma med en handlingsplan för hur kommunen ska
säkerställa tillfredsställande luftkvalitet i kommunens lokaler. Uppdraget ska redovisas
för kommunfullmäktige senast i oktober 2018.
5. Servicenämnden ska öka andelen ekologisk mat till 35 %. Uppdraget ska redovisas för
kommunfullmäktige senast i december 2018.
6. Barn- och utbildningsnämnden ska tillsammans med tekniska nämnden utreda och
lämna förslag på hur nyttjandet av vuxenutbildningens och gymnasieskolans lokaler kan
optimeras. Uppdraget ska redovisas för kommunfullmäktige senast i oktober 2018.
7. Samtliga nämnder ska genomföra en genomlysning av sina intäkter. Uppdraget ska
redovisas för kommunfullmäktige senast i maj 2018.
8. Samtliga nämnder, bolag och samägda organisationer skall redovisa arbetet med att fasa
ut fossildrivna fordon. Uppdraget ska redovisas för kommunfullmäktige senast i
oktober 2018.
Yrkanden
Per Svensson (S) tilläggsyrkar:
1. Lokaliseringen ska beakta tillgängligheten till verksamheterna genom kollektivtrafik i
uppdrag 2.
2. Utredningen ska innehålla förslag på hur kommunen på ett bättre sätt kan använda
feriearbetare och anställda i arbetsmarknadsåtgärder för skötsel av allmänna ytor i
uppdrag 3.
3. Redogörelse för hur vi på ett bättre sätt kan använda riktade statsbidrag, EU- bidrag och
andra stöd för att finansiera investeringar och drift i uppdrag 7.
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Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på vart och ett av Per Svenssons (S) tilläggsyrkande finner
att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller samtliga tilläggsyrkanden.
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§ 367
Information – Förändring av rutiner gällande försäljning av
fastigheter. KS 2017-6
Sammanfattning av ärendet
Niklas Lidström, mark- och exploateringschef informerar om nya rutiner gällande
försäljning av fastigheter.
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§ 368
Information – Beräkning av försäljningspris på byggrätt.
KS 2017-6
Sammanfattning av ärendet
Niklas Lidström, mark- och exploateringschef informerar om nytt sätt att beräkna
försäljningspris på byggrätt.
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§ 369
Information – IT-säkerhet. KS 2017-6
Sammanfattning av ärendet
Torbjörn Larsson, IT-chef informerar om IT-säkerheten i Falkenbergs kommun.
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