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§ 394 Dnr SBN 2020/00186  

Kärranäsvägen, avtal mellan Karl-Erik Benders AB och 
Uddevalla kommun 

Sammanfattning 

Kärranäsvägen ägs av Karl-Erik Benders AB, nedan kallad Benders. Kärranäsvägen 

utgörs av ett vägområde för biltrafik som är belägen inom fastigheterna Kärra 1:35 och 

Sörvik 1:6 och en gång- cykel- och mopedbana som är belägen inom fastigheterna 

Kärra 1:34, Kärra 1:35 och Sörvik 1:6, se bifogad karta.  

  

Kärranäsvägen ansluter till Kasenabbevägen i öst och Frölandsvägen/RV 44 i väst. 

Vägområdet utgörs av enskild väg. Kärranäsvägen har tidigare varit stängd för allmän 

trafik men har efter överenskommelse mellan Benders och Trafikverket varit öppen för 

allmän trafik under tiden Trafikverket renoverat tunnlarna på RV44.  

  

Kärranäsvägen har en stor betydelse som kommunikationsled i staden och kommunen 

ser fördelar med att vägområdet hålls öppen för allmän trafik. Benders accepterar att 

hålla vägen öppen förutsatt att Kommunen bekostar del av drift av vägområdet.  

  

Ett avtal har upprättats mellan kommunen och Benders med syfte att hålla 

Kärranäsvägen öppen för allmänheten samt reglera ansvarsfördelningen och parternas 

ekonomiska åtaganden för drift och underhåll.  

  

Sammanfattningsvis innehåller avtalet följande: 

  

• Benders upplåter Kärranäsvägen till kommunen och ska hålla den öppen dygnet 

runt för allmän trafik. 

• Benders har inte rätt att ta ut någon ersättning för själva upplåtelsen.  

• Benders ansvarar för all drift och underhåll av Kärranäsvägen.  

• Kommunen ska betala ett årligt driftbidrag till Benders på 150 000 kronor. 

Nyttjas inte hela bidraget årligen, kan detta överskott gå till att täcka eventuella 

underskott från tidigare år, alternativt, vid överskott, till långsiktigt underhåll av 

Vägområdet och/eller ny dragning av genomfartsled. 

  

Avtalet gäller för perioden 2020-01-01 till och med 2025-12-31. Avtalstiden förlängs 

med 3 år i sänder om uppsägning inte sker senast sex månader innan avtalstidens 

utgång. Skulle endera parten begära uppsägning av avtalet ska parterna återuppta en ny 

förhandling i syfte att möjliggöra Kärranäsvägens långsiktiga användning som öppen 

väg för såväl företag som för allmänhet. I det fall en sådan förhandling ej leder till ett 

nytt avtal upphör avtalet att gälla i sin helhet och ingendera parten har någon 

kvarstående rättighet eller skyldighet. 

  

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-09-14 

Avtal avseende drift och rätt att nyttja Kärranäsvägen, 2020-09-14 

Kartbilaga Kärranäsvägen, 2020-03-04 
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Yrkanden 

Maria Johansson (L), Karin Engdahl (S) och Torun Elgebäck (C): bifall till förslaget i 

handlingarna samt att ärendet ska omedelbart justeras.  

 

Jarmo Uusitalo (MP) och Kent Andreasson (UP): bifall till förslaget i handlingarna.  

 

Martin Petterson (SD): att återremittera ärendet för att utröna kostnadsalternativet i 

vilken kommunen ansvarar för drift- och underhåll. 

 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på Martin Pettersons (SD) yrkande om återremiss mot att 

besluta om ärendet idag och finner att nämnden beslutar att avgöra ärendet idag.  

 

Ordförande frågar om nämnden kan godkänna Maria Johansson (L) med fleras yrkande 

och finner att nämnden godkänner detta.  

 

 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att godkänna upprättat avtal mellan Karl-Erik Benders AB och Uddevalla kommun 

gällande drift och rätt att nyttja Kärranäsvägen. 

 

att anse paragrafen omedelbart justerad 

  

  

Reservation 

Martin Petterson (SD) och Mattias Forseng (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån 

för det egna förslaget.  

 

Protokollsanteckning 

 

Kent Andreasson (UP) lämnar följande anteckning till protokollet:  

 

Uddevallapartiet / KSO har under februari drivit en lösning av Kärranäsavtalet. Så som 

förslaget ser ut idag, ett av 3 ärenden som Benders ser som ett paket. Två på återremiss 

till SBN och en markbytesaffär Som hanteras av KS/KF. 
 

Vid fullmäktige drev ett antal partier Bl.a. nuvarande majoritet av S, M, C och L att 

man skulle återremittera detta förslag som nu har blivit fördröjt Minst 7 månader och 

Uddevalla har tappat ca 50 arbetstillfälle samt ett försämrat förtroende hos näringslivet 

detta pga en handlingsförlamning inom politiken, Uddevallapartiet vill med detta visa 

att vi varit positiva till detta ärende från början och framöver. 
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§ 395 Dnr SBN 2019/00715  

Sörvik 1:36, Försäljning av industrimark 

Sammanfattning 

Uddevalla kommun äger fastigheten Sörvik 1:36, nedan kallad fastigheten. Fastigheten består av 

16 786 m2 plan och obebyggd mark inhägnad med staket. För fastigheten gäller stadsplan 

Uddevallavarvet från 1976-11-07 och utgörs av kvartersmark för industriverksamhet. 

Kommunen har kommit överens med Karl-Erik Benders AB, nedan kallad Benders, om att 

kommunen ska överlåta fastigheten till Benders för en köpeskilling om 6 000 000 kronor. 

Ersättningen för fastigheten är bedömd genom värdering av Svefa AB under 2018 och värderas 

som industrimark i bra läge.  

Fastigheten överlåts i befintligt skick. Benders ska ha möjlighet att med sakkunnig expertis 

besiktiga fastigheten och utföra miljöteknisk markundersökning utöver de undersökningar som 

är gjorda av kommunen och som denne har delgett Benders. Kommunen ska åtgärda och 

bekosta sanering av eventuella miljöföroreningar som finns i marken så länge som de påträffade 

föroreningarna inte, av sakkunnig expertis, bedöms vara så pass små att det inte föreligger några 

miljö- eller hälsorisker med nuvarande markanvändning. 

På fastigheten växer Grenigt Kungsljus som är en tvåårig, högväxt ört. Den är fridlyst samt 

finns på rödlistan (VU). För att kunna genomföra försäljningen måste växten flyttas. 

Kommunen har ansökt till Länsstyrelsen om dispens från artskyddsförordningen för att få flytta 

Grenigt Kungsljus. Avtalet gäller under förutsättning att beslut om dispens från 

artskyddsförordningen för att få flytta Grenigt Kungsljus från fastigheten blir beviljat av 

Länsstyrelsen och vinner laga kraft senast två år från undertecknat avtal.  

Om inte dispens från Länsstyrelsen erhålls är köpekontraktet till alla delar förfallet och 

fastigheten återgår till kommunen.  

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-01-03 

Köpekontrakt Sörvik 1:36, 2020-01-03 

Kartbilaga Sörvik 1:36, 2019-12-11 

Yrkanden 

Maria Johansson (L), Karin Engdahl (S) och Torun Elgebäck (C): bifall till förslaget i 

handlingarna samt att ärendet ska omedelbart justeras.  

 

Jarmo Uusitalo (MP) och Kent Andreasson (UP): bifall till förslaget i handlingarna.  

 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att godkänna upprättat köpekontrakt mellan kommunen och Karl-Erik Benders AB 

gällande Sörvik 1:36.  

 

att anse paragrafen omedelbart justerad. 

Avstår från att delta i beslut 

Martin Petterson (SD) och Mattias Forseng (SD) avstår från att delta i beslutet.  
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Protokollsanteckning 

Martin Petterson (SD) lämnar följande protokollsanteckning:  

 

Vi har inga invändningar mot denna fastighetsaffär. Dock så har Karl-Erik Benders AB 

har villkorat en sammanlänkning mellan denna fastighetsaffär med ingående av 

nyttjanderättsavtal gällande Kärranäsvägen. Då vi yrkat på återremiss gällande 

nyttjanderättsavtalet, med syfte att utröna denna alternativa kostnaden för ett 

kommunalt drift- och underhållsansvar, så nödgas vi därför att avstå som resultat av 

villkorad sammanlänkning. 

 

Kent Andreasson (UP) lämnar följande protokollsanteckning:  

 

Uddevallapartiet / KSO har under februari drivit en lösning av Kärranäsavtalet. Så som 

förslaget ser ut idag, ett av 3 ärenden som Benders ser som ett paket. Två på återremiss 

till SBN och en markbytesaffär Som hanteras av KS/KF. 
 

Vid fullmäktige drev ett antal partier Bl.a. nuvarande majoritet av S, M, C och L att 

man skulle återremittera detta förslag som nu har blivit fördröjt Minst 7 månader och 

Uddevalla har tappat ca 50 arbetstillfälle samt ett försämrat förtroende hos näringslivet 

detta pga en handlingsförlamning inom politiken, Uddevallapartiet vill med detta visa 

att vi varit positiva till detta ärende från början och framöver. 

 

 
 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-09-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Klicka eller tryck här för att ange text. 

 


