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PRESSMEDDELANDE 

 

Kommunen träffar uppgörelse med Dalbobåtar 
 

I måndags påbörjades rättegången mellan Dalbobåtar AB och Åmåls kommun vid 
Vänersborgs tingsrätt. Vid rättegångens tredje förhandlingsdag framkom nya uppgifter. I 
ljuset av de nya uppgifterna har kommunen idag träffat en förlikning med Dalbobåtar. 
 

- Hade vi haft kännedom om dessa uppgifter tidigare hade vi inte behövt gå igenom detta. 

Vi hade kunnat få ett avslut på det här för länge sedan, säger kommunstyrelsens 

ordförande Michael Karlsson (S). 

Anledningen till tvisten har sin grund i ett hyresavtal från 2004 mellan kommunen och 
Dalbobåtar. Den uthyrda fastigheten totalförstördes i en brand den 17 januari 2010. Efter 
branden fattade kommunen ett beslut om att hamnterminalen skulle återuppbyggas varvid 
Dalbobåtar erbjöds ett nytt hyresavtal. Dalbobåtar avböjde erbjudandet varvid kommunen 
gick ut på upphandling för att söka ny hyresgäst. Ny hyresgäst blev Marin & Fritid AB.  
Dalbobåtar gjorde gällande att de lagt ner arbete i fastigheten för vilket man fullt ut inte fått 
ersättning för. I januari 2012 stämdes Åmåls kommun av Dalbobåtar där bolaget krävde 
ersättning för detta arbete. Dalbobåtar yrkade i tingsrätten ersättning med knappa 
8 miljoner kronor plus ränta och rättegångskostnader.  
I måndags inleddes rättegången, som var planerad att pågå i fyra dagar. På onsdagen 
framkom nya sakuppgifter. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade därför vid ett 
extrainsatt möte under onsdagen att uppmana kommunstyrelsens ordförande att träffa en 
förlikning med Dalbobåtar AB omfattande 4 miljoner kr i syfte att reglera samtliga 
mellanhanvanden med Dalbobåtar AB inklusive rättegångskostnader. En sådan förlikning 
träffades också under onsdagen. 
 

- Vi har hela tiden haft en samsyn i kommunstyrelsen att om det visar sig att vi har gjort fel 

så ska vi göra rätt för oss. Det har varit en lång process och det känns som en lättnad att vi 

nu har kommit till ett avslut. Nu kan vi lägga detta bakom oss och se framåt, säger Michael 

Karlsson (S). 

 
 

 

 

 


