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Trafikverkets förfrågan samt trafiknämndens 
hemställan om att göra undantag från 
Göteborgs Stads avgiftsutgiftsuttag för 
tillfällig upplåtelse av allmän plats vid 
byggande av järnväg 
 

Till Göteborgs kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag i tjänsteutlåtande 
den 23 september 2020 och föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

1. Trafikverkets förfrågan om att undantas från avgiftsutgiftsuttag för nyttjande av 
allmän plats, avslås. 

2. Trafiknämnden får i uppdrag att besvara Trafikverkets förfrågan i enlighet med 
kommunfullmäktiges beslut samt avseende de specifika frågor som framkommer i 
trafikkontorets tjänsteutlåtande. 

3. Trafiknämnden ges tillfälligt mandat att reducera avgift för upplåtelse av offentlig 
plats helt eller delvis när yta behöver tas i anspråk vid byggande av järnväg i enlighet 
med vad som framgår i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande. 

4. Trafiknämnden får i uppdrag att återkomma med förslag på aktualiserat regelverk och 
ny konstruktion för upplåtelse och avgiftsuttag för gatumark och annan allmän 
platsmark. 

 
 
Göteborg den 11 november 2020 
Göteborgs kommunstyrelse 
 

 

Axel Josefson 

Mathias Sköld 

 

Kommunfullmäktige 
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Trafikverkets förfrågan samt trafiknämndens 
hemställan om att göra undantag från 
Göteborgs Stads avgiftsutgiftsuttag för 
tillfällig upplåtelse av allmän plats vid 
byggande av järnväg  
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. Trafikverkets förfrågan om att undantas från avgiftsutgiftsuttag för nyttjande av 
allmän plats, avslås. 

2. Trafiknämnden får i uppdrag att besvara Trafikverkets förfrågan i enlighet med 
kommunfullmäktiges beslut samt avseende de specifika frågor som framkommer i 
trafikkontorets tjänsteutlåtande. 

3. Trafiknämnden ges tillfälligt mandat att reducera avgift för upplåtelse av offentlig 
plats helt eller delvis när yta behöver tas i anspråk vid byggande av järnväg i enlighet 
med vad som framgår i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande. 

4. Trafiknämnden får i uppdrag att återkomma med förslag på aktualiserat regelverk och 
ny konstruktion för upplåtelse och avgiftsuttag för gatumark och annan allmän 
platsmark. 

Sammanfattning 
Trafikverket har inkommit med förfrågan om att undanta projekt inom Västsvenska 
paketet, särskilt projekt Västlänken, från Göteborgs Stads avgiftsuttag för upplåtelse av 
offentlig plats. Trafikverket anser att staden har en oproportionerligt hög avgift för 
upplåtelse. Förfrågan springer ur en längre dialog mellan trafiknämnden och 
Trafikverkets projekt gällande nyttjandet av kommunal mark. Trafikverket har i sin 
skrivelse påpekat att det verktyg som finns i form av bestämmelserna om tillfällig 
nyttjanderätt i lagen (1995:1649) om byggande av järnväg som möjliggör att kunna ta 
offentlig plats i anspråk, utan avgiftsuttag, är behäftat med begränsning. Det är vidare inte 
möjligt att helt förutspå projektets utveckling och framtida ytbehov i samband med att 
järnvägsplan fastställs.  

Trafiknämnden föreslår att kommunfullmäktige avstyrker Trafikverkets förfrågan då 
projektet inte särskiljer sig från andra projekt som fått tillstånd att använda offentlig plats 
inom detaljplanelagt område för annat än föreskrivet ändamål. Trafiknämnden ska ta ut 
avgift för upplåtelse av offentlig plats. Dagens regelverk medger inte en flexibilitet kring 
markanvändning och avgiftsuttag vid byggande av järnväg. Kopplat till dagens 
markupplåtelsetaxa föreslår trafiknämnden att de får mandat att reducera avgift för 
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upplåtelse av offentlig plats helt eller delvis när yta behöver tas i anspråk vid byggande av 
järnväg. Stadsledningskontoret föreslår att Kommunfullmäktige beslutar enligt 
trafiknämndens förslag och ställningstagande. Vidare föreslås att trafiknämnden ges ett 
utökat mandatet i avvaktan på att nämnden återkommer med ett förslag på aktualiserat 
regelverk och ny taxekonstruktion för upplåtelse och avgiftsuttag för gatumark och annan 
allmän platsmark.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Trafiknämnden, har kopplat till Trafikverkets förfrågan, valt att inte göra en 
genomlysning av de summor som Trafikverket redovisar i sin förfrågan. Detta då 
nämnden föreslår att förfrågan avslås. Nämnden konstaterar att skulle ett undantag 
medges blir de ekonomiska konsekvenserna mer omfattande och att detta då behöver 
belysas.  

Budget 2020 fastslår att ”Samtliga nämnder och styrelser fått i uppdrag att sträva efter 
hög kostnadstäckning på avgiftsbelagda verksamheter, där så är möjligt”. I det fall 
trafiknämnden ges mandat att göra avsteg från markupplåtelsetaxan kan detta ha en viss 
påverkan på kostnadsintäkt. 

I samband med att ärendet om justering av markupplåtelsetaxan underställdes 
kommunfullmäktige 2020-01-23 konstaterades att trafikkontoret hade prognostiserat 
55 mnkr för intäkter från markupplåtelser för 2019. I det ärendet gjorde 
stadsledningskontoret samtidigt en grov bedömning att intäkterna för markupplåtelser för 
2020 omfattar cirka 57 mnkr. Uträkningen var baserat på prognostiserat utfall för 2019 
samt med beaktande av de procentuella höjningar som framgick av trafiknämndens 
handling. Det innebar således en intäktsförstärkning om cirka 2 mnkr för nämnden. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Övergång från transporter på väg till järnväg är ett av de miljömässiga argument som 
bland annat lyfts i avtalet mellan parter i utveckling av byggnation kopplat till 
järnvägsprojekt. Övergången till att fler transporter kan genomföras på järnväg ger staden 
stöd i att klara miljökvalitetsmålen för exempelvis frisk luft, god bebyggd miljö och 
begränsad klimatpåverkan. Transport via järnväg är också ett steg i att bli allt mindre 
beroende av fossila drivmedel vilket på sikt också ger en förbättrad luftkvalité i staden.  

Bedömning ur social dimension 
De offentliga platserna i staden är en delad resurs som alla olika grupper och individer 
ska ha tillgång till. Stadens förvaltningar som upplåter mark ska säkerställa att endast 
nödvändigt mycket yta skärmas av vid byggnation i staden. Inhägnade områden med 
staket och stängsel kan bidra till att platser upplevs som otrygga. I en stadsmiljö som 
avstängs för byggnation är det viktigt att beakta tillgänglighet för exempelvis personer 
med funktionsnedsättning samt äldre med nedsatt rörelseförmåga. Barn och ungas 
säkerhet behöver beaktas och finnas med i planeringen av hur den avstängda ytan 
kommunicerar med exempelvis gång- och cykelbanor för att undvika olyckor.  

På sikt bidrar en ökad möjligheten att pendla med tåg till och från staden med att 
arbetsmarknadsregioner kan närma sig varandra och ibland slås ihop till en större 
arbetsmarknad. Det ökar möjlighet till att ge tillgång till nya arbetstillfällen ihop med en 
pendling som möjliggör för ett hållbart arbets- och vardagsliv. 
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Bilagor 
1. Trafiknämndens handlingar 2020-08-27 § 305 
2. Förfrågan från Trafikverket om att undanta projekt inom Västsvenska 

paketet från Göteborgs Stad avgiftsuttag för upplåtelse av allmän plats 
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Ärendet  
Trafikverket har gjort en förfrågan om att medges undantag för avgift för markupplåtelse 
vilket trafiknämnden föreslår att kommunfullmäktige avslår. Trafiknämnden hemställer 
samtidigt att de ges mandat att justera taxa för markupplåtelse vid byggande av järnväg 
för plats som är intilliggande, men som inte omfattas i fastställd järnvägsplan. Nämnden 
konstaterar att dagens taxekonstruktion inte medger ett sådant mandat. 
Stadsledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige fattar beslut i enlighet med 
trafiknämndens förslag och ställningstagande. Trafiknämnden föreslås ges ett tillfälligt 
mandat att göra avsteg från uttag av markupplåtelsetaxa fram till att aktualiserat regelverk 
och ny taxekonstruktion tagits fram.     

Beskrivning av ärendet 
Trafikverket har inkommit med förfrågan, till trafiknämnden, om att undanta projekt 
inom Västsvenska paketet, särskilt projekt Västlänken, från Göteborgs Stads avgiftsuttag 
för upplåtelse av offentlig plats. Trafikverket anser att staden har en oproportionerligt hög 
avgift. Vidare är regelverk och taxa inte anpassade till ytkrävande stora projekt som pågår 
under lång tid.  

Förfrågan springer ur en längre dialog mellan trafiknämnden och Trafikverkets projekt 
gällande nyttjandet av kommunal mark. Trafiknämnden menar att vid byggande av 
järnväg finns för Trafikverket en möjlighet att åberopa tillfällig nyttjanderätt. Den 
aktuella järnvägsplanen som medger att tillfällig nyttjanderätt kan användas är framtagen 
i dialog mellan parterna för att säkerställa att inte oproportionerligt mycket mark i staden 
tas i anspråk för projektet.  

Trafikverket beskriver att det inte är möjligt att helt förutspå projektets utveckling och 
framtida ytbehov i samband med att järnvägsplan fastställs och att projekten pågår över 
lång tid. Parterna är överens om att det ligger i allmänheten och stadens intresse att endast 
den mark som är nödvändig för projektet blir aktuellt för avspärrning och som därmed 
inte kan nyttjas för dess avsedda användning. Trafiknämnden ser sig begränsad av 
nuvarande regelverk och taxekonstruktion för att kunna agera på annat sätt än att ta ut 
avgift för tillfällig upplåtelse av allmän plats där Trafikverket inte åberopat tillfällig 
nyttjanderätt av offentlig plats för byggande av järnväg.  

Reglering om tillfällig nyttjanderätt vid byggande av järnväg 
Bestämmelserna om tillfällig nyttjanderätt i lagen (1995:1649) om byggande av järnväg 
möjliggör att kunna ta offentlig plats i anspråk utan att avgift för upplåtelse av offentlig 
plats debiteras.  

Ytorna som tas i anspråk utifrån tillfällig nyttjanderätt omfattas av aktuell järnvägsplan. 
På grund av omständigheter som inträffar efter fastställande av järnvägsplan och när det 
uppstår behov av att byta yta beskriver Trafikverket att det inte är möjligt att göra detta 
utifrån anspråk med tillfällig nyttjanderätt. Trafikverket konstaterar i sin skrivelse att 
dagens regelsystem är inte tillräckligt flexibelt, det nuvarande regelverket är hårt i 
relation till behovet av att skapa praktiska lösningar när planeringen av stadens 
stadsutveckling förändras från beslut av järnvägsplaner till att järnvägen faktiskt byggs.  

Markupplåtelsetaxa 
Enligt Ordningslagen (Lag 1993:1617) 3 kap krävs tillstånd för annan användning av 
offentlig plats inom detaljplanelagt område än föreskrivet ändamål. Avgift för sådan 
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markupplåtelse tas ut med stöd av avgiftslagen (Lag 1957:259) enligt den 
markupplåtelsetaxa som fastställts av kommunfullmäktige. 

Trafiknämnden har i uppdrag att fastställa avgifter för upplåtelser av gatumark och annan 
allmän platsmark inom ramarna för avgiftsnormer antagna av kommunfullmäktige. 
Markupplåtelsetaxans nuvarande konstruktion justerades av kommunfullmäktige 
2020-01-23, § 11 och den ny taxan började gälla från och med första februari 2020. 
Taxan gavs i samband med beslutet en koppling till konsumentprisindex. Trafiknämnden 
fick i uppdrag att årligen fastställa justering av avgift utifrån utveckling av 
konsumentprisindex.  

Trafiknämndens överväganden i sammandrag 
Trafiknämnden föreslår att kommunfullmäktige ger nämnden rätt att reducera avgift för 
upplåtelse av offentlig plats när det inte är möjligt för Trafikverket att ta ytor i anspråk 
med tillfällig nyttjanderätt, på grund av omständigheter som inträffar efter fastställande 
av järnvägsplan. Trafikverket har ett verktyg genom bestämmelserna om tillfällig 
nyttjanderätt i lagen (1995:1649) om byggande av järnväg som möjliggör att kunna ta 
offentlig plats i anspråk utan att avgift för upplåtelse av offentlig plats debiteras.  

Trafiknämnden anser att det inte kan medges undantag för exempelvis projekt inom 
Västsvenska paketet, eller vid andra järnvägsprojekt från Göteborgs Stads avgiftsuttag för 
tillfällig upplåtelse av allmän plats. I det av trafiknämnden bifogade tjänsteutlåtande 
besvarar nämnden de specifika exemplen som Trafikverket lyfter fram i sin 
argumentering. Trafiknämnden konstaterar att de skäl som Trafikverket framställt inte 
särskiljer projektet från andra projekt som pågår i staden.  

Vidare anser trafiknämnden att nuvarande regelverk och taxekonstruktion inte ger mandat 
att helt eller delvis reducera avgift eller byta plats mot annan vid upplåtelse av offentlig 
plats. Trafiknämnden föreslår utifrån detta att kommunfullmäktige ger nämnden rätt att 
reducera avgift för upplåtelse av offentlig plats när det, på grund av omständigheter som 
inträffar efter fastställande av järnvägsplan, inte är möjligt för Trafikverket att ta ytor i 
anspråk med tillfällig nyttjanderätt.  

Förslag om tillfälligt mandat att reducera avgift  
Trafiknämnden föreslår att de får mandat att reducera avgift för upplåtelse av offentlig 
plats helt eller delvis när yta behöver tas i anspråk vid byggande av järnväg. Reduktionen 
kan komma ifråga om en yta inte kan tas i anspråk med tillfällig nyttjanderätt enligt 
lagen (1995:1649) om byggande av järnväg till följd av omständigheter som har inträffat 
efter fastställande av järnvägsplan och det framstår som skäligt att reducera avgiften. 
Reduktion av taxan föreslås kunna göras helt (till 100 procent) om en yta ”byts” mot en 
annan och till hälften (50 procent) om inget byte av yta sker. 

Det tilldelade mandatet kan endast användas från den dag beslutet tagits och medger inte 
att avgifter justeras retroaktivt samt att nämnden behöver bereda undantag och att regeln 
ska användas restriktivt. 

Stadsledningskontorets bedömning 
Stadsledningskontoret gör ingen annan bedömning än trafiknämnden avseende att ta 
ställning för att Trafikverkets förfrågan bör avstyrkas då projekt inom Västsvenska 
paketet inte särskiljer sig från andra projekt som fått tillstånd att använda offentlig plats 
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inom detaljplanelagt område för annat än föreskrivet ändamål. Trafiknämnden bör 
sammanställa sitt svar på Trafikverkets specifika exempel i enlighet med trafiknämndens 
tjänsteutlåtande och presentera dessa ihop med kommunfullmäktiges beslut till 
Trafikverket som en återkoppling och svar på Trafikverkets förfrågan. 

Nuvarande taxekonstruktion är inte tillräckligt flexibelt och anpassat till stora projekt som 
under lång tid behöver ta allmän plats i anspråk, som exempelvis vid byggande av 
järnväg. Trafiknämnden hade ambitionen att under 2019 göra en översyn av hela 
markupplåtelsetaxan och arbeta om den från grunden. Trafiknämnden insåg dock att det 
skulle bli ett omfattande arbete. Det beslutades därför att endast revidera prislistan samt 
göra en justering av zonindelningen. Trafikkontoret meddelar att kontoret nu under 
hösten avser att återuppta arbetet med att se över regelverk och taxekonstruktionen. Detta 
för att bland annat inkludera ett antal taxor som idag inte finns med såsom exempelvis 
elsparkcyklar och foodtrucks. 

Stadsledningskontoret föreslår att trafiknämnden ges ett tillfälligt mandat att reducera 
avgiften under tiden som arbetet med att påbörja aktualisering av regelverk och ny 
konstruktion för upplåtelse och avgiftsuttag för gatumark och annan allmänplatsmark. 
Trafiknämnden får det tillfälligt utökade mandatet inom sin budgetram. Trafiknämnden 
bör vid behov kunna redovisa avsteg som görs ifrån taxan samt att följa eventuella 
ekonomiska effekter av nyttjandet av det utökande mandatet.  

 

 

 

Jonas Kinnander 

Direktör Ärende och utredning 

 

Eva Hessman 

Stadsdirektör  
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