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Reducering av avgift för upplåtelse av 
offentlig plats vid byggande av järnväg 
Förslag till beslut 
I trafiknämnden 

1. Trafiknämnden reducerar avgiften med 100% för upplåtelse av offentlig plats för 
den begärda södra delen av gångbanan på Kungsgatan under den tid som 
motsvarande yta på norra gångbanan av Kungsgatan ej är i anspråkstagen enligt 
järnvägsplan. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har gett trafiknämnden tillfälligt mandat att reducera avgift för 
upplåtelse av offentlig plats helt eller delvis när yta behöver tas i anspråk vid byggande av 
järnväg (KF 2020-12-10: §16). Reduktion kan komma i fråga vid upplåtelse av offentlig 
plats enligt 3 kap. 1 § ordningslagen (1993:1617) för vilken Trafikverket ska erlägga 
avgift samtidigt som Trafikverket avstår från att ta i anspråk motsvarande yta med 
tillfällig nyttjanderätt enligt lag (1995:1649) om byggande av järnväg. Detta till följd av 
omständigheter som har inträffat efter antagande av järnvägsplan och det framstår som 
skäligt att reducera avgiften. Reduktion kan ges till 100 procent om yta byts, annars 
maximalt upp till 50 procent.  

Trafikverket har inkommit med förfrågan om undantag från Göteborgs Stads avgiftsuttag 
för tillfällig upplåtelse av allmän plats vid byggande av järnväg gällande ett område. 

Nämnden föreslås fatta beslut i enlighet med trafikkontorets förslag och reducera avgiften 
i enlighet med Trafikverkets inkomna förslag. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Markupplåtelseavgift motsvarande ungefär 202 000 kr per år i 2022 års avgiftsnivå 
kommer inte att tas ut för de berörda ytorna.  

Avgiften 2022 är 1 443 kr/kvm och indexeras upp inför 2023. 

Yta Storlek Avgift 
Gångbana södra sidan 
Kungsgatan 

140 kvm 202 020 kr per år 

     

Samtidigt som staden inte kan ut markupplåtelse för ovan nämnda yta, så blir det istället 
möjligt för trafiknämnden att ta ut markupplåtelse för de ytor som Trafikverket ej tar i 
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anspråk enligt överenskommelsen. Det är emellertid osannolikt att dessa ytor kommer att 
vara upplåtna i samma omfattning som de nuvarande ytor som Trafikverket disponerar. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Trafikkontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

Bedömning ur social dimension 
Offentlig plats är bland annat gator, vägar, torg, parker och andra platser som i detaljplan 
redovisas som allmän plats. Det är alltså fråga om områden som är allmänt tillgängliga 
och avsedda för gemensamt behov. Därför bör allmänhetens tillträde till dessa ytor inte 
begränsas mer än nödvändigt genom att offentlig plats tas i anspråk för annat ändamål än 
den har upplåtits för enligt detaljplan.  

Genom ett byte av ytor bedöms allmänhetens tillgång till de ytor som är inom 
järnvägsplan vara marginell. 

Förhållande till styrande dokument 
Ärendet relaterar till kommunfullmäktiges beslut om markupplåtelsetaxa samt budget. 

Bilagor 
1. Västlänken, förfrågan om undantag från Göteborgs Stads avgiftsuttag 

för tillfällig upplåtelse av allmän plats vid byggande av järnväg. 
2. Protokollsutdrag KF 2020-12-10 § 16 Trafikverkets förfrågan samt 

trafiknämndens hemställan om att göra undantag från Göteborgs Stads 
avgiftsutgiftsuttag för tillfällig upplåtelse av allmän plats vid byggande 
av järnväg 
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Ärendet  
Kommunfullmäktige har gett trafiknämnden i uppdrag hantera inkomna frågor om 
begäran att få slippa avgiftsuttag för tillfällig upplåtelse av allmän plats. (KF 2020-12-10: 
§16). Trafikverket har inkommit med förfrågan om undantag från avgiftsuttag för 
tillfälligt upplåtelse av allmän plats vid byggande av järnväg och erbjuder byte av ytor för 
detta. Reduktion kan komma i fråga vid upplåtelse av offentlig plats enligt 3 kap. 1 § 
ordningslagen (1993:1617) för vilken Trafikverket ska erlägga avgift samtidigt som 
Trafikverket avstår från att ta i anspråk motsvarande yta med tillfällig nyttjanderätt enligt 
lag (1995:1649) om byggande av järnväg. Detta till följd av omständigheter som har 
inträffat efter antagande av järnvägsplan och det framstår som skäligt att reducera 
avgiften. Reduktion kan ges till 100 procent om yta byts, annars maximalt upp till 50 
procent. Nämnden föreslås fatta beslut i enlighet med trafikkontorets förslag. 

Beskrivning av ärendet 
Trafikverket har inkommit med förfrågan om undantag från Göteborgs Stads avgiftsuttag 
för tillfällig upplåtelse av allmän plats vid byggande av järnväg gällande området för 
gångbanan på den södra sidan av Kungsgatan mellan Luntantugatan och 
Kungshöjdsgatan, närmare bestämt Kungsgatan 9D-9A.  

Kommunfullmäktige har gett trafiknämnden i uppdrag att besvara förfrågningar från 
Trafikverket rörande undantag från avgiftsuttag samt gett nämnden tillfälligt mandat att 
reducera avgift för upplåtelse av offentlig plats helt eller delvis när yta behöver tas i 
anspråk vid byggande av järnväg (KF 2020-12-10: §16). Reduktion kan komma ifråga 
enligt lag (1995:1649) om byggande av järnväg om en yta inte kan tas i anspråk med 
tillfällig nyttjanderätt till följd av omständigheter som har inträffat efter antagande av 
järnvägsplan och det framstår som skäligt att reducera avgiften. Reduktion kan ges till 
100 procent om yta byts, annars maximalt upp till 50 procent.  

Trafikkontoret har i sin beredning att ta hänsyn till om omständigheter har inträffat efter 
antagande av järnvägsplan, samt om det framstår som skäligt att reducera avgiften.  

Ärendet berör enbart avgift och Trafikverket ansvarar fortfarande för att säkerställa 
polistillstånd, starttillstånd, bygglov och liknande för områdena. 

Förvaltningens bedömning 
Bakgrundsinformation 
Vad är tillfällig nyttjanderätt? 
Västlänken har genom järnvägsplan rätt att ta stadens ytor i anspråk med tillfällig 
nyttjanderätt enligt lag (1995:1649) om byggande av järnväg. Göteborgs Stad och 
Trafikverket har sedan tidigare kommit överens i samråd om vilka områden och under 
vilka tidsperioder som detta kan ske. Trafikverket har under dessa tidsperioder möjlighet 
att ta i anspråk eller lämna tillbaka ytor genom en överenskommen process med staden. 
För anspråkstagande av ytor i anspråkstagna med stöd av tillfällig nyttjanderätt, betalar 
Trafikverket ingen markupplåtelseavgift eller annan avgift.  

Vad händer utanför tillfällig nyttjanderätt och vad är markupplåtelsetaxa? 
Arbete utanför områden i anspråkstagna med stöd av tillfällig nyttjanderätt, hanteras 
enligt gällande lagar och regelverk för Göteborgs Stad. Detta gäller alla projekt som ej 
drivs i trafikkontorets egen regi, således också Västlänken. För användande av allmän 
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platsmark ska Västlänken söka polistillstånd för annan användning av ytan än föreskrivet 
ändamål. När ett polistillstånd finns ska trafikkontoret ta ut markupplåtelseavgift i 
enlighet med kommunfullmäktiges beslut om taxor för de ytor som inte är inom tillfälliga 
nyttjanderätter. 

Taxan ska ta hänsyn till ändamålet med upplåtelsen, nyttjarens fördel av denna, 
kommunens kostnader med anledning av upplåtelsen och övriga omständigheter. 
Nyttjarens fördel är oftast yta; ju billigare ytan är att ta i anspråk, desto mer kan användas 
av entreprenörerna. Trafikkontoret ser att ett av taxans syften i enlighet med detta är att 
begränsa nyttjandet av offentlig platsmark till annat än vad fullmäktige beslutat i 
detaljplan för området. Då markupplåtelsetaxa i de aktuella fallen ofta berör upplag, 
byggbodar, större skyltar och liknande som inte är själva byggnationen, så finns det ett 
allmänt intresse av att det ska vara så litet som möjligt.  

För byggnationer som uppförs av projektet utanför tillfälliga nyttjanderättsområden så 
regleras de oftast i markavtal. I dessa fall är det sällsynt att någon markupplåtelsetaxa tas 
ut. 

Tidsbegränsning 
Ett beslut om reducering av avgift fortlöper under motsvarande tid som den tillfällig 
nyttjanderätt skulle ha gällt för bytt område.  

Aktuell plats 
Gångbana längs Kungsgatan 9D-9A  
Trafikverket har gjort en utredning av byggnaderna längs med Kungsgatan som sträcker 
sig över Västlänkens huvudtunnel. Utredningen visar att byggnaden inom fastigheten 
Inom Vallgraven 42:3 behöver grundförstärkas genom pålning in i berget. Ytan för 
tillfällig nyttjanderätt som Trafikverket kan använda innefattar inte den södra gångbanan 
närmst fastigheten, utan utbreder sig över Kungsgatan och dess norra gångbana. Det 
framstår därför som skäligt att reducera avgiften för belamring av den södra gångbanan 
då den yta som inte tas i anspråk (norra gångbanan) är av motsvarande storlek.  

 

 

 

 

 

Kerstin Elias 
 
Avdelningschef 
 

Kristina Lindfors 
 
Trafikdirektör 
 


	Reducering av avgift för upplåtelse av offentlig plats vid byggande av järnväg
	Förslag till beslut
	Sammanfattning
	Bedömning ur ekonomisk dimension
	Bedömning ur ekologisk dimension
	Bedömning ur social dimension
	Förhållande till styrande dokument
	Bilagor
	Ärendet
	Beskrivning av ärendet
	Förvaltningens bedömning
	Bakgrundsinformation
	Vad är tillfällig nyttjanderätt?
	Vad händer utanför tillfällig nyttjanderätt och vad är markupplåtelsetaxa?

	Tidsbegränsning
	Aktuell plats
	Gångbana längs Kungsgatan 9D-9A




