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Begäran om bemyndigande av 
marköverföring mellan kretslopp och 
vattennämnden och fastighetsnämnden 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Kretslopp och vattennämnden bemyndigas att överföra del av fastigheterna Göteborg 
Tingstadsvassen 739:29 och Tingstadsvassen 739:146 till fastighetsnämnden. 

Sammanfattning 
Med anledning av kretslopp och vattennämndens samlokalisering vid Alelyckan har 
nämnden ej längre behov av att nyttja sin anläggning på Ringön. Det rör sig om del av 
fastigheterna Göteborg Tingstadsvassen 739:29 och Tingstadsvassen 739:146 vilka 
tillsammans utgör ett markområde om cirka 21 500 kvm. Markområdet överfördes från 
fastighetsnämnden till dåvarande VA-nämnden 2002 som en del av ett uppdrag i 
kommunfullmäktigens budget 1996. 

Vid ett bemyndigande från kommunfullmäktige kommer markområdet att flyttas från 
kretslopp och vattens anläggningsregister till fastighetsnämndens. Ersättningen till 
VA-kollektivet i enlighet med föreslagen överenskommelse kommer att uppgå till 
30 mnkr. Marknadsvärdet har bedömts av en extern värderare och båda nämnderna har 
accepterat värderingen.  

Kretslopp och vattennämnden och fastighetsnämnden är överens och har via likalydande 
beslut begärt kommunfullmäktiges bemyndigande av marköverföringen.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Marknadsvärdesbedömningen har skett genom en kombination av två metoder; 
ortsprismetod och avkastningsmetod. Utifrån resultaten av dessa metoder görs en 
sammanfattande bedömning av marknadsvärdet. Mot bakgrund av vad som redovisas i 
värdeutlåtandet bedöms marknadsvärdet av värderingsobjektet vid värdetidpunkten till 
30 mnkr. 

En överföring av anläggningstillgångar mellan kommunens nämnder innebär inget 
förvärv eller försäljning då nämnderna tillhör samma organisation. Då överföring sker 
mellan skatte- och taxekollektivet skall ersättning ske enligt marknadsvärde. Det 
bokförda värdet uppgår idag till 9 855 000 kr. Enligt Lagen om kommunal bokföring och 
redovisning är det inte tillåtet att skriva upp kommunens bokförda värden. En eventuell 
reavinst uppstår först vid en extern försäljning. För att följa två lagstiftningar kommer 
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ersättningen att hanteras i två steg. Dels överförs summan av det bokförda värdet till 
kretslopp och vattennämnden, dels regleras resterande del som en ersättning från 
fastighetsnämnden till kretslopp och vattennämnden. Den kostnad som uppstår hos 
fastighetsnämnden i samband med faktureringen regleras mot kommuncentrala poster i 
samband med den månatliga avräkningen under 2022. Om markområdet på sikt säljs 
externt så kommer den reavinst som då uppstår att levereras in till kommuncentrala 
poster. 

Vad avser det överskott som uppstår hos kretslopp och vattennämnden om dryga 20 mnkr 
vid en överföring, så påverkar det intäkterna för 2022. Denna engångsintäkt var 
budgeterad och prognostiserad för 2021, vilket således medför avvikelser för så väl utfall 
2021 som för budget och prognos för 2022. Det innebär även att skuld/fodran till 
abonnenterna påverkas och behöver omhändertas och regleras som en del inom ramen för 
kommande planering för VA-taxans utveckling. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Markmiljöundersökningar har genomförts både på och omkring markområdet, bland 
annat inom ramen för planprogramarbetet. Sanering kommer bli nödvändigt för att 
möjliggöra den bostads- och kontorsbebyggelse som planprogrammet pekar på. 
Föreslagen marköverföring medför ingen påverkan på detta behov.  

Bedömning ur social dimension 
Markområdet ligger i nordöstra delen av ”Program för Frihamnen och del av Ringön”. 
Avseende markområdet föreslår programmet en varierad kvartersstad bebyggd med 6-8 
våningar. Programmet pekar också på kommande behov av skola, förskola och mindre 
parkområden vilket kan bli aktuellt inom markområdet vid kommande stadsutveckling. 
Fastighetskontoret konstaterar att markområdet är strategiskt beläget med en tydlig 
stasutvecklingspotential på längre sikt. I dagsläget bedömer fastighetskontoret att 
exploatering av markområdet ligger i vart fall 10-15 år bort. Fram till dess att 
stadsutveckling kan ske ser fastighetskontoret en möjlighet att förvalta markområdet 
genom uthyrning av lokaler och upplåtelse av mark. 

Bilagor 
1. Kretslopp och vattennämndens protokollsutdrag 2021-11-17 § 233 

2. Fastighetsnämnden protokollsutdrag 2021-11-15 § 283 
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Ärendet  
Kretslopp och vattennämnden och fastighetsnämnden har via likalydande ärenden begärt 
kommunfullmäktiges bemyndigande att genomföra en marköverföring av del av 
fastigheterna Göteborg Tingstadsvassen 739:29 och Tingstadsvassen 739:146. 

Beskrivning av ärendet 
Stora delar av kretslopp och vattennämndens verksamhet har sedan januari 2020 varit 
samlokaliserat på den nya anläggningen vid Alelyckans vattenverk. Samlokaliseringen 
innebar att nämnden avslutade hyreskontraktet med Göteborgs Lokaler för kontoret på 
Hjällbo Lillgata 1 och att verksamheten på Ringön upphörde med undantag för viss 
förvaring av underhållsmaterial.  

Sedan beslutet om en samlokalisering togs har en dialog mellan kretslopp och 
vattenförvaltningen och fastighetskontoret förevarit om att fastigheten som finns i 
kretslopp- och vattennämndens anläggningsregister ska överföras till fastighetsnämnden 
för att kunna nyttjas för en framtida exploatering till hela stadens nytta. 

Bakgrunden till att markområdet finns i kretslopp och vattennämndens 
anläggningsregister är att Göteborgs VA-verk och därefter kretslopp och vattennämnden, 
har såsom kommunens VA-huvudman sedan 1976 nyttjat markområdet på Ringön för sin 
verksamhet. Ett tidigare kommuninternt arrendeavtal ersattes 2002 genom en 
kommunintern överenskommelse som innebar att markområdet överfördes från 
fastighetsnämnden till dåvarande VA-nämnden. Genom överenskommelsen ersattes de 
dittills gällande kommuninterna arrendeöverenskommelserna med att dåvarande VA-
nämnden ålades att överta 57 markområden som på något sätt användes i VA-
verksamheten, däribland området på Ringön. Bakgrunden till överenskommelsen rörande 
de kommuninterna överenskommelserna som ingicks mellan fastighetsnämnden och 
dåvarande VA-nämnden 1997 var ett uppdrag i kommunfullmäktigens budget 1996 till 
fastighets- respektive VA-nämnden att träffa avtal om att bland annat markområden som 
användes för VA-verksamheten skulle överföras till VA-nämnden till marknadsmässiga 
värden. Syftet med överföringen var att tydliggöra en avgränsning mellan kommunens 
ekonomiska redovisning och VA-nämndens. 

Kretslopp och vattennämndens anläggning är belägen inom registerfastigheterna 
Tingstadsvass 739:146 (del av) och 739:29 (del av), och har en sammanlagd areal om 
cirka 21 500 kvm. Inom området har diverse förvaltningsbyggnader uppförts, bland annat 
kontor och verkstad. I övrigt har området nyttjats för uppställning av fordon och som 
upplagsplats för rörledningsmaterial med mera. 

Redovisningsmässigt är anläggningen upptagen som en tillgång i kretslopp och 
vattennämndens balansräkning med ett bokföringsmässigt värde om 9 855 000 kr.  

I 2002 års överenskommelse och fastighetskontorets därtill anknytande tjänsteutlåtande 
framgår det att överföringen skulle ske till marknadsmässiga värden. Nu när markområdet 
återgår till fastighetsnämnden, så värderas det efter samma principiella värderingsansats 
som skedde då dåvarande VA-nämnden tog över det från fastighetsnämnden.  
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Bild 1: Detaljkarta över aktuellt markområde.  

 

Marknadsvärdesbedömningen har skett genom en kombination av två metoder; 
ortsprismetoden och avkastningsmetoden. Utifrån resultaten av dessa metoder görs en 
sammanfattande bedömning av marknadsvärdet. Mot bakgrund av vad som redovisas i 
värdeutlåtandet bedöms marknadsvärdet av värderingsobjektet vid värdetidpunkten till 30 
mnkr. Både kretslopp och vattennämnden som fastighetsnämnden har accepterat denna 
värdering.  

Stadsledningskontorets bedömning 
Den föreslagna marköverföringen överensstämmer såväl med kommunfullmäktiges 
tidigare beslut om att samlokalisera kretslopp och vattennämndens verksamhet till 
Alelyckan som de framtida stadsutvecklingsplanerna för Ringön. Marköverföringen 
genomförs i enlighet med gällande regelverk mellan två nämnder som är överens.   

Stadsledningskontoret bedömer därmed att kommunfullmäktige kan bemyndiga kretslopp 
och vattennämnden föreslagen marköverföring.  

 

 

Jonas Kinnander 

Direktör Ärende och utredning 

 

Eva Hessman 

Stadsdirektör  
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Utdrag ur protokoll 

Sammanträdesdatum: 2021-11-17 

§ 233 0755/21 

Marköverföring mellan Kretslopp och vattennämnden och 
Fastighetsnämnden 
 

Beslut 

Enligt förvaltningens förslag: 

1. Kretslopp och vattennämnden begär kommunfullmäktiges bemyndigande att 

överföra del av fastigheterna Göteborg Tingstadsvassen 739:29 och 

Tingstadsvassen 739:146, överförd från Fastighetsnämnden till Kretslopp 

och vattennämndens VA-kollektiv enligt beslut i Fastighetsnämnden 2002, 

tillbaka till Fastighetsnämnden.  

2. Kretslopp och vattennämnden ställer sig för egen del, givet 

kommunfullmäktiges bemyndigande enligt punkten ovan, bakom föreslagen 

marköverföring mellan Kretslopp och vattennämndens VA-kollektiv och 

Fastighetsnämnden enligt vad som beskrivs i förevarande tjänsteutlåtande. 

3. Kretslopp och vattennämnden uppdrar till förvaltningen att upprätta och 

underteckna en överenskommelse för marköverföringen med 

fastighetskontoret enligt punkt 1 med villkor som beskrivs i förevarande 

tjänsteutlåtande. 

 

 

Tidigare behandling 

Information i ärendet lämnades vid Kretslopp och vattennämndens sammanträde 

2021-09-15 § 173. 

 

Handling 

Förvaltningen har 2021-11-17 upprättat ett tjänsteutlåtande i rubricerat ärende. 

 

Protokollsanteckning 

Peter Danielsson (D) deltar inte i handläggningen på grund av jäv. 

 

Protokollsutdrag skickas till 

Kommunstyrelsen 

Fastighetsnämnden 

 

 

Kretslopp och vattennämnden 

 
  



 

 

Kretslopp och vattennämnden 
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Dag för justering 

2021-11-17 

 

Vid protokollet 
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________________________ 

Emilia Dahlstedt 

 

 

Ordförande 

 

________________________ 

Claes Johansson 

 

Justerande 

 

________________________ 

Kerstin Brunnström 
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Marköverföring mellan Kretslopp och 
vattennämnden och Fastighetsnämnden  
Förslag till beslut 

1. Kretslopp och vattennämnden begär kommunfullmäktiges bemyndigande att 

överföra del av fastigheterna Göteborg Tingstadsvassen 739:29 och 

Tingstadsvassen 739:146, överförd från Fastighetsnämnden till Kretslopp 

och vattennämndens VA-kollektiv enligt beslut i Fastighetsnämnden 2002, 

tillbaka till Fastighetsnämnden.  

2. Kretslopp och vattennämnden ställer sig för egen del, givet 

kommunfullmäktiges bemyndigande enligt punkten ovan, bakom föreslagen 

marköverföring mellan Kretslopp och vattennämndens VA-kollektiv och 

Fastighetsnämnden enligt vad som beskrivs i förevarande tjänsteutlåtande. 

3. Kretslopp och vattennämnden uppdrar till förvaltningen att upprätta och 

underteckna en överenskommelse för marköverföringen med 

fastighetskontoret enligt punkt 1 med villkor som beskrivs i förevarande 

tjänsteutlåtande. 

Sammanfattning 

Ärendet har 2021-09-15 §173, 0755/21, varit ett informationsärende i Kretslopp 

och vattennämnden. 

Efter att Kretslopp och vatten samlokaliserat vid Alelyckan finns ej längre behov 

av att nyttja nämndens fastighet på Ringön. Fastigheten ingår i fastigheterna 

Göteborg Tingstadsvassen 739:29 och Tingstadsvassen 739:146. Fastigheten 

överfördes från Fastighetsnämnden till dåvarande VA-nämnden 2002 som en del 

av ett uppdrag i kommunfullmäktigens budget 1996.   

Ett värdeutlåtande har tagits fram som förvaltningen ställer sig bakom. Vid ett 

bemyndigande från kommunfullmäktige kommer fastigheten att flyttas från 

Kretslopp och vattens anläggningsregister till Fastighetsnämndens. Ersättningen 

till VA-kollektivet i enlighet med föreslagen överenskommelse kommer att uppgå 

till 30 mnkr. 

 

Kretslopp och vatten 

Marianne Erlandson 

Förvaltningsdirektör 

 

Kretslopp och vatten 

 
  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2021-11-17 

Diarienummer 0755/21 
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Ärendet  

Kretslopp och vattennämnden har att besluta om att ställa sig bakom föreslagen 

marköverföring till Fastighetsnämnden enligt vad som beskrivs i förevarande 

tjänsteutlåtande. Vidare har nämnden att besluta om att begära 

kommunfullmäktiges bemyndigande att genomföra föreslagen marköverföring. 

Beskrivning av ärendet 

Stora delar av Kretslopp och vattens verksamhet har sedan januari 2020 varit 

samlokaliserade på den nya anläggningen vid Alelyckans vattenverk. 

Samlokaliseringen innebar att Kretslopp och vatten avslutade hyreskontraktet med 

Göteborgs Lokaler för kontoret på Hjällbo Lillgata 1 och att verksamheten på 

Ringön upphörde med undantag för viss förvaring av underhållsmaterial.  

Sedan beslutet om en samlokalisering togs har en dialog mellan Kretslopp och 

vatten och fastighetskontoret förevarit om att fastigheten som finns i Kretslopp 

och vattens anläggningsregister ska överföras till Fastighetsnämnden för att kunna 

nyttjas för en framtida exploatering till hela stadens nytta. 

Bakgrunden till att fastigheten finns i Kretslopp och vattens anläggningsregister är 

att Göteborgs VA-verk och därefter Kretslopp och vatten har, som kommunens 

VA-huvudman, sedan 1976 nyttjat markområdet på Ringön för sin verksamhet. 

Ett tidigare kommuninternt arrendeavtal ersattes 2002 genom en kommunintern 

överenskommelse som innebar att fastigheten överfördes från Fastighetsnämnden 

till dåvarande VA-nämnden. Genom överenskommelserna ersattes dittills gällande 

kommuninterna arrendeöverenskommelser med att dåvarande VA-nämnden 

ålades att överta 57 (50+7) markområden som på något sätt användes i VA-

verksamheten, däribland fastigheten på Ringön. Bakgrunden till 

överenskommelsen rörande de kommuninterna överenskommelser som ingicks 

mellan Fastighetsnämnden och dåvarande VA-nämnden 1997 var ett uppdrag i 

kommunfullmäktigens budget 1996 till Fastighets- respektive VA-nämnden att 

träffa avtal om att bland annat markområden som användes för VA-verksamheten 

skulle överföras till VA-nämnden till marknadsmässiga värden. Syftet med 

överföringen var att tydliggöra en avgränsning mellan kommunens ekonomiska 

redovisning och VA-nämndens. 

Kretslopp och vattens fastighet är belägen inom registerfastigheterna 

Tingstadsvass 739:146 (del av) och 739:29 (del av), och har en sammanlagd areal 

om cirka 21 500 kvm. Inom området har uppförts diverse förvaltningsbyggnader, 

bland annat kontor och verkstad. I övrigt har området nyttjats för uppställning av 

fordon och som upplagsplats för rörledningsmaterial med mera. 

Redovisningsmässigt är fastigheten upptaget som en tillgång i Kretslopp och 

vattens balansräkning med ett bokföringsmässigt värde om 9 855 000 kr.  

I 2002 års överenskommelse och fastighetskontorets därtill anknytande 

tjänsteutlåtande framgår det att överföringen skulle ske till marknadsmässiga 
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värden, därav antas det att när fastigheten återgår till Fastighetsnämnden – ska 

fastigheten värderas efter samma principiella värderingsansats som skedde då 

dåvarande VA-nämnden tog över den från Fastighetsnämnden. Ett överväganden 

av sådant slag har legat till grund för nedan refererade värderingsutlåtande. 

Förvaltningens bedömning 

Bemyndigande  

I enlighet med KF:s beslut (H 1995/301) överfördes vissa markområden till 

dåvarande VA-nämnden, utnyttjade för vattenverk, pumpstationer och 

vattenreservoarer mm, för att tydliggöra en avgränsning mellan kommunens 

ekonomiska redovisning och dåvarande VA-nämndens (VA-kollektivet).  

Kretslopp och vatten behöver således kommunfullmäktiges bemyndigande för att 

Kretslopp och vattennämndens VA-kollektiv nu behöver återföra fastigheten till 

fastighetsnämnden. 

Värderingsutlåtande 

Ett värderingsutlåtande har tagits fram, som förvaltningen ställer sig bakom, 

genom att en extern värdering är gjord av del av fastigheterna Göteborg 

Tingstadsvassen 739:29 och Tingstadsvassen 739:146. 

En överenskommen värderingsmetodik har utgjorts av en definition av 

marknadsvärde och metodtillämpning. Med marknadsvärde avses det mest 

sannolika priset vid en normal försäljning på den öppna marknaden. 

Marknadsvärdebedömningen har skett genom en kombination av två metoder; 

ortsprismetod och avkastningsmetod. Utifrån resultaten av dessa metoder görs en 

sammanfattande bedömning av marknadsvärdet. Mot bakgrund av vad som 

redovisas i värdeutlåtandet bedöms marknadsvärdet av värderingsobjektet vid 

värdetidpunkten till 30 mnkr. 

Förvaltningen är sammantaget positiva till att återföra fastigheten till 

Fastighetsnämnden i enlighet med förevarande tjänsteutlåtande. 

Villkor som grund för kommande överenskommelse med fastighetskontoret 

Fastighet: del av fastigheterna Tingstadsvassen 739:146 samt Tingstadsvassen 

739:29  

Areal: cirka 21 500 kvadratmeter  

Detaljplan: 1480K-II-3560, ändamål Industri  

Tillträdesdag: Vid lagakraftvunnet beslut i kommunfullmäktige  

Ersättning: 30 mnkr 
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Bedömning ur ekonomisk dimension 

Vid ett bemyndigande från kommunfullmäktige att godkänna överföringen 

kommer fastigheten att flyttas från Kretslopp och vattens anläggningsregister till 

Fastighetsnämndens. Markområdet värderas idag till 30 mnkr. En överföring av 

anläggningstillgångar mellan kommunens nämnder innebär inget förvärv eller 

försäljning då det rör sig om samma organisation. Vid överföring mellan 

taxekollektivet- och skattekollektivet ska ersättning ske enligt marknadsvärde. Det 

bokförda värdet uppgår idag till 9 855 000 kr. 

Bedömning ur ekologisk dimension 

Markmiljöundersökningar har genomförts både på och omkring markområdet, 

bland annat inom ramen för planprogramarbetet. Sanering kommer bli nödvändigt 

för att möjliggöra den bostads- och kontorsbebyggelse som planprogrammet pekar 

på. Området på Ringön är ett utfyllt område. De utfyllnadsmassor som använts för 

att skapa dagens marknivå har varierande föroreningsgrad samt innehåller 

organiskt material vilket medför gasbildning av metan. Historiska verksamheter 

såsom impregneringsverk och diverse båtindustri har också bidragit till 

föroreningar i marken. Fastighetskontoret och Kretslopp och vatten finner dock 

inga skäl att genomföra saneringsarbeten i nuläget. Kretslopp och vattens 

verksamhet har sannolikt inte bidragit till befintliga föroreningar och de 

verksamhetsutövare som varit verksamma på platsen genom åren går inte idag att 

utkräva ansvar av. Därav bedöms de framtida kostnaderna för sanering få bäras av 

de framtida stadsutvecklingsprojekten. 

Bedömning ur social dimension 

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna 

dimension. 

Samverkan 

Intet att erinra. 

Expedieringskrets 

Fastighetskontoret                                                                             

Stadsledningskontoret 
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Begäran om kommunfullmäktiges 
bemyndigande att överföra markområde från 
Kretslopp och vattennämnden till 
fastighetsnämnden 

§ 283, 5293/21 

Beslut 
Enligt fastighetskontorets förslag: 

1. Fastighetsnämnden begär kommunfullmäktiges bemyndigande att genomföra 

överföring av markområde om cirka 21 500 kvm inom fastigheterna 

Tingstadsvassen 739:146 samt Tingstadsvassen 739:29 från Kretslopp och 

Vattennämnden till fastighetsnämnden. 

2. Fastighetsnämnden godkänner för egen del, givet kommunfullmäktiges 

bemyndigande enligt punkten ovan, föreslagen marköverföring. 

3. Fastighetsnämnden uppdrar åt kontoret att upprätta och underteckna 

överenskommelse avseende marköverföring enligt punkten 1 med villkor som 

beskrivs i förvaltningens tjänsteutlåtande. 

 

Handling 
Fastighetskontorets tjänsteutlåtande 2021-11-15 

 

Protokollsanteckning 
Peter Danielsson (D) deltar inte i handläggningen på grund av jäv. 

 

 

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige 

 

 

 

Fastighetsnämnden 

 
  

Utdrag ur Protokoll 

Sammanträdesdatum: 2021-11-15 



 

 

Fastighetsnämnden 
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Dag för justering 

2021-11-24 

 

Vid protokollet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekreterare 

Peter Kim 

 

 

Ordförande 

Mats Ahdrian 

 

Justerande 

Thomas Larsson 
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Begäran om kommunfullmäktiges 
bemyndigande att överföra markområde från 
Kretslopp och Vattennämnden till 
Fastighetsnämnden  

Förslag till beslut 
I Fastighetsnämnden 

1. Fastighetsnämnden begär kommunfullmäktiges bemyndigande att genomföra 

överföring av markområde om cirka 21 500 kvm inom fastigheterna 

Tingstadsvassen 739:146 samt Tingstadsvassen 739:29 från Kretslopp och 

Vattennämnden till Fastighetsnämnden. 

2. Fastighetsnämnden godkänner för egen del, givet kommunfullmäktiges 

bemyndigande enligt punkten ovan, föreslagen marköverföring. 

3. Fastighetsnämnden uppdrar åt kontoret att upprätta och underteckna 

överenskommelse avseende marköverföring enligt punkten 1 med villkor som 

beskrivs i detta tjänsteutlåtande. 

Sammanfattning 
Kretslopp och Vatten förvaltar ett område på Ringön, inom del av fastigheterna 

Tingstadsvassen 739:146 samt Tingstadsvassen 739:29, om cirka 21 500 kvm. Kretslopp 

och Vatten har inte längre behov av markområdet, den tidigare verksamhet som bedrevs 

på platsen har flyttat till förvaltningens nya lokaler i Alelyckans industriområde.  

Aktuellt markområde ingår i ”Program för Frihamnen och del av Ringön”. 

Fastighetskontoret föreslår att markområdet ska överföras till Fastighetsnämnden. Då 

Kretslopp och Vattennämndens verksamhet finansieras genom taxor och avgifter och 

därmed är frånskild kommunens övriga verksamhet, som är skattefinansierad, ska 

marknadsmässig ersättning utgå vid överföring av mark till eller från Kretslopp och 

Vattennämnden. Markområdets marknadsvärde är av extern värderare bedömt till 

30 000 000 kr, båda parter har accepterat värderingen och därför föreslås det bedömda 

värdet utgå som ersättning för marköverföringen. 

Föreslagen marköverföring förutsätter kommunfullmäktiges godkännande till följd av att 

nuvarande förvaltningsansvar är beslutad av fullmäktige. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Markområdet är värderat till 30 miljoner kronor. En överföring av anläggningstillgångar 

mellan kommunens nämnder innebär inget förvärv eller försäljning då vi tillhör samma 

Fastighetskontoret 

 
  

  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2021-11-15 

Diarienummer 5293/21 

 

Handläggare 

Eric Hall 

Telefon: 031-368 11 47 

E-post: eric.hall@fastighet.goteborg.se  
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organisation. Då överföring sker mellan skatte- och taxekollektivet skall ersättning ske 

enligt marknadsvärde. Det bokförda värdet uppgår idag till 9 855 000 kr. Enligt Lagen 

om kommunal bokföring och redovisning är det inte tillåtet att skriva upp kommunens 

bokförda värden. En eventuell reavinst uppstår först vid en extern försäljning. För att 

följa två lagstiftningar kommer ersättningen att hanteras i två steg. Dels överförs summan 

av det bokförda värdet till Kretslopp och Vattennämnden och dels betalas resterande del 

av ersättningen efter faktura. Den kostnad som uppstår hos Fastighetsnämnden i samband 

med faktureringen regleras mot kommuncentrala poster i samband med den månatliga 

avräkningen mot reavinster. Om markområdet på sikt säljs externt så kommer den 

reavinst som då uppstår att levereras in till kommuncentrala poster. (Försäljningspris 

minus det bokförda värdet). 

Markområdet bedöms, fullt uthyrt och upplåtet, kunna bidra med ett årligt positivt 

driftnetto om cirka 2 000 000 kr. Vissa anpassningskostnader av lokalerna kan komma att 

bli nödvändiga för att optimera avkastningspotentialen. 

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

Bedömning ur social dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

Bilagor 
1. Översiktskarta 

2. Detaljkarta 
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Ärendet  
Ett markområde omfattande del av fastigheterna Tingstadsvassen 739:146 samt 

Tingstadsvassen 739:29 föreslås överföras från Kretslopp och Vattennämnden till 

Fastighetsnämnden. Som ersättning för marköverföringen ska Fastighetsnämnden erlägga 

30 000 000 kr. Då Kretslopp och Vattens nuvarande förvaltningsansvar för markområdet 

är beslutat av Kommunfullmäktige krävs också fullmäktiges godkännande av här 

föreslagen överföring. 

Beskrivning av ärendet 
Efter budgetbeslut i Kommunfullmäktige 1996, samt efter genomförandebeslut i 

Fastighetsnämnden 2002, överfördes ett flertal markområden till Kretslopp och 

Vattennämnden från Fastighetsnämnden. Däribland överfördes ett markområde om cirka 

21 500 kvm på Ringön, del av fastigheterna Tingstadsvassen 739:146 samt 

Tingstadsvassen 739:29, nedan kallat Markområdet. Inom Markområdet har Kretslopp 

och Vatten bedrivit delar av sin verksamhet såsom kontor, lager och verkstad.  

Bakgrunden till överföring av mark mellan nämnda förvaltningar grundar sig i ett 

tydliggörande av kommunens ekonomiska redovisning. Kretslopp och Vattennämnden, 

såsom kommunens VA-huvudman, finansierar sin verksamhet genom avgifter, 

anslutningsavgifter och löpande brukningstaxa. En kommunal VA-huvudman får, enligt 

lag om allmänna vattentjänster (LAV), inte ha ett större avgiftsuttag än vad drift och 

anordnande av den kommunala VA-anläggningen kräver. Därav ska kommunens 

ekonomi för VA-verksamheten särskiljas från den övriga kommunala verksamheten, 

vilken finansieras av skattekollektivet. 

Av ovan anledning överfördes Markområdet, under 2002, till Kretslopp och Vatten till ett 

vid den tiden bedömt marknadsvärde. Sedan Kretslopp och Vattens nya anläggningar i 

Alelyckans industriområde står klara har förvaltningen inte längre behov av Markområdet 

på Ringön.  

Fastighetskontoret och Kretslopp och Vatten har sedan verksamheten inom Markområdet 

avslutats fört en dialog om överföring till Fastighetsnämnden. Markområdet har värderats 

externt på uppdrag av fastighetskontoret. Kretslopp och Vatten har givits möjlighet att 

granska och komma med synpunkter på värderingen. Parterna har emellertid enats om att 

värderingsutlåtandets bedömda värde ska gälla och därmed erläggas av 

fastighetsnämnden såsom ersättning för marköverföringen till Kretslopp och 

Vattennämnden.  

Markområdet ligger i nordöstra delen av ”Program för Frihamnen och del av Ringön”. 

Avseende Markområdet föreslår programmet en varierad kvartersstad bebyggd med 6-8 

våningar. Programmet pekar också på kommande behov av skola, förskola och mindre 

parkområden vilket kan bli aktuellt inom Markområdet vid kommande stadsutveckling. 

Arbetet med planprogrammet är pausat i avvaktan på beslut om Ekonomisk Åtgärdsplan 

för Älvstaden. Fastighetskontoret kan dock konstatera att Markområdet är strategiskt 

beläget med en tydlig stasutvecklingspotential på längre sikt. I dagsläget bedömer 

kontoret att exploatering av Markområdet ligger i vart fall 10-15 år bort.  

Fram till dess att stadsutveckling kan ske ser fastighetskontoret en möjlighet att förvalta 

Markområdet genom uthyrning av lokaler och upplåtelse av mark. Markområdets 

byggnader har ett varierande skick där vissa investeringar kan komma att bli nödvändiga 
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för att optimera lokalernas avkastningspotential. Den sammantagna bedömningen är dock 

att Markområdets avkastningsförmåga under tiden fram till stadsutveckling kan bidra 

med positivt årligt driftnetto om cirka 2 Mkr. 

Markmiljöundersökningar har genomförts både på och omkring Markområdet, bland 

annat inom ramen för planprogramsarbetet. Sanering kommer bli nödvändigt för att 

möjliggöra den bostads- och kontorsbebyggelse som planprogrammet pekar på. Området 

på Ringön är ett utfyllt område. De utfyllnadsmassor som använts för att skapa dagens 

marknivå har varierande föroreningsgrad samt innehåller organiskt material vilket medför 

gasbildning av metan. Historiska verksamheter såsom impregneringsverk och diverse 

båtindustri har också bidragit till föroreningar i marken. Fastighetskontoret och Kretslopp 

och Vatten finner dock inga skäl att genomföra saneringsarbeten i nuläget. Kretslopp och 

Vattens verksamhet har sannolikt inte bidragit till befintliga föroreningar och de 

verksamhetsutövare som varit verksamma på platsen genom åren går inte idag att utkräva 

ansvar av. Därav bedöms de framtida kostnaderna för sanering få bäras av de framtida 

stadsutvecklingsprojekten. 

Villkor 

Fastighet: del av fastigheterna Tingstadsvassen 739:146 samt Tingstadsvassen 739:29 

Areal: cirka 21 500 kvadratmeter 

Detaljplan: 1480K-II-3560, ändamål Industri 

Tillträdesdag:  Vid lagakraftvunnet beslut i kommunfullmäktige 

Ersättning: 30 000 000 kr 

Även Kretslopp och Vattennämnden behöver fatta beslut om föreslagen marköverföring. 

Förvaltningens bedömning 
Fastighetskontoret bedömer, med stöd av beslut i Kommunfullmäktige 2017-02-23 om 

”Rutin för överföring av nämnders och bolags egendom – byggnader och anläggningar”, 

att Fastighetsnämnden är den naturliga förvaltaren av här aktuellt område. Den av 

Kommunfullmäktige beslutade rutinen anger bland annat att en lokal/byggnad som inte 

längre behövs för en kommunal förvaltnings verksamhet ska meddelas till 

Stadsledningskontoret (dåvarande Lokalsekretariatet) som ska undersöka om andra 

kommunala behov finns av lokalen/byggnaden. Om sådant behov inte finns ska 

Stadsledningskontoret ställa frågan till Fastighetsnämnden för utredning om 

byggnadens/områdets framtida användning. I här aktuellt fall, där området är föremål för 

framtida stadsutveckling, anser fastighetskontoret att förvaltningen av fastigheten bör 

ligga på Fastighetsnämnden. Därav föreslår fastighetskontoret att Markområdet överförs 

och att Kretslopp och Vattennämnden ersätts i enlighet med upprättat värdeutlåtande som 

anger ett marknadsvärde om 30 Mkr. 

Kretslopp och Vattennämnden väntas fatta beslut om föreslagen marköverföring vid 

sammanträde den 2021-11-17. 
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Martin Öbo 

Fastighetsdirektör 

 

 

Karin Frykberg 

Avdelningschef  



Översiktskarta 

 

 

Bilaga till tjänsteutlåtande  

till fastighetsnämnden  

2021-11-15. Dnr 600-5293/21 

 



Detaljkarta 
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