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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 134                                                   Dnr 2017/00001  

Uppföljning av driftbudget 2017 i samband med prognos 2, 
Mariestads kommun 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner prognos 2 för tekniska nämndens driftbudget i 
Mariestads kommun.   
 
Den skattefinansierade verksamheten beräknas göra ett resultat på +/- 0 tkr. 

Den taxefinansierade VA-verksamheten beräknas göra ett resultat på +/- 0 tkr   

Bakgrund 

Enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper ska ekonomienheten årligen upprätta 
fyra prognoser för nämndernas verksamheter. Prognoserna ska upprättas efter mars, 
maj, augusti samt oktober månad. Prognoserna 1 och 3 (efter mars och augusti) ska 
även delges kommunfullmäktige. 
 

Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndernas och kommunens ekonomi så 
att den följer antagen budget. Kommunstyrelsen har uppsynsplikt över nämndernas 
ekonomi. Vid avvikelser från budget ska nämnden upprätta en handlingsplan för att 
beskriva de åtgärder som ska vidtas för att uppnå en budget i balans. 
Handlingsplanen ska presenteras för kommunstyrelsens arbetsutskott. 
 

Verksamhet Teknik har upprättat prognos 2 för tekniska nämndens driftbudget i 
Mariestads kommun.  

Underlag för beslut 

Prognos 2 år 2017 för tekniska nämndens driftbudget i Mariestads kommun, daterad 
2017-06-01. 

 

Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Elisabeth Westberg och teknisk 
chef Michael Nordin ”Uppföljning av driftbudget 2017 i samband med prognos 2, 
Mariestads kommun”.     

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Mariestad 
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Dnr: 2017/00001   
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 Verksamhet teknik Tekniska nämnden 

 

Uppföljning av driftbudget 2017 i samband med 
prognos 2, Mariestads kommun 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden godkänner prognos 2 för tekniska nämndens driftbudget i 

Mariestads kommun.   

 

Den skattefinansierade verksamheten beräknas göra ett resultat på +/- 0 tkr. 

Den taxefinansierade VA-verksamheten beräknas göra ett resultat på +/- 0 tkr   

Bakgrund 

Enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper ska ekonomienheten årligen 
upprätta fyra prognoser för nämndernas verksamheter. Prognoserna ska 
upprättas efter mars, maj, augusti samt oktober månad. Prognoserna 1 och 3 
(efter mars och augusti) ska även delges kommunfullmäktige. 
 
Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndernas och kommunens 
ekonomi så att den följer antagen budget. Kommunstyrelsen har uppsynsplikt 
över nämndernas ekonomi. Vid avvikelser från budget ska nämnden upprätta 
en handlingsplan för att beskriva de åtgärder som ska vidtas för att uppnå en 
budget i balans. Handlingsplanen ska presenteras för kommunstyrelsens 
arbetsutskott. 
 
Verksamhet Teknik har upprättat prognos 2 för tekniska nämndens driftbudget 
i Mariestads kommun.  

Underlag för beslut 

Prognos 2 år 2017 för tekniska nämndens driftbudget i Mariestads kommun, 
daterad 2017-06-01. 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Elisabeth Westberg och 
teknisk chef Michael Nordin ”Uppföljning av driftbudget 2017 i samband med 
prognos 2, Mariestads kommun”.     
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Elisabeth Westberg 
Verksamhetsekonom  

Michael Nordin 
Teknisk chef 

 



2017-06-01

Prognos 2, 2017
Prognos i tkr baserad på uppgifter tillgängliga 2017-05.

MTG Teknisk nämnd

Verksamhetsområde Budget Prognos Avvikelse Kommentar

Verksamhet Teknik

Mariestad

Administration 86 -14 100

  

Kart- och mätavdelningen 2 233 2 233 0

  

Gatuavdelningen (driftverksamhet) 29 426 29 626 -200

Under våren har verksamheten drabbats av vandalisering i småbåtshamnen 

vilket medfört ökade kostnader. En markant ökning av leasingkostnader för 

poolbilar bidrar till underskottet, men tros till delar kunna hanteras genom 

ökning av uthyrningspriset. Våren har även inneburit lägre kostnader för 

snöröjning, dock för tidigt att prognostisera ett överskott då detta kan 

förändras under senare delen av året.

Projektavdelningen VA och gata 0 -100 100

Fastighetsavdelningen 108 953 108 953 0

Verksamheten beräknas gå mot budget. Detta år har dock ytterligare ett 

avkastningskrav om 1 000 tkr påförts avdelningen samt att avdelningen har 

ytterligare en post på 1 200 tkr att hantera under året avseende besparing 

EPC. Ramavdraget avseende komponentavskrivning har dock minskat med 

500 tkr.

Städavdelningen 0 0 0

  

Summa skattefinansierad vht:  140 698  140 698 0



2017-06-01

Prognos 2, 2017
Prognos i tkr baserad på uppgifter tillgängliga 2017-05.

MTG Teknisk nämnd

Verksamhetsområde Budget Prognos Avvikelse Kommentar

Verksamhet Teknik Ingående balans 2017-01-01 VA-fond: 8 tkr.

Mariestad

VA-avdelningen 0 0 0 Verksamheten beräknas gå mot budget.

Summa avgiftsfinansierad vht - 

mot fond: 0 0 0

VA-verksamhetens resultat går mot fond 

och är inte resultatpåverkande i 

kommunens driftresultat. 0 0 0

Summa: 0 0 0

Redovisade avvikelser är alla budgeterade uttag ur verksamhetens fonder
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 135                                                   Dnr 2017/00002  

Uppföljning av investeringsbudget 2017 i samband med 
prognos 2, Mariestads kommun 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner prognos 2 för tekniska nämndens investeringsbudget 
samt exploateringsbudget i Mariestads kommun. Prognosen innebär ett 
budgetunderskridande med totalt 50 423 tkr för tekniska nämndens budget 
respektive ca 717 tkr för exploatering. 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet ger verksamhet teknik i uppdrag att till tekniska nämndens sammanträde 
den 14 juni skriva fram ett ärende gällande omdisponering av investeringsmedel för 
Rotundan gällande riktat fastighetsunderhåll.    

Bakgrund 

Enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper ska ekonomienheten årligen upprätta 
fyra prognoser för nämndernas verksamheter. Prognoserna ska upprättas efter mars, 
maj, augusti samt oktober månad. Prognoserna 1 och 3 (efter mars och augusti) ska 
även delges kommunfullmäktige. 

 

Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndernas och kommunens ekonomi så 
att den följer antagen budget. Kommunstyrelsen har uppsynsplikt över nämndernas 
ekonomi. 

 

Verksamhet Teknik har upprättat prognos 2 för tekniska nämndens investering-
budget i Mariestads kommun.   

Behandling på sammanträdet 

Sven-Inge Eriksson (KD) tillstyrker förslag till beslut med tilläggsyrkandet att 
arbetsutskottet ger verksamhet teknik i uppdrag att till tekniska nämndens sammanträde 
den 14 juni skriva fram ett ärende gällande omdisponering av investeringsmedel för 
Rotundan gällande riktat fastighetsunderhåll.   
  

Ordföranden Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S)tar upp förslag till beslut samt Erikssons 
(KD) tilläggsyrkande och finner att arbetsutskottet beslutar enligt förslagen.      
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 135 (forts.)                                                  Dnr 2017/00002  

Underlag för beslut 

Prognos 2 år 2017 för tekniska nämndens investeringsbudget i Mariestads kommun, 
daterad 2017-06-01 (rev. 2017-06-07). 

 
Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Elisabeth Westberg och teknisk 
chef Michael Nordin ”Uppföljning av investeringsbudget 2017 i samband med 
prognos 2, Mariestads kommun”, daterad 2017-06-05.      

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Mariestad 

 



 

 
 

 
 
 

  

 Datum: 2017-06-05  
Dnr: 2017/00002   

Sida: 1 (1) 
 

  

 

 Verksamhet teknik Tekniska nämnden 

 

Uppföljning av investeringsbudget 2017 i 
samband med prognos 2, Mariestads kommun 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden godkänner prognos 2 för tekniska nämndens 
investeringsbudget samt exploateringsbudget i Mariestads kommun. Prognosen 
innebär ett budgetunderskridande med totalt 50 423 tkr för tekniska nämndens 
budget respektive ca 717 tkr för exploatering.   

Bakgrund 

Enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper ska ekonomienheten årligen 
upprätta fyra prognoser för nämndernas verksamheter. Prognoserna ska 
upprättas efter mars, maj, augusti samt oktober månad. Prognoserna 1 och 3 
(efter mars och augusti) ska även delges kommunfullmäktige. 
 
Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndernas och kommunens 
ekonomi så att den följer antagen budget. Kommunstyrelsen har uppsynsplikt 
över nämndernas ekonomi. 
 
Verksamhet Teknik har upprättat prognos 2 för tekniska nämndens investering-
budget i Mariestads kommun.   

Underlag för beslut 

Prognos 2 år 2017 för tekniska nämndens investeringsbudget i Mariestads 
kommun, daterad 2017-06-01 (rev. 2017-06-05). 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Elisabeth Westberg och 
teknisk chef Michael Nordin ” Uppföljning av investeringsbudget 2017 i 
samband med prognos 2, Mariestads kommun”, daterad 2017-06-05.      
 
 

Elisabeth Westberg 
Verksamhetsekonom   

Michael Nordin 
Teknisk chef 

 



2017-06-01
rev. 2017-06-05, 2017-06-07

Tekniska nämnden MTG

Sammanställning investeringsprojekt TN Mariestads kommun

Prognostillfälle:  2

Verksamhet

Budget  

(KF) Ombudg.

Omdisp. 

inom TN

Tillägg 

från Ks

Tillägg 

från Kf

Totalt 

beslutad 

budget

VA-avdelningen 43 900 8 012 0 0 0 51 912 -14 7 483 31 952 19 960

Kart- och mätavdelningen 100 0 0 0 0 100 0 0 100 0

Gatuavdelningen 33 000 11 540 3 100 0 0 47 640 0 6 356 46 660 980

Fastighetsavdelningen 183 400 3 596 0 2 700 16 350 206 046 0 74 545 176 563 29 483

Städavdelningen 200 0 0 0 0 200 0 54 200 0

Summa: 260 600 23 148 3 100 2 700 16 350 305 898 -14 88 438 255 475 50 423

Budget 2017

Prognos 2 = 

bedömd kostnad 

under år 2017

Avvikelse vid prognos 2 

= skillnad mellan 

budget totalt och 

prognos för år 2017

Utfall 

intäkter 

2017 

t.o.m. 

170529

Utfall 

kostnader 

2017 

t.o.m. 

170529



Tekniska nämnden MTG

Investeringsprojekt Mariestads kommun

VA-avdelningen

Proj.nr. Projekt

Totalt 

beslutad 

budget

1701 Förnyelse ledningsnät (ram) 9 400 0 0 0 9 400

Medel omdisponeras till mer specificerade projekt 

under året. Positiv avvikelse nu täcker nedanstående 

underskott.

xxxx

Förnyelse anläggningar ovan mark 

(ram) 2 000 0 0 0 2 000

Medel omdisponeras till mer specificerade projekt 

under året. Positiv avvikelse nu täcker nedanstående 

underskott.

1740 Verksamhetsområde Sjöängen -1 123 0 34 0 -1 123

Avser kapacitetsförbättrande åtgärder på befintligt 

ledningsnät samt anslutning av flera fastigheter. Delar 

av övertagandekostnaden fås tillbaka från Ks efter 

värdering. Summan är dock mycket osäker.

1741 VA-sanering Segolsgatan 940 -12 2 275 1 339 -399

VA-sanering p.g.a. driftstörningar. Projektet påbörjat i 

oktober. Resterande kostnader går på 2017. Enligt 

beslut i Tn § 183 ska 924 tkr omföras till projekt 2087 

Gatuombyggnad Segolsgatan.

1742 VA-avd, Stockholmsvägen etapp 3 12 907 0 1 537 9 000 3 907 Avser sträckan Maria-rondellen till Madlyckevägen.

1743

VA-avd, Stockholmsvägen 

Sjöhagaparken -295 0 3 586 4 000 -4 295

Avser dagvattenanläggning i Sjöhagaparken. 

Finansieras av projekt 1742.

1744 Verksamhetsområde Fors Ullervad 465 -2 2 200 265

Avser nettokostnaden för byggnation av ett nytt 

verksamhetsområde. Viss återställning återstår.

1747 VA-sanering Björsätersvägen 2 798 0 13 3 398 -600 Omdisponering planeras.

1748

Fjärrvärmepåkoppling Mariestads 

avloppsreningsverk 365 0 0 365 0

Projektet påbörjades 2016 och uförs i Vänerenergis 

regi. Slutfakturering kvarstår.

1749 VA-sanering Trumpetvägen -35 0 0 3 000 -3 035

VA-sanering, kostnad osäker i dagsläget. Start i 

augusti.

1750

VA-sanering Munkströmsvägen, 

Ullervad -10 0 0 5 000 -5 010 Planerad byggstart efter semestern.

1751

VA-plan 2017-2026: Nya 

verksamhetsområden - intäkter -6 100 0 0 0 -6 100 Intäkter för verksamhetsområden kommer inte i år.

Prognos 2 

= bedömd 

kostnad 

under år 

2017 Kommentarer 

Avvikelse vid 

prognos 2 = 

skillnad mellan 

budget totalt och 

prognos för år 

2017

Utfall 

kostnader 

2017 

t.o.m. 

170529

Budget 

2017

Utfall 

intäkter 

2017 

t.o.m. 

170529



Proj.nr. Projekt

Totalt 

beslutad 

budget

Prognos 2 

= bedömd 

kostnad 

under år 

2017 Kommentarer 

Avvikelse vid 

prognos 2 = 

skillnad mellan 

budget totalt och 

prognos för år 

2017

Utfall 

kostnader 

2017 

t.o.m. 

170529

Budget 

2017

Utfall 

intäkter 

2017 

t.o.m. 

170529

1751

VA-plan 2017-2026: Nya 

verksamhetsområden - kostnader 8 000 0 0 1 000 7 000 Till största delen endast projekteringskostnader 2017.

1752

VA-plan 2017-2026: 

Överföringsledning Sjötorp-Askevik 

(inkl. Moviken) 17 000 0 36 1 000 16 000

Till största delen endast projekteringskostnader 2017. 

Budgetmedel på 16 000 tkr är föreslagna att flyttas till 

år 2018.

1753

Sjötorps ARV, kapacitets-

förbättrande åtgärder 4 000 0 0 500 3 500

Utredning/projektering pågår. Ombyggnad hösten 

2017. Budgetmedel på 3 500 tkr är föreslagna att 

flyttas till år 2018.

1754 VA-sanering Spinnarevägen 1 600 0 0 1 600 0

1755

Renovering kembassänger, 

Mariestads ARV 0 0 0 1 200 -1 200 Medel planeras omdisponeras.

1756

Styr- och elinstallation, Torsö 

vattenverk 0 0 0 350 -350 Medel planeras omdisponeras.

Summa VA: 51 912 -14 7 483 31 952 19 960



Tekniska nämnden MTG

Investeringsprojekt Mariestads kommun

Kart- och mätavdelningen

Proj.nr. Projekt

Totalt 

beslutad 

budget

1600 Mätinstrument 100 0 0 100 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Summa Kart och Mät: 100 0 0 100 0

Kommentarer 

Avvikelse vid 

prognos 2 = 

skillnad mellan 

budget totalt och 

prognos för år 

2017

Prognos 2 

= bedömd 

kostnad 

under år 

2017

Utfall 

kostnader 

2017 

t.o.m. 

170529

Utfall 

intäkter 

2017 

t.o.m. 

170529

Budget 

2017



Tekniska nämnden MTG

Investeringsprojekt Mariestads kommun

Gatuavdelningen

Proj.nr. Projekt

Totalt 

beslutad 

budget

2500 Gator (ram) 1 000 0 0 0 1 000

2006 Stockholmsvägen, omgestaltning 7 000 0 48 6 000 1 000

Etapp 3 sträcker sig mellan Mariagatan och 

Madlyckevägen. Sträckan delas på mitten i två 

etapper.

2021 Tillgänglighetsåtgärder i gaturummet 330 0 0 330 0

2024 Upprustning lekparker 2 500 0 230 2 500 0

Upprustning av prioriterade lekplatser utifrån 

gjord inventering. 

2032 Universitetsbron 7 188 0 1 384 9 200 -2 012

Avser projektering och entreprenad. 

Tilläggsanslag behöver äskas.

2036 Upprustning av gator 2 953 0 0 2 953 0

Upprustning av gator bl.a. i samband med 

beläggningsprogrammet, VA-saneringar och 

ombyggnader. 

2040

Upprustning av 

småbåtshamnar/naturhamnar 3 637 0 71 2 000 1 637

Åtgärder i Skärgården, piren i hamnen, plan för 

hamnområdet, m.m. Myndighetskajen och VA-

ledningar är i utrednings- och 

projekteringsskede. Osäkert kostnadsmässigt i 

detta skede.

2061

Trafiksäkerhetsåtgärd vid Bror Kronstrands 

gata 149 0 3 149 0 Byggs i höst. 

2063 Upprustning av GC-väg utmed Strandvägen 227 0 79 100 127 Slutförs under året.

2066

Cirkulation Leksbergsv./Marieforsleden 

södra 70 0 16 50 20 Slutreglering.

2067

Östra Järnvägsg. GC-väg och parkering 

(mot Vänershof) -124 0 0 200 -324

Kostnaden för gatuombyggnaden har ökat p.g.a. 

sämre trottoar och parkering än beräknat. 

Utfall 

kostnader 

2017 t.o.m. 

170529

Budget 

2017
Avvikelse vid 

prognos 2 = 

skillnad mellan 

budget totalt och 

prognos för år 

2017 Kommentarer 

Prognos 2 = 

bedömd 

kostnad 

under år 2017

Utfall 

intäkter 

2017 

t.o.m. 

170529



Proj.nr. Projekt

Totalt 

beslutad 

budget

Utfall 

kostnader 

2017 t.o.m. 

170529

Budget 

2017
Avvikelse vid 

prognos 2 = 

skillnad mellan 

budget totalt och 

prognos för år 

2017 Kommentarer 

Prognos 2 = 

bedömd 

kostnad 

under år 2017

Utfall 

intäkter 

2017 

t.o.m. 

170529

2071

Beläggningsprogrammet, funktionsavtal och 

upprustning korsningar 6 000 0 55 6 000 0

Fördelas mellan beläggningsprogram och 

utsatta korsningar.

2072 GC-väg Södra vägen -93 0 483 -100 7

I projektet förväntas en kommande ersättning för 

samförläggning av kablar.

2073 Tillgänglighetsanpassning Österlånggatan -928 0 260 -236 -692 Intäkter från fastighetsägarna förväntas.

2074 Tidanpromenaden -55 0 7 10 -65

Prognosen avser färdigställande av etappen 

Magasinsgatan-Kungsgatan.

2075 Gärdesparken/Universitetsparken 1 253 0 354 800 453 Avser arbetet enligt prioriteringslista.

2077 Utbyggnad bussterminal 553 0 1 026 650 -97 Samfinansiering med Västtrafik.

2078 Pendlarparkering vid resecentrum 350 0 0 0 350 Avvaktar dialog med Trafikverket.

2079

Trafiklösningar i samband med Skolor Väst 

(inkl. cirkulation) 6 780 0 2 260 6 780 0 Beräknas klart i augusti 2017.

2082 Cykelnätsplan 6 500 0 78 6 500 0 Arbete utifrån den antagna cykelnätsplanen.

2084 Sjöstaden, etapp 2017- 1 000 0 2 500 500

2085 GC-väg till kv. Nålen 100 0 0 100 0

2087 Gatuombyggnad Segolsgatan 0 0 0 924 -924

2088

Förhöjd GC-passage Marieforsleden vid 

Marieholmsbron 250 0 0 250 0

2089

GC-passage Göteborgsvägen vid 

Badhusbron/Circle K 250 0 0 250 0

2090

Tillgänglighetsanpassning av passage över 

Hamngatan mellan Esplanaden och 

Fisktorget 750 0 0 750 0

Avser tillgänglighetsanpassning mellan 

Esplanaden och fisktorget.

Summa Gata: 47 640 0 6 356 46 660 980



Tekniska nämnden MTG

Investeringsprojekt Mariestads kommun

Fastighetsavdelningen

Proj.nr. Projekt

Totalt 

beslutad 

budget

2507 Övriga fastigheter 3 500 0 0 0 3 500

Kan komma att omdisponera belopp till projekt 2522 om 

sökt bidrag där uteblir.

2488 Marieholmsskolan - etapp 2 (Ks § 64) 36 0 0 36 0 Mindre kvarstående arbeten. 

2491 Ny skola väster, Unica 41 100 0 30 984 40 600 500

Skolan är inflyttningsklar till skolstart ht 2017. 

Kvarstående medel ska gå till avetablering av moduler 

för Hertigen Karls förskola år 2018.

2492 Ny skola väster, Prisma 44 247 0 31 362 44 247 0

Skolan är inflyttningsklar till skolstart ht 2017, förutom 

rivning av Lockerudsskolan samt färdigställande av 

skolgård.

2493 Ombyggnad av Flitiga Lisans skola till förskola 29 280 0 146 15 000 14 280

Ytterligare 5 350 tkr i budgetmedel har erhållits enligt Kf 

§ 22, 2017-03-27. Betalningsplan inväntas. Budgetmedel 

på 14 000 tkr är föreslagna att flyttas till år 2018.

2494 Ombyggnad av Rotundan 2015 3 836 0 1 293 5 936 -2 100

4 mnkr är budgeterat från början, ytterligare 2,1 mnkr 

avser EPC-åtgärder vilka ska omdisponeras.

2496 Nybyggnad förskola Tidavad 4 386 0 2 386 4 386 0

2499 Brunnsberg, tillbyggnad/renovering 1 281 0 329 1 281 0 Avser kvarstående markarbeten m.m.

2540 Ombyggnation Västerängs pistolskyttebana 193 0 137 137 56

2548 Ombyggnation Västerängs gevärsskyttebana 200 0 178 200 0

2541

Badhuset, tillgänglighet & utbyggnad 

undervisn.bassäng 13 858 0 17 13 858 0

Prognosen gäller förutsatt att föreslagen lösning 

godkänns och att budgeterade medel räcker.

2542

Byte av sportgolv i Högelidsskolans 

gymnastikhall 800 0 450 450 350

2543 Rivning Vänershofshallen/ny gestaltning 2 400 0 41 2 400 0

Rivningen beräknas vara klar i juli. Anbud för 

garagebyggnad antas i slutet av juni.

2544 Timmermansgård 1 500 0 0 500 1 000

Beror på politiskt beslut. Kostnader i samband med flytt 

av byggården.

Prognos 2 

= bedömd 

kostnad 

under år 

2017 Kommentarer

Avvikelse vid 

prognos 2 = 

skillnad mellan 

budget totalt och 

prognos för år 

2017

Budget 

2017

Utfall 

kostnader 

2017 t.o.m. 

170529

Utfall 

intäkter 

2017 t.o.m. 

170529



Proj.nr. Projekt

Totalt 

beslutad 

budget

Prognos 2 

= bedömd 

kostnad 

under år 

2017 Kommentarer

Avvikelse vid 

prognos 2 = 

skillnad mellan 

budget totalt och 

prognos för år 

2017

Budget 

2017

Utfall 

kostnader 

2017 t.o.m. 

170529

Utfall 

intäkter 

2017 t.o.m. 

170529

2545 Kronopark, ny förskola 10 400 0 0 1 500 8 900

Avser projektering. Budgetmedel på 7 000 tkr är 

föreslagna att flyttas till år 2018.

2546 Sjölyckan, ny förskola 0 0 0 1 500 -1 500 Avser projektering.

Förskolor Kronopark och Sjölyckan, 

uppgradering till passivhus med vätgasdrift 0 0 0 0 0

2547 Gräshoppan 14, Hjortstigen 11 000 0 680 9 500 1 500 Projektet påbörjat och beräknas klart innan årsskiftet.

2551

Servicebyggnad vid ställplatserna i Mariestads 

hamn 2 500 0 0 2 000 500

Byggnation påbörjas i oktober. Projektet sträcker sig in 

på år 2018 om byggprogrammet anlitas.

Delsumma ovanstående projekt: 170 517 0 68 003 143 531 26 986

Forts. nästa sida avseende EPC-projekten samt Riktat fastighetsunderhåll 

Energieffektiviseringsprojekt (EPC) + Riktat fastighetsunderhåll (gemensam investeringsram)

2489 Energieffektiviseringsprojekt (EPC) + RUH 35 000 0 0 5 400 29 600

Övergripande medel på 35 mnkr ska omdisponeras till 

nedanstående projekt.

2520 Riktat fastighetsunderhåll, Vadsboskolan -4 921 0 1 411 3 500 -8 421

Underskott täcks av budget 2017. Mer bidrag erhålls 

under 2017 när projektet är klart. Prognosen avser 

kostnader exkl. kommande bidrag.

2521

Energieffektiviseringsprojekt (EPC), 

Vadsboskolan 791 0 1 058 1 200 -409

Underskott täcks av budget 2017. Mer bidrag erhålls 

under 2017 när projektet är klart. Prognosen avser 

kostnader exkl. kommande bidrag.

2522 Riktat fastighetsunderhåll, Tunaholmsskolan 1 893 0 -443 7 620 -5 727

Underskott täcks av budget 2017. Bidrag är sökt och 

beräknas till 5 000 tkr * 55 %, erhålls under 2018 när 

projektet är klart. Prognosen avser kostnader exkl. 

kommande bidrag.

2523

Energieffektiviseringsprojekt (EPC), 

Tunaholmsskolan -1 324 0 1 566 7 200 -8 524

Underskott täcks av budget 2017. Bidrag är sökt och 

beräknas till 5 000 tkr * 45 %, erhålls under 2018 när 

projektet är klart. Prognosen avser kostnader exkl. 

kommande bidrag.



Proj.nr. Projekt

Totalt 

beslutad 

budget

Prognos 2 

= bedömd 

kostnad 

under år 

2017 Kommentarer

Avvikelse vid 

prognos 2 = 

skillnad mellan 

budget totalt och 

prognos för år 

2017

Budget 

2017

Utfall 

kostnader 

2017 t.o.m. 

170529

Utfall 

intäkter 

2017 t.o.m. 

170529

2524 Riktat fastighetsunderhåll, Ullervads skola 525 0 469 500 25

Bidrag är sökt och beräknas till 2 362 tkr * 30 %, erhålls 

under 2017 när projektet är klart. Prognosen avser 

kostnader exkl. kommande bidrag.

2525

Energieffektiviseringsprojekt (EPC), Ullervads 

skola 1 123 0 1 003 1 003 120

Bidrag är sökt och beräknas till 2 362 tkr * 70 %, erhålls 

under 2017 när projektet är klart. Prognosen avser 

kostnader exkl. kommande bidrag.

2527

Energieffektiviseringsprojekt (EPC), 

Sikelvingens förskola 340 0 30 100 240

2529

Energieffektiviseringsprojekt (EPC), Skrivarens 

förskola 53 0 108 100 -47

2530 Riktat fastighetsunderhåll, Biblioteket 2 049 0 1 335 2 049 0

2549 Riktat fastighetsunderhåll, Tidavads skola 0 0 5 4 360 -4 360

Delsumma EPC + RUH projekt: 35 529 0 6 542 33 032 2 497

Summa Fastighet, totalt: 206 046 0 74 545 176 563 29 483



Tekniska nämnden MTG

Investeringsprojekt Mariestads kommun

Städavdelningen

Proj.nr. Projekt

Total 

budget 

inkl. 

äskande

1610 Inventarier städavdelningen 200 0 54 200 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Summa Städ: 200 0 54 200 0

Kommentarer 

Avvikelse vid 

prognos 2 = 

skillnad mellan 

budget totalt och 

prognos för år 

2017

Prognos 2 

= bedömd 

kostnad 

under år 

2017

Budget 

2017

Utfall 

intäkter 

2017 

t.o.m. 

170529

Utfall 

kostnader 

2017 t.o.m. 

170529



2017-06-01

Tekniska nämnden MTG

Sammanställning investeringsprojekt Exploateringsfastigheter

Prognostillfälle:  2

Verksamhet

Budget  

(KF) Ombudg. Omdisp.

Tillägg 

från Ks

Tillägg 

från Kf

Totalt 

beslutad 

budget

Exploateringsverksamhet, VA 11 500 -213 0 0 0 11 287 -4 584 4 551 5 116 6 171

Exploateringsverksamhet, Gata 6 000 -3 456 -3 100 0 10 100 9 544 -6 926 10 868 14 998 -5 454

Summa: 17 500 -3 669 -3 100 0 10 100 20 831 -11 510 15 419 20 114 717

Avvikelse vid prognos 

2 = skillnad mellan 

budget totalt och 

prognos för år 2017

Budget 2017

Utfall 

kostnader 

2017 t.o.m. 

170529

Prognos 2 = 

bedömd kostnad 

under år 2017

Utfall 

intäkter 

2017 

t.o.m. 

170529



Tekniska nämnden MTG

Proj.nr. Projekt

Totalt 

beslutad 

budget

VA-avdelningens projekt

1002 Anslutningsavgift tomter 0 0 -154 0 0

1008 Exploatering Sjölyckan 6 911 -4 584 2 667 2 216 4 695

1015 Eken 2 0 0 0 0 0

Projektet flyttas troligtvis till år 2018 beroende på 

försäljningstidpunkt.

2022 Hindsberg (VA) 1 376 0 347 600 776 Diket är klart och borrning är planerad.

2038 Karlslund - intäkter 0 0 0 0 0

Anslutningspunkter för två tomter kommer att 

komma in, dock osäkert om vilket år (2017/2018).

2038 Karlslund - kostnader 3 000 0 1 691 2 300 700

Gatuavdelningens projekt

1010 Exploateringsprojekt (ram) 3 390 0 0 3 390 0

Ska bokföras om till andra specifika projekt under 

året.

1015 Eken 2 0 0 0 0 0

Försäljning av Eken 2 sker troligtvis under 2018, 

påkoppling av VA enligt tidigare avtal.

1016 Näckrosen 15 300 0 0 300 0

2022 Hindsbergsområdet -276 0 0 200 -476

Underskottet beräknas täckas av kommande 

tomtförsäljningar 2017/2018.

2038 Karlslund - intäkter 0 0 0 -1 500 1 500 Försäljning av två tomter.

2038 Karlslund - kostnader 2 014 0 12 900 1 114

2080 Vätgasstation Hindsberg 101 0 136 136 -35

2083 Kvarteret Fräsen -281 0 0 -253 -28

Inväntar intäkt från tomtköpare. Resterande del 

täcks av projekt 1010.

Intäkter, projekten Sjölyckan, Ekudden, Marieäng

1001

Ekudden Smedjehagen 2005-

intäkter 0 0 0 0 0

Asfalteringsarbeten och cykelvägar samt övrigt 

färdigställande av Nya Ekudden. Markarbeten vid 

Galeasen är klart, resten utförs 2017.

Kommentarer 

Budget 

2017

Utfall 

kostnader 

2017 t.o.m. 

170529

Utfall 

intäkter 

2017 

t.o.m. 

170529

Avvikelse vid 

prognos 2 = 

skillnad mellan 

budget totalt och 

prognos för år 

2017

Prognos 2 

= bedömd 

kostnad 

under år 

2017



Proj.nr. Projekt

Totalt 

beslutad 

budget Kommentarer 

Budget 

2017

Utfall 

kostnader 

2017 t.o.m. 

170529

Utfall 

intäkter 

2017 

t.o.m. 

170529

Avvikelse vid 

prognos 2 = 

skillnad mellan 

budget totalt och 

prognos för år 

2017

Prognos 2 

= bedömd 

kostnad 

under år 

2017

1003

Exploatering Marieäng

intäkter 1 726 -1 226 0 -1 826 3 552

Mindre kostnader i samband med tomtförsäljning 

och färdigställande av gång/ cykelvägar. 

Kompenseras av tomtförsäljning.

1008 Exploatering Sjölyckan gata 0 -93 0 -93 93

1009 Anslutningsavgifter gata, Marieäng 873 0 0 -200 1 073 Anslutningsavgift.

1011 Intäkter tomtförsäljning Sjölyckan 8 324 -5 607 0 -20 000 28 324

1013 Västra Ekudden 0 0 0 0 0 Tomtförsäljningar.

xxxx 

(1008)

Försäljning Sjölyckan, Ekudden, 

Marieäng -20 000 0 0 0 -20 000 Se respektive projekt nedan.

Kostnader, projekten Sjölyckan, Ekudden, Marieäng

1001

Ekudden Smedjehagen 2005-

kostnader 1 000 0 637 1 050 -50

Asfalteringsarbeten och cykelvägar samt övrigt 

färdigställande av Nya Ekudden. Markarbeten vid 

Galeasen är klart, resten utförs 2017.

1013 Västra Ekudden -35 0 0 2 300 -2 335

Total kostnad är beräknad till 16 mnkr, intäkt till 19 

mnkr. Budgetmedel har tagits upp i Budget 2018-

2020. Årets kostnader avser projektering samt 

markköp. Medel för markköp äskas separat under år 

2017.

1003

Exploatering Marieäng

kostnader -2 201 0 25 150 -2 351

Mindre kostnader i samband med tomtförsäljning 

och färdigställande av gång/ cykelvägar. 

Kompenseras av tomtförsäljning.

1008 Exploatering Sjölyckan gata 4 349 0 9 430 20 184 -15 835

Avser färdigställande av huvudgata, bussgator samt 

bostadsgator etapp 1, 2 och 3.

1012 Exploatering Ullervad 31:1 160 0 0 160 0

Prognos avser planarbete. Kalkyl för genomförande 

kommer i anslutning till samrådet.

Fastighetsavdelningens projekt

1014 Murklan 5 & 6 10 100 0 628 10 100 0 Avser byggnation av mindre flerbostadshus.

Summa Exploatering: 20 831 -11 510 15 419 20 114 717



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-06-07 

Sida 1 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 136                                                   Dnr 2017/00003  

Uppföljning av driftbudget 2017 i samband med prognos 2, 
Töreboda kommun 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner prognos 2 för tekniska nämndens driftbudget i 
Töreboda kommun. Den skattefinansierade verksamheten göra ett resultat i nivå med 
budget, inklusive bostadsanpassningsverksamheten.  

 

Den taxefinansierade VA-verksamheten förväntas göra ett resultat i nivå med budget   

Bakgrund 

Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndernas och kommunens ekonomi så 
att den följer antagen budget. Kommunstyrelsen har uppsynsplikt över nämndernas 
ekonomi. Vid avvikelser från budget ska nämnden upprätta en handlingsplan för att 
beskriva de åtgärder som ska vidtas för att uppnå en budget i balans. 
Handlingsplanen ska presenteras för ekonomiutskottet. 
 

Verksamhet Teknik har upprättat prognos 2 för tekniska nämndens driftbudget 
Töreboda kommun.  

Underlag för beslut 

Prognos 2 2017 för tekniska nämndens driftbudget Töreboda kommun. 

 

Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Cathrin Hurtig Andersson och 
teknisk chef Michael Nordin ”Uppföljning av driftbudget 2017 i samband med 
prognos 2, Töreboda kommun”.      

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Töreboda 

 



 

 
 

 
 
 

  

 Datum: 2017-06-02  
Dnr: 2017/00003   

Sida: 1 (1) 
 

  

 

 Verksamhet teknik Tekniska nämnden 

 

Uppföljning av driftbudget 2017 i samband med 
prognos 2, Töreboda kommun 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden godkänner prognos 2 för tekniska nämndens driftbudget i 
Töreboda kommun. Den skattefinansierade verksamheten göra ett resultat i 
nivå med budget, inklusive bostadsanpassningsverksamheten.  
 
Den taxefinansierade VA-verksamheten förväntas göra ett resultat i nivå med 
budget   

Bakgrund 

Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndernas och kommunens 
ekonomi så att den följer antagen budget. Kommunstyrelsen har uppsynsplikt 
över nämndernas ekonomi. Vid avvikelser från budget ska nämnden upprätta 
en handlingsplan för att beskriva de åtgärder som ska vidtas för att uppnå en 
budget i balans. Handlingsplanen ska presenteras för ekonomiutskottet. 
 
Verksamhet Teknik har upprättat prognos 2 för tekniska nämndens driftbudget 
Töreboda kommun.  

Underlag för beslut 

Prognos 2 2017 för tekniska nämndens driftbudget Töreboda kommun. 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Cathrin Hurtig Andersson 
och teknisk chef Michael Nordin ”Uppföljning av driftbudget 2017 i samband 
med prognos 2, Töreboda kommun”.      
 
 

Cathrin Hurtig Andersson 
Verksamhetsekonom   

Michael Nordin 
Teknisk chef 

 



Prognos 2

Tekniska nämnden MTG - Töreboda

2017-04-30

Budget 

kostnader

Budget 

intäkter

Nettobudget 

2017

Ombudgete- 

ringar och 

tillägg

Budget inkl. 

ombudgeter

ingar Prognos 2 Avvikelse

Administrativa avdelningen 715 -299 416 0 416 416 0

Kart- och mätavdelningen 325 -50 275 0 275 275 0

Städavdelningen 8 460 -8 460 0 0 0 0 0

Gatuavdelningen 12 436 -5 790 6 646 0 6 646 6 646 0

Fastighetsavdelningen 29 292 -19 102 10 190 0 10 190 10 190 0

Bostadsanpassning 1 250 0 1 250 0 1 250 1 250 0
Summa skattefinansierad vht & 

avgifts fin.vht ink. 

Bostadsanpassning 52 478 -33 701 18 777 0 18 777 18 777 0

Budget 

kostnader

Budget 

intäkter

Nettobudget 

2017

Ombudgete- 

ringar och 

tillägg

Budget inkl. 

ombudgeter

ingar Prognos 2 Avvikelse

VA-avdelningen 14 477 -20 420 -5 943 0 -5 943 -5 943 0

Summa avgiftsfinansierad vht 14 477 -20 420 -5 943 0 -5 943 -5 943 0

Kommentarer:

Adm

I nivå med budget på totalen. 

Kart & Mät

I nivå med budget på totalen. 

Städ

I nivå med budget på totalen. 

Gata 

Prognos 2, utfallet hittills iår visar på en ngt lägre kostnadsnivå än budgeterat, dels beroende på högre beläggningsgrad mot 

investeringsprojekt och dels möjligheter att vara återhållsam gällande kostnader för  gatubelysning i samband med utbytet till 

LED.

Under hösten bedömer verksamheten att utrymmet utnyttjas till beslutade skötselplaner (dagvattenbrunnar och branddammar).

Fastighetsavdelningen

I nivå med budget på totalen. 

VA-avdelningen

Verksamheten har något lägre kostnader för personal och energi vilket ger ett utrymme för att göra mer underhåll på 

anläggningarna.



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-06-07 

Sida 1 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 137                                                   Dnr 2017/00004  

Uppföljning av investeringsbudget 2017 i samband med 
prognos 2, Töreboda kommun 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner prognos 2 för Tekniska nämndens investeringsbudget 
i Töreboda kommun år 2017.   

Bakgrund 

Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndernas och kommunens ekonomi så 
att den följer antagen budget. Kommunstyrelsen har uppsynsplikt över nämndernas 
ekonomi. 

Verksamhet Teknik har upprättat prognos 2 för tekniskas investeringsbudget i 
Töreboda kommun.   

Underlag för beslut 

Prognos 2 för Tekniska nämndens investeringsbudget i Töreboda kommun 2017. 

 

Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetekonom Cathrin Hurtig Andersson och 
teknisk chef Michael Nordin ”Uppföljning av investeringsbudget 2017 i samband 
med prognos 2, Töreboda kommun”.     

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Töreboda 

 



 

 
 

 
 
 

  

 Datum: 2017-06-02  
Dnr: 2017/00004   

Sida: 1 (1) 
 

  

 

 Verksamhet teknik Tekniska nämnden 

 

Uppföljning av investeringsbudget 2017 i 
samband med prognos 2, Töreboda kommun 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden godkänner prognos 2 för Tekniska nämndens investerings-
budget i Töreboda kommun år 2017.   

Bakgrund 

Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndernas och kommunens 
ekonomi så att den följer antagen budget. Kommunstyrelsen har uppsynsplikt 
över nämndernas ekonomi. 
Verksamhet Teknik har upprättat prognos 2 för tekniskas investeringsbudget i 
Töreboda kommun.   

Underlag för beslut 

Prognos 2 för Tekniska nämndens investeringsbudget i Töreboda 
kommun 2017. 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetekonom Cathrin Hurtig Andersson 
och teknisk chef Michael Nordin ”Uppföljning av investeringsbudget 2017 i 
samband med prognos 2, Töreboda kommun”.     
 
 

Cathrin Hurtig Andersson 
Verksamhetsekonom   

Michael Nordin  
Teknisk chef 

 



Tekniska nämnden MTG

Sammanställning investeringsprojekt Töreboda kommun

Verksamhet

Budget (KF) Ombudg Omdisp. inom 

TN

Tilllägg 

från 

Ks/Kf

Totalt 

beslutad 

budget 

inkl omb.

Planerad 

omdisp.-

ej 

beslutad 

av TN

Planerad 

omdisp.-

ej 

beslutad 

av Ks/Kf

Fastighetsavdelningen 30 500 8 838 0 0 39 338 0 0 7 712 39 441 -103

Gatuavdelningen 6 500 3 146 0 0 9 646 0 0 523 9 204 442

VA-avdelningen 16 500 11 691 0 0 28 191 -5 000 0 2 095 27 412 924

Summa 53 500 23 675 0 0 77 175 -5 000 0 10 330 76 056 1 264

Budget 2017 Utfall 

detta år

Prognos 2 Avvikelse = 

skillnad 

mellan 

budget 

totalt och 

bokslut



Tekniska nämnden MTG

Investeringsprojekt Töreboda kommun

Fastighetsavdelningen

Budget  

(KF)

Ombudg Omdisp. 

inom TN

Tillägg 

från Ks, 

Kf

Totalt

92118 Töreboda camping 30 nya platser 0 0 103 103 103 -103 Allt är klart Denna fakturan 

skulle varit bokförd 2016.

92305 Moholm, ventilation byggnad 2-3 samt 

gymnastiksal

500 1 024 1 524 8 1524 1524 0 Arbetet utförs under vår - 

sommar. Kostnaderna bedöms 

till totalt 2 000 tkr. 

92406 Kilens skola ventilation § 296 442 442 164 442 442 0 Mindre åtgärder med att fördela 

om luft pågår och ger positiva 

resultat, budget kommer ej 

räcka till att byta samtliga 

aggregat. Vi koncentrerar oss 

till fritidsavdelningarna, arbeten 

för ca 600tkr

92416 Inbrott, elsäkerhet, larm 80 80 0 80 80 0 Inbrottslarm och passersystem 

Björkänsskolan, arbeten pågår 

och slutförs under våren.

92417 Centralskolan upprustning D-huset, hus A och 

elevcafé hus B

6 000 3 099 9 099 4 973 9099 9099 0 Projektet Hus D pågår och 

följer plan, färdigställs i mars. 

Resterande medel 

ombudgeteras till Café och Hus 

A
92428 Idrottshall 2 500 -138 2 362 393 2362 2362 0 Etapp 3 idrottshallens golv är 

klart.  Entrè mm etapp 4, 

kvarstår för årets medel. Etapp  

1 och 2 är klara.

92494 Älgarås skola pelletspanna 1 500 1 500 3 000 451 3000 3000 0 Utförs under vår/sommar, 

bygglov dröjer. Upphandling 

pågår.

92496 Björkäng 2017 Modul 3 300 -127 3 173 490 3173 3173 0 Modulen monteras ca vecka 14 

Bygglov strular. 

92514 Tillbyggnad Killingen  KS§210 2 300 2 393 4 693 0 4693 4693 0 Projektering pågår, byggstart i 

Juni, klart till årsskiftet. Budget 

ej inlagd

Proj.nr. Projekt Budget 2017 Utfall 

detta år

Prognos 1 

= bedömd 

kostnad 

under år 

2017

Prognos 2  

= bedömd 

kostnad 

under år 

2017

KommentarerAvvikelse 

vid prognos 

1 = skillnad 

mellan 

budget 

totalt och 

prognos för 

år 2017



Budget  

(KF)

Ombudg Omdisp. 

inom TN

Tillägg 

från Ks, 

Kf

Totalt

Proj.nr. Projekt Budget 2017 Utfall 

detta år

Prognos 1 

= bedömd 

kostnad 

under år 

2017

Prognos 2  

= bedömd 

kostnad 

under år 

2017

KommentarerAvvikelse 

vid prognos 

1 = skillnad 

mellan 

budget 

totalt och 

prognos för 

år 2017

92515 Lilla Börstorp Stödboende 0 0 137 0 0 0 Projektet försenat och budget 

beräknas överskridas pga 

brandsäkerhetsåtgärder. 

Budget ej inlagd

92516 IT-Ventilation Kommunhuset Etapp 1, 2016. 500 -89 411 0 411 411 0 Ventilation IT klar, 2 kontor 

ombygda i samband med 

detta, Nya medel räcker till ett 

plan, påbörja i sommar.

92517 Förskola Moholm 2 100 -72 2 028 575 2028 2028 0 Projektet pågår, tveksamt om 

budget håller.

92519 Bibliotek Älgarås 500 -5 495 328 495 495 0 Projektet slutförs och är klart till 

sommaren.

92604 Tillgänglighet 250 250 0 250 250 0 Åtgärd framtages.

92608 Energisparåtgärder enligt program 469 469 29 469 469 0 Ett fläktrum byggs om för IFO, 

arbeten är beställda.  Samkörs 

med projekt 92628.

92628 Vårdcentralen energieffektivisering 1 500 12 1 512 0 1512 1512 0

92639 Ventilation Kornknarren 1 000 1 000 61 1000 1000 0 Första aggregatet monteras i 

april. Delar av kostnader tagna 

av driftmedel.

92630 Multisport Centralskolan 500 500 0 500 500 0 Planering för projektet saknas i 

dagsläget. 

92631 Byta av tak Syrenen 900 900 0 900 900 0 Upphandlas under 

försommaren.

92632 Ytterliagre fsk platser i Moholm (Gruvan) 600 600 0 600 600 0 Projektet pågår

92633 Teatern renoveringsbehov scengolv 200 200 0 200 200 0 Utförs under hösten.

92508 Kilen 3 300 3 300 3300 3300 0 Uppdraget oklart.

92509 Bibliotek, utredning pågår 600 600 600 600 0 Uppdraget oklart.



Budget  

(KF)

Ombudg Omdisp. 

inom TN

Tillägg 

från Ks, 

Kf

Totalt

Proj.nr. Projekt Budget 2017 Utfall 

detta år

Prognos 1 

= bedömd 

kostnad 

under år 

2017

Prognos 2  

= bedömd 

kostnad 

under år 

2017

KommentarerAvvikelse 

vid prognos 

1 = skillnad 

mellan 

budget 

totalt och 

prognos för 

år 2017

92510 Ny fsk avdelning 2 700 2 700 2700 2700 0 Uppdraget oklart.

0 0 0 0 0

Summa 

Fastighet:

30 500 8 838 0 0 39 338 7 712 39 441 39 441 -103



Tekniska nämnden MTG

Investeringsprojekt Töreboda kommun

Gatuavdelningen

Proj.nr.

Budget  (KF) Om-budg Omdisp. inom TN Tillägg från 

Ks/Kf

Totalt 

beslutad 

budget

92130 Ram gatuprojekt 2 000 189 -2 000 189 0 189 0 0 189 Kvarvarande medel ej 

intecknade.

GC-vägar 1 000 -1 000 0 0 0 0 0 0

92148 Töreshov Etapp E / Ny GC väg (Idrottsv- Halnavägen) -222 -222 0 -222 -222 0 0 Utbyggnad av sträckan 

Halnavägen-Örnstigen. 

Finansieras med 430 tkr ur 

gaturam samt 430 tkr i 

statsbidrag. Tas av upprustning 

av gator 2016, se beslut . 

Återstår trafikmålning.  14 dec 

2016  skickades slutrekvisitionen 

in på 215 tkr.

92150 Upprutsning Lekplatser 0 76 76 77 76 76 0 0  Tn 258 TN 2015/479, medlen 

kommer att åtgå! För att slutföra 

uppdraget få.
92153 Trafiksäkerhet Kilsgatan -325 -325 200 -325 -325 0 0 Enligt förslag till fördelning enligt 

Tn § 258  TN 2015/479  

Statsbidrag 500 tkr. Medlen 

kommer åtgå. Avvakta bidrag. 

Nu i veckan är det slutredovisat  

till Trafikverket. Återstår 

kostnader för asfaltering 50 m 

efter servissanering , kommer 

åtgärdas efter skolavslutning. 

Kvar att rekvirera ca 100 tkr från 

Trafikverket.  Omför överskottet 

från 92156, som är klart. 

Kommer troligvis att backa ca 

125 tkr, totalt för dessa tre 

projekt. Vilket finansieras inom 

ram.

92154 Kollektivsäk Kilsgatan/Friggagatan/Centralskolan 

samma proj som 92156

-89 -89 0 -89 -89 0 0 Förslag till beslut omdisponering  

150 tkr från upprustning gator 

proj.nr 92162. Höjd budget till 

450 tkr (225 tkr kommunens del).

Projekt Budget 2017 Utfall 0430 Prognos 1 = 

bedömd 

kostnad 

under år 

2017

Prognos 2 = 

bedömd 

kostnad 

under år 2017

KommentarerAvvikelse 

vid prognos 

1 = skillnad 

mellan 

budget totalt 

och prognos 

för år 2017

Avvikelse 

vid prognos 

2 = skillnad 

mellan 

budget totalt 

och prognos 

för år 2017



Proj.nr.

Budget  (KF) Om-budg Omdisp. inom TN Tillägg från 

Ks/Kf

Totalt 

beslutad 

budget

Projekt Budget 2017 Utfall 0430 Prognos 1 = 

bedömd 

kostnad 

under år 

2017

Prognos 2 = 

bedömd 

kostnad 

under år 2017

KommentarerAvvikelse 

vid prognos 

1 = skillnad 

mellan 

budget totalt 

och prognos 

för år 2017

Avvikelse 

vid prognos 

2 = skillnad 

mellan 

budget totalt 

och prognos 

för år 2017

92156 Centralskolan busshållsplats tillgänglighet 330 tkr 225 225 0 225 225 0 0 Enligt förslag till fördelning enligt 

Tn § 258  TN2015/479. 

Byggstart nov- 2016. Finns ett 

högre samfinansieringsbelopp 

450 tkr varav kommunens del är 

225 tkr. Tn §128 TN 

2015/00256. Merkostnad omför 

från tillgänglighet. 95 tkr. 

Statsbidrag inkommit med 202,5 

tkr, kvar att erhålla 22,5 tkr. Efter 

det klart att slutredovisa.

92158 Trafiksäkertshöjande åtgärder 135 135 0 135 135 0 0 Enligt förslag till fördelning enligt 

Tn § 258  TN 2015/479. Medlen 

kan komma att gå åt till 

Kilsgatan.

92162 Planerat beläggningsunderhåll/upprustning av gator 173 1 000 1 173 76 1173 1000 0 173 Reglera underskottet på proj nr 

92148 (inom ram).

92279 Tillgänglighet HIN delas mellan gata/fastighet 200 529 729 0 300 729 429 0 Åtgärder klara enligt nuvarande 

inventering. Tjänsteskrivelse tas 

fram för att disponera medlen till  

tillgänglighet torgparkeringen. 

Arbetet planeras att utföras 

under hösten 2017.

92280 LED 2 500 2 455 4 955 0 4955 4955 0 0 Gatubelysningen förutom 

centrum maj-juni, resterande 

under okt månad.

Nytt proj nr 2017 Trafiksäkerhetsåtgärder 300 -300 0 0 0 0 0 0 Hastighets- och 

trafiksäkerhetsåtgärder 

(platåkorsningar).
92163 Gatubelysning Kilen 250 250 169 170 170 80 80 Klart! Slutredovisa! Rest. Medel 

åtgår till den fortsatta 

utbyggnaden, omdisponera till 

GC väg Kilen.  
92164 Belysning ridbana/Fastighet 250 250 0 250 250 0 0 Flytta budget till Fastighet

92165 Åtgärder Moholms skola 400 400 0 400 0 Ht 2017

92166 Motveck Gastorp 100 100 0 100 0 Ht 2017

92167 Korsning Kanalvägen/Kyrkogatan 500 500 0 500 0 Ht 2017

92168 Trafiksäkerhetsåtg. Vallagatan 100 100 0 100 0 Ht 2017

92169 Trafiksäker passage Sötåsenvägen 200 200 0 200 0 Ht 2017

92170 Gc-väg i Kilenomr. 300 300 0 300 0 Ht 2017



Proj.nr.

Budget  (KF) Om-budg Omdisp. inom TN Tillägg från 

Ks/Kf

Totalt 

beslutad 

budget

Projekt Budget 2017 Utfall 0430 Prognos 1 = 

bedömd 

kostnad 

under år 

2017

Prognos 2 = 

bedömd 

kostnad 

under år 2017

KommentarerAvvikelse 

vid prognos 

1 = skillnad 

mellan 

budget totalt 

och prognos 

för år 2017

Avvikelse 

vid prognos 

2 = skillnad 

mellan 

budget totalt 

och prognos 

för år 2017

92171 Bergsagatan etapp 1 600 600 0 600 0 Ht 2017

92172 Upprustning gator (GC vägar) 100 100 0 100 0 Ht 2017

0 0 0 0 0

Summa Gata: 6 500 3 146 0 0 9 646 523 6 837 9 204 509 442



Tekniska nämnden MTG

Investeringsprojekt Töreboda kommun

VA-avdelningen

Proj.nr. Projekt

Budget  (KF) Om-budg. Omdisp. inom 

TN

Tillägg från 

Ks/Kf

Totalt beslutad 

budget

Planerad 

omdisp. ej 

beslutad av TN

Planerad 

omdisp. ej 

beslutad av 

Ks/Kf

92161 KS Ny gata Kanalparken VA-kostnader inkluderade i 

gatuproj. Fördelas Gata/VA

11 11 92 11 11 0 0 Avser enbart 

projekteringskostnader 450 tkr. 

Yterligare kostnader för 

återvinningsstation, på uppdrag 

Dan H.

92201 VA investeringar 11 500 5 960 -2 400 15 060 -9 000 0 6060 6060 9 000 9 000 Specifik projekt ej färdig 

utredda, större delen av medlen 

kommer att omdisponeras i juni.

92258 Omb tryckluftskompressor -145 -145 0 -145 0 0 0 Detta projekt ligger fel justeras

92259 Kv Hästen VA 1 000 949 1 949 869 1949 1949 0 0 Anbud inne senast v.35, arbetet 

kommer, arbetet planeras att 

vara klart senast april 2017.     

Medlen skall flyttas till ansvar 

under Gata                       

92271 Del I Hygiensieringsanläggning Kretslopp 1 000 1 000 0 300 300 700 700 Avvaktar tillstånd.

92282 Renovering och modernisering av pumpstationer 1 478 1 164 0 1000 1000 164 164 Modernisera och installera 

"fjärrövervakning" av 

pumpstationer. 1 500 tkr 

omdisp.från proj.nr 92201.

92272 Borreboda pumpstation -139 0 0 0 0 0

92274 Grundfors pumpstation -7 0 0 0 0 0

92275 Dalagatan -168 0 0 0 0 0

92264 Sträte pumpstation -10 -10 0 -10 -10 0 0

92273 Moholms pumpstation -10 -10 0 -10 -10 0 0

92276 Slätte VV Rostrfi tank -73 -73 0 -73 -73 0 0

92278 Idrottsvägen VA 64

92283 Relining 2015 194 194 230 230 230 -36 -36 Slutredovisas

92284 Hajstorps reningsverk -18 1 900 1 882 0 1882 1882 0 0 Nytt reningsverk efter 

föreläggande från Miljö. 

Ytterligare utredning.

92285 Ombyggnad VA Depågatan 691 691 206 691 691 0 0 Ombyggnad ledningar över 

tomtmark. Tn § 157 TN 

2016/00497

92286 VA-sanering Kilsgatan 82 82 0 82 82 0 0 Återställning återstår

92287 Ombyggnad VA Halnavägen 214 214 0 100 100 114 114 Återställningsarbete återstår. 

Byte serviser.Tn § 158 TN 

2016/00496

Nytt proj nr 2017 Ny vattentäkt Lagerfors 100 0 100 100 -100 -100 Avser nytt borrhål och 

överbyggnad p g a dålig 

råvattenledning. Kostnad avser 

endast utredning/projektering.

Nytt proj nr 2017 Töreboda södra 0 300 0 300 300 -300 -300 Åtgärda ledning med mycket 

inläckage, i dagläget saknas 

ritningar, arbetet planeras att 

utföras senhöst/vinterjobb. 

Kostnaderba avser 

utredning/projektering.
92288 Omläggning ledning fastigheten Konstruktören 682 682 634 700 700 -18 -18 Tn §216 DNR 2016/00661

92289 Relining Fägre 1 000 1 000 0 1000 1000 0 0 Tn §179 DNR 2016/00580

Nytt proj nr 2017 Centrumgestaltning etapp A3 -Torget Ö Torgg. (91128)  

VA-åtgärder Östra Torggatan

500 500 0 500 500 0 0 Omfattar etappen Parkgatan - 

Norra Torggatan vilket kommer 

att åtgärdas genom Relining. Se 

Dnr 2017/00086

Avvikelse vid 

prognos 2  = 

skillnad mellan 

budget totalt 

och prognos för 

år 2017

KommentarerAvvikelse vid 

prognos 1  = 

skillnad mellan 

budget totalt 

och prognos för 

år 2017

Budget 2017 Utfall detta år Prognos 1 

= bedömd 

kostnad 

under år 

2017

Prognos 2 = 

bedömd kostnad 

under år 2017



Proj.nr. Projekt

Budget  (KF) Om-budg. Omdisp. inom 

TN

Tillägg från 

Ks/Kf

Totalt beslutad 

budget

Planerad 

omdisp. ej 

beslutad av TN

Planerad 

omdisp. ej 

beslutad av 

Ks/Kf

Avvikelse vid 

prognos 2  = 

skillnad mellan 

budget totalt 

och prognos för 

år 2017

KommentarerAvvikelse vid 

prognos 1  = 

skillnad mellan 

budget totalt 

och prognos för 

år 2017

Budget 2017 Utfall detta år Prognos 1 

= bedömd 

kostnad 

under år 

2017

Prognos 2 = 

bedömd kostnad 

under år 2017

Krukmakarvägen 0 0 0 VA-sanering 500 tkr omdisp. 

från proj.nr 92201. Projektet inte 

projekterat därför bara 

kostnadsindikation

Slamtorn Töreboda reningsverk 0 2600 2600 -2 600 -2 600 Avser byte av befintligt slamtorn

Utbyggnad kväverening Töreboda reningsverk 4 000 4 000 7000 7000 -3 000 -3 000 Avser steg 1 i 

tillbyggnad/ombyggnad för 

bättre kvävereduktion. 

Upphandlas under våren.

Renovering i samband med utbyggnad till kväverening 1 000 Avser renovering av befintliga 

bassänger och andra utrymmen 

i samband med ombyggnation 

till kväverening under 2017. 

Relining spillvattenledning Kanalparken 2 400

Byte tak personalutrymme Töreboda ARV 200

Renovering och ombyggnad av Vassbacken/Moholm 0 3000 3000 -3 000 -3 000 Bygga om Moholms gamla 

vattenverk till en modernare 

tryckstegringsstation och skapa 

driftsäkrare distribution

Summa VA: 16 500 11 691 0 0 28 191 -5 000 0 2 095 27 267 27 412 924 924
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Sida 1 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 138                                                   Dnr 2017/00005  

Uppföljning av driftbudget 2017 i samband med prognos 2, 
Gullspångs kommun 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner prognos 2 för tekniska nämndens driftbudget i 
Gullspångs kommun. Den skattefinansierade verksamheten beräknas göra ett 
underskott i förhållande till budget, gällande bostadsanpassningsverksamheten om 
200 tkr. 

Den taxefinansierade VA-verksamheten förväntas göra ett resultat i nivå med budget.     

Bakgrund 

Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndernas och kommunens ekonomi så 
att den följer antagen budget. 

Kommunstyrelsen har uppsynsplikt över nämndernas ekonomi. Vid avvikelser från 
budget ska nämnden upprätta en handlingsplan för att beskriva de åtgärder som ska 
vidtas för att uppnå en budget i balans. Handlingsplanen ska presenteras för 
Allmänna utskottet. 

Verksamhet Teknik har upprättat prognos 2, 2017 för tekniska nämndens driftbudget 
i Gullspångs kommun.   

Underlag för beslut 

Prognos 2, 2017 för tekniska nämndens driftbudget i Gullspångs kommun.     

 

Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Cathrin Hurtig Andersson och 
teknisk chef Michael Nordin ”Uppföljning av driftbudget 2017 i samband med 
prognos 2, Gullspångs kommun”.      

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Gullspång 

 



 

 
 

 
 
 

  

 Datum: 2017-06-01  
Dnr: 2017/00005   

Sida: 1 (1) 
 

  

 

 Verksamhet teknik Tekniska nämnden 

 

Uppföljning av driftbudget 2017 i samband med 
prognos 2, Gullspångs kommun 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden godkänner prognos 2 för tekniska nämndens driftbudget i 
Gullspångs kommun. Den skattefinansierade verksamheten beräknas göra ett 
underskott i förhållande till budget, gällande bostadsanpassningsverksamheten 
om 200 tkr. 
 
Den taxefinansierade VA-verksamheten förväntas göra ett resultat i nivå med 
budget.     

Bakgrund 

Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndernas och kommunens 
ekonomi så att den följer antagen budget. 
 
Kommunstyrelsen har uppsynsplikt över nämndernas ekonomi. Vid avvikelser 
från budget ska nämnden upprätta en handlingsplan för att beskriva de åtgärder 
som ska vidtas för att uppnå en budget i balans. Handlingsplanen ska 
presenteras för Allmänna utskottet. 
 
Verksamhet Teknik har upprättat prognos 2, 2017 för tekniska nämndens 
driftbudget i Gullspångs kommun.   

Underlag för beslut 

Prognos 2, 2017 för tekniska nämndens driftbudget i Gullspångs kommun.     
 
Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Cathrin Hurtig Andersson 
och teknisk chef Michael Nordin ”Uppföljning av driftbudget 2017 i samband 
med prognos 2, Gullspångs kommun”.      
 
 

Cathrin Hurtig Andersson 
Verksamhetsekonom  

Michael Nordin 
Teknisk chef 

 



Prognos 2  2017 

per 2017-04-30

Tekniska nämnden MTG - Gullspång

Budget 

Kostnader

Budget 

Intäkter

Nettobudget 

2017

Ombudgete- 

ringar och 

tillägg

Budget inkl 

ombudgeter

ingar Prognos 2 Avvikelse

Administrativa avdelningen 533 -60 473 0 473 473 0

Kart- och mätavdelningen 295 -65 230 0 230 230 0

Städavdelningen 5 533 -350 5 183 0 5 183 5 183 0

Gatuavdelningen 10 590 -4 060 6 530 0 6 530 6 530 0

Fastighetsavdelningen 12 924 -4 700 8 224 0 8 224 8 224 0

Bostadsanpassning 662 0 662 0 662 862 -200

Summa skattefinansierad vht 30 537 -9 235 21 302 0 21 302 21 502 -200

Budget 

Kostnader

Budget 

Intäkter

Nettobudget 

2017

Ombudgete- 

ringar och 

tillägg

Budget inkl 

ombudgeter

ingar Prognos 2 Avvikelse

VA-avdelningen 9 950 -12 830 -2 880 0 -2 880 -2 880 0

Summa avgiftsfinansierad vht 9 950 -12 830 -2 880 0 -2 880 -2 880 0

Kommentarer:

Administration

I nivå med budget på totalen

Kart & Mät

I nivå med budget på totalen

Städ

I nivå med budget på totalen

Gata

I prognos 1 lämnades en prognos på ett överskridande om 300 tkr, med kostnader för gatubelysning som i samma nivå som 2016 

års nivå kommer överskrida budget med ca 200 tkr. Tillsammans med kostnaden för vassröjning om 100 tkr , gjordes bedömning

om ett prognostiserat underskott om ca. 300 tkr.

Vht Teknik har tittat över intäkter och kostnader, och tagit fram en åtgärdslista innehållande tre punkter.

1. Kan investeringsuppdragen generera högre intäkter gentemot budgeterad intäktsnivå med 100 - 200 tkr, 

och enligt Prognos 2 beräknas intäktern att ligga över förväntad budgeterad nivå med ca 160 tkr.

2. Medel om ca 50 tkr kvar efter det att årets utbet av bidrag till enskilda vägar är utbetalda, 

och med merparten av årets bidrag utbetalda, visar det på kvarvarande medel om ca 50 tkr.

3. Vakans ca 1-2 månader genererar även det lägre kostnader , vakansen är under del av året med lite inv uppdrag

Detta tillsammans med återhållsamhet på kostnadssidan gör att i Prognos 2, lämnas en prognos i nivå med budget. 

Fastighet  

Beräknas att hålla budget exkl. bostadsanpassningen.

Bostadsanpassning ligger redan över riktpunkten, och ett rimligt antagande är att kostnaden för bostadsanpassning  på årsbasis

kommer att ligga ca 200 tkr över budget.



VA-avdelningen

Verksamheten har något lägre kostnader för personal och energi vilket ger ett utrymme för att göra mer underhåll på anläggningarna



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-06-07 

Sida 1 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 139                                                   Dnr 2017/00006  

Uppföljning av investeringsbudget 2017 i samband med 
prognos 2, Gullspångs kommun 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner prognos 2 för Tekniska nämndens investeringsbudget 
i Gullspångs kommun år 2017.   

Bakgrund 

Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndernas och kommunens ekonomi så 
att den följer antagen budget. Kommunstyrelsen har uppsynsplikt över nämndernas 
ekonomi. 
 

Verksamhet Teknik har upprättat prognos 2 för tekniskas investeringsbudget i 
Gullspång kommun.   

Underlag för beslut 

Prognos 2 för Tekniska nämndens investeringsbudget i Gullspångs kommun 2017. 

 

Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Cathrin Hurtig Andersson och 
teknisk chef Michael Nordin ”Uppföljning av investeringsbudget 2017 i samband 
med prognos 2, Gullspångs kommun”.      

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Gullspång 

 



 

 
 

 
 
 

  

 Datum: 2017-06-02  
Dnr: 2017/00006   

Sida: 1 (1) 
 

  

 

 Verksamhet teknik Tekniska nämnden 

 

Uppföljning av investeringsbudget 2017 i 
samband med prognos 2, Gullspångs kommun 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden godkänner prognos 2 för Tekniska nämndens investerings-
budget i Gullspångs kommun år 2017.   

Bakgrund 

Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndernas och kommunens 
ekonomi så att den följer antagen budget. Kommunstyrelsen har uppsynsplikt 
över nämndernas ekonomi. 
 
Verksamhet Teknik har upprättat prognos 2 för tekniskas investeringsbudget i 
Gullspång kommun.   

Underlag för beslut 

Prognos 2 för Tekniska nämndens investeringsbudget i Gullspångs kommun 
2017. 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Cathrin Hurtig Andersson 
och teknisk chef Michael Nordin ”Uppföljning av investeringsbudget 2017 i 
samband med prognos 2, Gullspångs kommun”.      
 
 

Cathrin Hurtig Andersson 
Verksamhetsekonom   

Michael Nordin 
Teknisk chef 

 



Tekniska nämnden MTG

Sammanställning investeringsprojekt TN Gullspångs kommun

Verksamhet

Budget  (KF) Om-budg Omdisp.   

inom TN

Tillägg från Ks Tillägg från Kf Omdisp.   

inom TN

Totalt 

beslutad 

budget

VA-avdelningen 1 900 815 0 0 0 0 2 715 26 2615 100

Fastighetsavdelningen 2 750 40 520 0 0 3 500 0 46 770 2 34270 9000

Gatuavdelningen 2 000 -176 0 0 0 0 1 824 0 2262 -265

Summa 3 900 41 159 0 0 3 500 0 51 309 27 39 147 8 835

Budget 2017 Prognos 2 Avvikelse = skillnad mellan 

budget totalt och prognos

Utfall detta år

Prognos 2 2017 Likviditetsprognos Gullspång 20170531_MN  (2).xlsx   Sammanställning   2017-06-02   12:39   1(6)



Prognos 2 2017 Likviditetsprognos Gullspång 20170531_MN  (2).xlsx   Sammanställning   2017-06-02   12:39   2(6)



Tekniska nämnden MTG

Investeringsprojekt Gullspångs kommun

Gatuavdelningen

Budget  

(KF)

Om-budg Omdisp. 

Inom TN

Tillägg 

från Ks

Tilläg 

från Kf

Totalt 

beslutad 

budget

Planerad 

omdisp.- ej 

beslutad 

av TN

Planerad 

äskande - 

ej beslutad 

av Ks/Kf

98042 Allmännavägen gc-väg i Otterbäcken 

etapp 2 exkl VA (gc-väg utmed 3005 Pirv-

navigat

-600 -600 0 -265 -265 -265 -265 Samfinansieringsbeloppet är höjt 

till 1 300 tkr (kommunens del 

650 tkr, en höjning med 150 tkr 

från 500 tkr .) Pågående projekt, 

byggs färdigt i samband med VA-

sanering.

98053 Upprustning asfaltsbel.  

Hova/Gullspång

2 000 -1 000 1 000 -200 0 800 200

98057 Översyn av skyltning och vägvisning 

2014

42 42 0 42 42 0 0 Gamla trafik- och 

vägvisningsskyltar behöver 

förnyas och bytas ut. Arbetet 

pågår.

98059 Bussterminal Gullspång -103 -103 0 0 0 0 0 Ombyggnaden beräknas att gå 

på 900 tkr inkl. medfinansiering. 

Klart, tot kostnad ca 805 tkr, 

sam fin beloppet 1,2 mnkr.  

98060 Trafiksäkerhetshöjande åtgärder 100 100 0 100 100 0 0 Kan behövas vid Villagatan (fsk 

Lysmasken).

98061 Villagatan gång- och cykelväg 222 222 0 222 222 0 Arbetet pågår, ev överskridande 

täcks av proj.nr 98060. 

98063 Enkelt avhjälpta hinder 92 92 0 92 92 0 0 Som budget

98100 Lekplats Gullspångs kommun 71 200 271 0 271 271 0 0

98064 Parkering korsning 

Bankgatan/Stationsgatan

300 300 0 300 0 Asfaltering och iordningställande 

av parkeringen i kosrningen 

Bankgatan/Stationsgatan.

Utfall 

detta år 

tom 

Prognos 1 

= bedömd 

kostnad 

under år 

2017

Prognos 2 = 

bedömd 

kostnad 

under år 

2017

Budget 2017 Avvikelse vid 

prognos 1 = 

skillnad 

mellan 

budget totalt 

och prognos 

för år 2017

Avvikelse 

vid prognos 

2 = skillnad 

mellan 

budget totalt 

och prognos 

för år 2017

ProjektProj.nr. Kommentarer



Budget  

(KF)

Om-budg Omdisp. 

Inom TN

Tillägg 

från Ks

Tilläg 

från Kf

Totalt 

beslutad 

budget

Planerad 

omdisp.- ej 

beslutad 

av TN

Planerad 

äskande - 

ej beslutad 

av Ks/Kf

Utfall 

detta år 

tom 

Prognos 1 

= bedömd 

kostnad 

under år 

2017

Prognos 2 = 

bedömd 

kostnad 

under år 

2017

Budget 2017 Avvikelse vid 

prognos 1 = 

skillnad 

mellan 

budget totalt 

och prognos 

för år 2017

Avvikelse 

vid prognos 

2 = skillnad 

mellan 

budget totalt 

och prognos 

för år 2017

ProjektProj.nr. Kommentarer

98065 Tillgänglighetsanpassning av 

busshållsplats Skagersvik 

225 225 0 225 0 Statsbidragsgrundande belopp 

450 tkr (bidrag 225 tkr.)

98066 Trafiksäkersåtg. vid GC-väg vid 

Lysmasken  

125 125 0 125 0 Nämndsmål 2017

98067 Projektering Centrumgestaltning etapp 

2b

150 150 0 150 0 Enbart projekteringskostnad.

Nytt Proj nr Iordningställande av trygg  plats samt ev 

ytterligare trafiksäkethetsåtg.

0 200 200 -200 Nämndsmål 2017

0

Summa Gata: 0 -176 0 0 0 1 824 0 0 0 462 2 262 -265 -265



Tekniska nämnden MTG

Investeringsprojekt Gullspångs kommun

Fastighetsavdelningen

Proj.nr. Projekt

Budget  

(KF)

Om-budg Omdisp. 

Inom TN

Tillägg 

från Ks

Tillägg 

från Kf

Totalt 

beslutad 

budget

Planerad 

omdisp. - ej 

beslutad av 

TN

Planerad 

omdisp. - ej 

beslutad av 

Ks/Kf

91123 Nämndsrum 400 222 222 99 222 222 0 0 Separat beslut. Felbokfört!!

98386 Byte av fönster Gullstensskolan -690 -690 0 -690 -690 0 0 Överför till huvudprojektet 

98411
98407 Nytt namn: Regnbågsskolan 2017 33000 33 000 33 000 -594 24000 24000 9 000 9 000 Detta blir projektet för 

Regnbågsskolan.
98411 Nytt namn: Gullstensskolan 2017 7000 3 341 3 341 276 3341 3341 0 0 Fönsterbyte klart och 

resterande medel kommer att 

användas i skollokalsprojektet. 

Detta projekt nr blir 

Gullstensskolan.

98414 Gallernäset mattor fsk 100 100 100 0 100 100 0 0 Svårt att få en entreprenör, 

utförs under vinter/vår. 2017
98415 Vårdcentral Hova ventilation 800 800 800 0 800 800 0 0 Arbetet är beställt leverans 

kommer att ske vid årsskiftet 

Projektet slutförs under 

försommaren 2017
98416 Lysmasken entréer och förråd 800 795 795 0 795 795 0 0 Upphandling, klart innna 

höststormarna.
98417 Lysmasken byte av fönster 350 350 350 0 350 350 0 0 Upphandling, klart innna 

höststormarna.
98418 Lysmasken byte tak 3000 2 962 2 962 5 2962 2962 0 0 Upphandling, klart innan 

höststormarna.

98419 Gula huset 750 750 -360 390 215 390 390 0 0

98068 Ventilation kommunhuset Etapp 1 2000 2 000 2 000 0 2000 2000 0 0 Etapp 1 av projekt med 

ventilation och 

värmeanläggningen på 

kommunledningskontoret i 

Hova, denna etapp avser 

aggregat o ventilationsåtg. För 

plan 2 i vissa delar av 

värmeanläggningen. Projektet 

som helhet förväntas kosta 5 

mnkr och innebär att 

byggnaden exkl. hotelldelen får 

ny ventilationsanl., ombyggnad 

av delar av värmeanläggningen 

o ny styr. En del nya undertak 

och då uppdateras även 

belysning och ljudmiljö. Åtg. är 

ställda under krav från Miljö- o 

byggnadsförvaltningen.

98420 Hova Hotell 3 500 3 500

Summa Fastighet: 97 175 0 2 750 40 520 0 0 3 500 46 770 0 0 2 34 270 34 270 9 000 9 000

Total 

budget 

(vissa 

projekt)

Total 

upparbetad 

kostnad        t 

o m föreg år

Budget 2017 Utfall 

20170430

Prognos 1 

= bedömd 

kostnad 

under år 

2016

Prognos 2 

= bedömd 

kostnad 

under år 

2017

Avvikelse 

vid prognos 

1 = skillnad 

mellan 

budget totalt 

och prognos 

för år 2017

Avvikelse 

vid prognos 

2 = skillnad 

mellan 

budget totalt 

och prognos 

för år 2017

Kommentarer 



Tekniska nämnden MTG

Investeringsprojekt Gullspångs kommun

VA-avdelningen

Proj.nr. Projekt

Budget  

(KF)

Om-budg Omdisp. 

inom TN

Totalt 

beslutad 

budget

Planerad 

omdisp. - 

ej beslutad 

av TN

Planerat 

äskande - 

ej beslutat 

av Ks/Kf

96000 VA ram investering 2017 1900 100 -1100 900 -800 0 0 0 900 900 Kvarvarande medel om 450 tkr 

kommer att omdisponeras till 

lämpligt projekt.

96037 VA-sanering Emil Löfstrands  väg 380 380 0 380 380 0 0 VA-sanering med anledning 

av många driftstörningar.  

Återstår kostnader för 

asfaltering. Arbetet utförs 

maj/juni.
96041 (VA-kollektivet) Allmänna vägen etapp 2 (Va-ledningar) 

finansieras av Va-kollektivet.

406 406 26 335 335 71 71 GC-väg på andra sidan, 

totalkostn. för projektet 1 650 

tkr (900 VA+750 

skattekollektivet, 

kostnadsfördelning osäker). 

96042 allm väg etapp 2 dagvatten -71 -71 0 0 0 -71 -71

VA sanering Storängsgatan 800 800 800 800 0 0 TN §40 Dnr 2017/00038

VA-sanering Åsterudsvägen 300 300 300 300 0 0 TN § 39 Dnr 2017/00037

E20 Hova 500 900 500 -900 -500 Enligt överenskommelse med 

TRV. Kan kostnaden delas 

upp på två år totalt 750 tkr.

UV-ljus Hova vattenverk 300 300 0 -300

Summa VA: 1 900 815 0 2 715 0 0 26 2 715 2 615 0 100

Budget 2017 Utfall detta 

år 

Prognos 1 

= bedömd 

kostnad 

under år 

2017

Prognos 2 

= bedömd 

kostnad 

under år 

2017

Avvikelse 

vid prognos 

1 = skillnad 

mellan 

budget 

totalt och 

prognos för 

år 2016

Avvikelse 

vid prognos 

2 = skillnad 

mellan 

budget 

totalt och 

prognos för 

år 2017

Kommentarer



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-06-07 

Sida 1 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 133                                                   Dnr 2017/00014  

Uppföljning av internkontrollplan för tekniska nämnden i 
samband med prognos 2 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner upprättad uppföljning av plan för Intern kontroll 
prognos 2, 2017.      

Bakgrund 

Vid varje prognostillfälle, delår samt bokslut ska en uppföljning ske av nämndens 
arbete med intern kontroll. Verksamhet har upprättat ett förslag till uppföljning av de 
genomförda kontrollmomenten för prognos 2, 2017. 

Vid uppföljningen uppmärksammas två punkter med 
avvikelser/förbättringspotential; 

Avvikelser 

 ”Mindre avvikelse i "Att fakturor betalas i tid". Åtgärd: Avdelningschefer 
påkallar detta till enhetschefer, och det går dock att se att under året åtgärden 
haft önskat resultat då punkten haft en positiv utveckling. 

 "Tillämpning av projektmodellen": Åtgärd: Projektavdelningen är 
uppmärksammad och ska införa detta som rutin. Fortsatt arbete behöver 
göras för att skapa tydliga överenskommelser. En bredare implementering av 
”Projektmodellen” kommer att prioriteras under 2017  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av teknisk chef Michael Nordin ” Uppföljning av 
internkontrollplan för tekniska nämnden i samband med prognos 2”.  

 

Bilaga Uppföljning av plan för internkontroll prognos 2 2017 Tekniska nämnden     

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Mariestad 
Kommunstyrelsen Töreboda 
Kommunstyrelsen Gullspång 

 

 



 

 
 

 
 
 

  

 Datum: 2017-06-02  
Dnr: 2017/00014   

Sida: 1 (1) 
 

  

 

 Verksamhet teknik Tekniska nämnden 

 

Uppföljning av internkontrollplan för tekniska 
nämnden i samband med prognos 2 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden godkänner upprättad uppföljning av plan för Intern kontroll 
prognos 2 2017.      

Bakgrund 

Vid varje prognostillfälle, delår samt bokslut ska en uppföljning ske av 
nämndens arbete med intern kontroll. Verksamhet har upprättat ett förslag till 
uppföljning av de genomförda kontrollmomenten för prognos 2 2017 . 
Vid uppföljningen uppmärksammas två punkter med 
avvikelser/förbättringspotential; 
Avvikelser 
• Mindre avvikelse i "Att fakturor betalas i tid". Åtgärd: Avdelningschefer 
påkallar detta till enhetschefer, och det går dock att se att under året åtgärden 
haft önskat resultat då punkten haft en positiv utveckling. 

• "Tillämpning av projektöverenskommelse": Åtgärd: Projektavdelningen är 
uppmärksammad och ska införa detta som rutin. Fortsatt arbete behöver göras 
för att skapa tydliga överenskommelser. En bredare implementering av 
”Projektmodellen” kommer att prioriteras under 2017  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av teknisk chef Michael Nordin ” Uppföljning av 
internkontrollplan för tekniska nämnden i samband med prognos 2”.  
 
Bilaga Uppföljning av plan för internkontroll prognos 2 2017 Tekniska 
nämnden     
 
 

Michael Nordin 
Teknisk chef  

 
 

 



MARIESTAD KOMMUN

INTERNKONTROLLPLAN

Datum: 170531 Resultat

År: 2017 R1: Ingen avvikelser mot process/rutin/system-beskrivning.

Nämnd: Tekniska nämnden R2: Mindre avvikelse mot process/rutin/system-beskrivning.

R3: Större avvikelse mot process/rutin/system-beskrivning.

Datum för återrapportering till nämnd: Prognos, Delår, Helår Kontroll saknas: Ingen kontroll genomförd.

R1 R2 R3
Kontroll 

saknas

1 Rutin arbetsgivare

Kontrollera att nyanställda 

chefer tar del av och skriver 

under dokumentet introduktion 

av nyanställda

Kontrollera påskrifter av 

dokumentet 

'Introduktionsprogram och 

checklista för nyanställda i 

Mariestads kommun'

Manuell 1 ggr/år Närmast högre chef Verksamhetschef/Sektorchef x

2 Rutin arbetsgivare

Kontrollera att Apt och 

medarbetarsamtal genomförs 

enligt avtal/plan

Kontrollera genomförda Apt 

och medarbetarsamtal
Manuell 1 ggr/år Närmast högre chef Verksamhetschef/Sektorchef x

3 Rutin arbetsgivare

Kontrollera att chefer skriver 

under dokumentet att de tagit 

del av styrdokument

Kontrollera påskrifter av 

dokumentet 'Bekräfta att du 

tagit del av styrdokument'

Manuell 1 ggr/år Närmast högre chef Verksamhetschef/Sektorchef x

4 Kommunikation

Kontrollera att chefer 

säkerställer att information på 

samtliga webbsidor inom 

ansvarsområdet är uppdaterat.

Kontrollera att webbsidans 

publiceringsdatum är 

uppdaterat.

Manuell 2 ggr/år
Enhetschef och 

Avdelningschef
Verksamhetschef/Sektorchef x

5 Upphandling av varor och tjänster
Kontrollera avtalstrohet vid 

inköp i kommunen

Inköpsanalys av 

upphandlingsenheten
Manuell 2 ggr/år Upphandlingsenheten Verksamhetschef/Sektorchef x

6 Rutin arbetsgivare
Följsamhet till åtgärdsprogram 

vid sjukskrivningar

Kontroll att rutiner(aktiviteter) 

vid kort- och långtidsfrånvaro 

följs.

Manuell 2 ggr/år Personalenheten Verksamhetschef/Sektorchef x

7 Fakturor betalas i tid
Att fakturor betalas i tid, 

uppföljning i Agresso.

Utdrag av specifik rapport, 

framtagen i Agresso.
Manuell Månadsvis Ekonomer Överordnad chef x

8 Återrapportering av aktuella uppdrag
Att uppföljning av 

uppdragslistan utförs.

Se tekniska nämndens 

protokoll
Manuell Inför varje prognostillfälle Nämndsekreterare TNAU x

9

Rapportering av betydande 

avvikelser i investeringsprojekt (lägst 

100 tkr. I projekt 1-10 mnkr 10%)

Stämma av att redovisning av 

betydande ekonomiska 

avvikelser i investeringsprojekt 

gjorts.

Kontinuerlig genomgång av 

utfallet i berörda projekt
Manuell Inför varje prognostillfälle Avdelningschef Verksamhetschef x

10 Tillämpning av projektmodellen

Avstämning av att 

projektmodellen tillämpas i 

Verksamhet Tekniks projekt

Kontroll av att projekten som 

pågår har en Beställning, 

Projektledare och en 

Styrgrupp.

Manuell Inför varje prognostillfälle Avdelningschef Verksamhetschef x

Nr Kontrollmoment Kontrollfrekvens Kontrollansvarig Rapportering tillKontrollmetod Typ av kontrollProcess/rutin/system

Resultat

2017-06-02



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-06-07 

Sida 1 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 132                                                   Dnr 2016/00018  

Uppföljning av tekniska nämndens mål 2017 i samband med 
prognos 2 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner redovisad uppföljning av nämndens mål 2017 i 
samband med prognos 2.         

Bakgrund 

Varje nämnd inom Mariestads kommun ska årligen ta fram förslag till mål som ska 
styra nämndens arbete mot att nå den övergripande Vision 2030. 

 

Inför år 2017 valde tekniska nämnden att ta fram fem stycken mål samt att i möjlig 
omfattning anpassa målformuleringarna till att kunna gälla för samtliga tre 
samverkande kommuner. 
 

I samband med prognos 1 rapporterade verksamheten att samtliga mål för 2017 
kommer att nås. Även nu i prognos 2 bedömer verksamheten att samtliga nämndmål 
kommer att nås innan årets slut då de planerade aktiviteterna fortlöpt på ett bra sätt.   

Underlag för beslut 

Målprognos 2 2017. 

 

Tjänsteskrivelse upprättad av teknisk chef Michael Nordin ”Uppföljning av tekniska 
nämndens mål 2017 i samband med prognos 2”.      

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Mariestad 
Kommunstyrelsen Töreboda 
Kommunstyrelsen Gullspång 

 

 

 



 

 
 

 
 
 

  

 Datum: 2017-06-02  
Dnr: 2016/00018   

Sida: 1 (1) 
 

  

 

 Verksamhet teknik Tekniska nämnden 

 

Uppföljning av tekniska nämndens mål 2017 i 
samband med prognos 2 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden godkänner redovisad uppföljning av nämndens mål 2017 i 
samband med prognos 2.         

Bakgrund 

Varje nämnd inom Mariestads kommun ska årligen ta fram förslag till mål som 
ska styra nämndens arbete mot att nå den övergripande Vision 2030. 
 
Inför år 2017 valde tekniska nämnden att ta fram fem stycken mål samt att i 
möjlig omfattning anpassa målformuleringarna till att kunna gälla för samtliga 
tre samverkande kommuner. 
 
I samband med prognos 1 rapporterade verksamheten att samtliga mål för 2017 
kommer att nås. Även nu i prognos 2 bedömer verksamheten att samtliga 
nämndmål kommer att nås innan årets slut då de planerade aktiviteterna 
fortlöpt på ett bra sätt.   

Underlag för beslut 

Målprognos 2 2017. 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av teknisk chef Michael Nordin ”Uppföljning av 
tekniska nämndens mål 2017 i samband med prognos 2”.      
 
 

Michael Nordin 
Teknisk chef   
 



 

 

 
 
 
Målprognos 2 
 
Teknisk nämnd 
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Teknisk nämnd, Målprognos 2 3(4) 

Uppföljning av mål 

Förklaring till de färgmarkeringar som används i rapporten framgår nedan. 

 Målet kommer att uppfyllas 

 Målet kommer delvis att uppfyllas 

 Målet kommer inte att uppfyllas 

Nämndmål 1 

 Nämndmål Fokusområden 

 Mål 1:Öka säkerheten för den oskyddade trafikanten 

Boende 
Kommunikationer 
Ungdomar 
Besöksmål 

Realism 

Ja, behov av åtgärder bör kunna hanteras inom MTG-kommunernas årliga investeringsbudget för gatuinvesteringar/trafiksäkerhet. 

Etappmål 1 

 Etappmål 

 
Etappmål 2017: 6 st. GCM-passager ska färdigställas i MTG-kommunerna. 3 passager i Mariestad, 2 passager i Töreboda och 1 passage i 
Gullspångs kommun. 

Nämndmål 2 

 Nämndmål Fokusområden 

 
Mål 2 Öka upplevelsen av trygghet i hos invånarna genom att identifiera och åtgärda otrygga platser i 
kommunen 

Boende 
Kommunikationer 
Ungdomar 
Besöksmål 

Realism 
Målet bedöms som realistiskt. 
Kostnaden ska tas ur respektive kommuns investeringsanslag för gatu- och parkverksamheten. 

Nämndmål 3 

 Nämndmål Fokusområden 

 
Mål 3 Minska miljöpåverkan från avlopp i områden där det är kommunens ansvar att lösa vatten och avlopp 
(s.k. § 6-områden) 

Boende 
Besöksmål 

Realism 
För att nå målet krävs att någon av MTG-kommunerna att utöka sitt verksamhetsområde samt att Va-taxan anpassas till de nivåer som krävs för att få 
täckning av de kostnader som ska hanteras genom s.k. anslutningsavgift. Beslutet om att bilda ett verksamhetsområde redovisas senast i samband med 
årsbokslutet 2017. . 

Etappmål 3 

 Etappmål 

 
Etappmål 2017: Tekniska nämnden ska i samverkan med någon av MTG-kommunerna ha påbörjat införliva ett s.k. § 6 område i denna 
kommuns verksamhetsområde för vatten och avlopp. 

Nämndmål 4 

 Nämndmål Fokusområden 

 Mål 4: Kommunerna ska minska energianvändningen i sina egenägda fastigheter med 1,5 % per år 
Boende 
Lärande 
Besöksmål 

Realism 
Ja, det finns flera större reinvesteringsprojekt som innehåller stor del av energibesparande åtgärder i samtliga tre kommunerna. Arbetena sker 
företrädesvis i skolbyggnader. 



Teknisk nämnd, Målprognos 2 4(4) 

Nämndmål 5 

 Nämndmål Fokusområden 

 
Mål 5.Mer attraktiva badplatser 

Boende 
Besöksmål 

Realism 
Utredningspengar behöver fördelas för inventera aktuella badplatser.  
För att nå målet krävs en resurs som idag finansieras inom ramen för kommunledningskontorets strategiska utvecklingsarbete. 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-06-07 

Sida 1 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 158                                                   Dnr 2017/00269  

VA - Omdisponering av investeringsmedel 2017 Mariestad 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

1. Tekniska nämnden omdisponerar investeringsmedel från 2017 års VA-investeringsram 
för ”förnyelse anläggningar ovan mark” enligt följande 

 1 200 tkr till Projekt 1755 Renovering kembassänger ARV Mariestad 

 350 tkr till projekt 1756 Styr- och elinstallation Torsö vattenverk 

2. Tekniska nämnden omdisponerar investeringsmedel från 2017 års VA-investeringsram 
för ”förnyelse ledningsnät” 

 5 000 tkr till projekt 1750 Projekt VA-sanering Munktrömsvägen, Ullervad 

 3 000 tkr till projekt 1749 VA-sanering Trumpetvägen  

Bakgrund 

För år 2017 har VA-avdelningen tilldelats 17 000 tkr i VA-investeringsram. Dessa är 
uppdelade i 11 000 tkr för förnyelse av ledningsnät och 6 000 tkr i förnyelser av 
anläggningar ovan mark. Summorna är kopplade till den förnyelsetakt som är 
ambitionen i antagen VA-plan. Av de medel som finns avsatta till förnyelse av 
ledningsnät är 1 600 tkr omdisponerade i tidigare beslut. 

VA-avdelningen har för avsikt att genomföra följande projekt som kräver 
omdisponering. 

Projekt 1755 Renovering Kembassänger Mariestads ARV 

Ytskiktet i kembassängerna har börjat vittra sönder för att renovera bassängerna 
utifrån de skador som har uppstått och för att förhindra ytterligare skador sker i 
konstruktionen behöver en betongrenovering ske. Kostnaden beräknas till 1 200 tkr. 

Projekt 1756 Styr- och elinstallation Torsö vattenverk 

Torsö vattenverk kompletterades med ytterligare en brunn för ett par år sedan. Detta 
för att komma till rätta med den vattenbrist som fanns under sommarhalvåren. För 
att använda oss av båda brunnarna kontinuerligt och ha fjärrövervakning behöver en 
styrning installeras. Att installera erforderlig styrning beräknas kosta 350 tkr. 

Projekt 1750 VA-sanering Munkströmsvägen, Ullervad 

Ett VA-saneringsprojekt som kommer att utföras genom schaktning. Samtliga 
serviser och ledningar byts ut på grund av dålig kondition. Vissa ledningar får nytt 
läge eftersom de befintliga ligger på tomtmark. Felkopplingar från fastigheter byggs 
bort för att minska förekomsten av ovidkommande vatten till reningsverket. 
Projektet kommer att utföras av Skanska inom ramen för det ramavtal som finns för 
VA-saneringar. Projektet beräknas starta direkt efter semesterperioden och 
kostnaden är kalkylerad till 5 000 tkr. 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-06-07 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 158 (forts.)                                                   Dnr 2017/00269  

Projekt 1749 VA-sanering Trumpetvägen 

Efter utredningar i samband med återkommande driftstörningar och översvämningar 
har VA-ledningarna i Trumpetvägen prioriterats att genomföras under 2017. I 
samband med genomförandet kommer felkopplingar från fastigheter rättas till för att 
minska förekomsten av ovidkommande vatten till reningsverket. Projektet beräknas 
starta i augusti-september. Saneringen kalkyleras till 3 000 tkr.   

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av chef ledningsnät Simon Ravik, anläggningschef va-verk 
och teknisk chef Michael Nordin ”VA - Omdisponering av investeringsmedel 2017 
Mariestad”.     

Expedierats till: 
Verksamhetsekonom Elisabeth Westberg 
Anläggningschef va-verk Owe Ekman 
Chef ledningsnät Simon Ravik 
Teknisk chef Michael Nordin 

 



 

 
 

 
 
 

  

 Datum: 2017-06-01  
Dnr: 2017/00269   

Sida: 1 (2) 
 

  

 

 Verksamhet teknik Tekniska nämnden 

 

VA - Omdisponering av investeringsmedel 2017 
Mariestad 

Förslag till beslut 

1. Tekniska nämnden omdisponerar investeringsmedel från 2017 års VA-
investeringsram för ”förnyelse anläggningar ovan mark” enligt följande 

 1 200 tkr till Projekt 1755 Renovering kembassänger ARV 
Mariestad 

 350 tkr till projekt 1756 Styr- och elinstallation Torsö vattenverk 
2. Tekniska nämnden omdisponerar investeringsmedel från 2017 års VA-

investeringsram för ”förnyelse ledningsnät” 

 5 000 tkr till projekt 1750 Projekt VA-sanering Munktrömsvägen, 
Ullervad 

 3 000 tkr till projekt 1749 VA-sanering Trumpetvägen  

Bakgrund 

För år 2017 har VA-avdelningen tilldelats 17 000 tkr i VA-investeringsram. 
Dessa är uppdelade i 11 000 tkr för förnyelse av ledningsnät och 6 000 tkr i 
förnyelser av anläggningar ovan mark. Summorna är kopplade till den 
förnyelsetakt som är ambitionen i antagen VA-plan. Av de medel som finns 
avsatta till förnyelse av ledningsnät är 1 600 tkr omdisponerade i tidigare beslut. 
VA-avdelningen har för avsikt att genomföra följande projekt som kräver 
omdisponering. 
 
Projekt 1755 Renovering Kembassänger Mariestads ARV 
Ytskiktet i kembassängerna har börjat vittra sönder för att renovera 
bassängerna utifrån de skador som har uppstått och för att förhindra ytterligare 
skador sker i konstruktionen behöver en betongrenovering ske. Kostnaden 
beräknas till 1 200 tkr. 
 
Projekt 1756 Styr- och elinstallation Torsö vattenverk 
Torsö vattenverk kompletterades med ytterligare en brunn för ett par år sedan. 
Detta för att komma till rätta med den vattenbrist som fanns under 
sommarhalvåren. För att använda oss av båda brunnarna kontinuerligt och ha 
fjärrövervakning behöver en styrning installeras. Att installera erforderlig 
styrning beräknas kosta 350 tkr. 
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Projekt 1750 VA-sanering Munkströmsvägen, Ullervad 
Ett VA-saneringsprojekt som kommer att utföras genom schaktning. Samtliga 
serviser och ledningar byts ut på grund av dålig kondition. Vissa ledningar får 
nytt läge eftersom de befintliga ligger på tomtmark. Felkopplingar från 
fastigheter byggs bort för att minska förekomsten av ovidkommande vatten till 
reningsverket. Projektet kommer att utföras av Skanska inom ramen för det 
ramavtal som finns för VA-saneringar. Projektet beräknas starta direkt efter 
semesterperioden och kostnaden är kalkylerad till 5 000 tkr. 
 
Projekt 1749 VA-sanering Trumpetvägen 
Efter utredningar i samband med återkommande driftstörningar och 
översvämningar har VA-ledningarna i Trumpetvägen prioriterats att 
genomföras under 2017. I samband med genomförandet kommer felkopplingar 
från fastigheter rättas till för att minska förekomsten av ovidkommande vatten 
till reningsverket. Projektet beräknas starta i augusti-september. Saneringen 
kalkyleras till 3 000 tkr.   

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av chef ledningsnät Simon Ravik, anläggningschef 
va-verk och teknisk chef Michael Nordin ”VA - Omdisponering av 
investeringsmedel 2017 Mariestad”.     
 
 

Simon Ravik 
Chef Ledningsnät VA 

Owe Ekman 
Anläggningschef VA-verk 

Michael Nordin 
Teknisk chef 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 159                                                   Dnr 2017/00270  

VA - Omdisponering av investeringsmedel 2017 Töreboda 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden omdisponerar investeringsmedel från 2017 års VA-
investeringsram (projekt 92201) enligt följande: 

 2 400 tkr till ”Relining spillvattenledning Kanalparken” 

 200 tkr till ”Byte tak personaldel Töreboda ARV” 

 1 000 tkr till ”Renovering i samband med ombyggnad till kväverening”  

Bakgrund 

För 2017 finns 15 060 tkr i tilldelad VA-investeringsram. Av dessa medel har i 
tidigare beslut omdisponerats 2 400 tkr. En upphandling ska snart genomföras för 
om-och tillbyggnad till kväverening på Töreboda avloppsreningsverk. Kostnaden för 
denna ombyggnad är mycket osäker och ett utrymme för detta projekt bör finnas i 
investeringsramen. Dock ämnar VA-avdelningen genomföra projekt som är direkt 
kopplade till den belastning och det behov som finns på verket för att bland annat 
förbättra förutsättningarna för ett uppfyllande av de reningskrav verket har på sig. 

 

”Relining Kanalparken Töreboda” 

Kraftigt inläckage från kanalen. Flödesmätningar visar på ett inläckage till 
reningsverket som kostar verksamheten ca 300 tkr per år. Läget intill kanalen med sur 
mark samt djupt läge gör att grävning blir svårt. Profilen (lutningen) på befintlig 
ledning är bra vilket gör att relining är den bästa och billigaste lösningen i detta fall. 

Total sträcka är 910 meter och beräknas kosta 2 400 tkr med kringarbeten inkluderat. 

 

”Renovering i samband med ombyggnad till kväverening” 

I samband med att ombyggnad kommer att ske på Töreboda ARV har det under 
arbetet med att ta fram förfrågningsunderlag framkommit att ytterligare åtgärder 
behöver vidtagas i anslutning till projektet. Det handlar bl.a om betongrenoveringar i 
bassänger och renovering av ytskikt i andra utrymmen. Kostnaden för de åtgärder 
som bedöms behöva göras under 2017 uppgår till 1 000 tkr. 

”Byte tak personaldel Töreboda ARV” 

Efter en misstänkt takläcka har en undersökning gjorts av taket på den personaldel 
som finns på reningsverksområdet. Taket bedöms behöva bytas för att förhindra 
ytterligare skador på byggnadskonstruktionen. Takbytet beräknas kosta 200 tkr.  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 159 (forts.)                                                  Dnr 2017/00270  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättda av chef ledningsnät Simon Ravik, anläggningschef va-verk 
Owe Ekman och teknisk chef Michael Nordin ”VA - Omdisponering av 
investeringsmedel 2017 Töreboda”.      

Expedierats till: 
Verksamhetsekonom Cathrin Hurtig Andersson 
Anläggningschef va-verk Owe Ekman 
Chef ledningsnät Simon Ravik 
Teknisk chef Michael Nordin 

 

 



 

 
 

 
 
 

  

 Datum: 2017-05-30  
Dnr: 2017/00270   

Sida: 1 (2) 
 

  

 

 Verksamhet teknik Tekniska nämnden 

 

VA - Omdisponering av investeringsmedel 2017 
Töreboda 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden omdisponerar investeringsmedel från 2017 års VA-
investeringsram (projekt 92201) enligt följande: 

 2 400 tkr till ”Relining spillvattenledning Kanalparken” 

 200 tkr till ”Byte tak personaldel Töreboda ARV” 

 1 000 tkr till ”Renovering i samband med ombyggnad till kväverening” 

Bakgrund 

För 2017 finns 15 060 tkr i tilldelad VA-investeringsram. Av dessa medel har i 
tidigare beslut omdisponerats 2 400 tkr. En upphandling ska snart genomföras 
för om-och tillbyggnad till kväverening på Töreboda avloppsreningsverk. 
Kostnaden för denna ombyggnad är mycket osäker och ett utrymme för detta 
projekt bör finnas i investeringsramen. Dock ämnar VA-avdelningen 
genomföra projekt som är direkt kopplade till den belastning och det behov 
som finns på verket för att bland annat förbättra förutsättningarna för ett 
uppfyllande av de reningskrav verket har på sig. 
 
”Relining Kanalparken Töreboda” 
Kraftigt inläckage från kanalen. Flödesmätningar visar på ett inläckage till 
reningsverket som kostar verksamheten ca 300 tkr per år. Läget intill kanalen 
med sur mark samt djupt läge gör att grävning blir svårt. Profilen (lutningen) på 
befintlig ledning är bra vilket gör att relining är den bästa och billigaste 
lösningen i detta fall. 
Total sträcka är 910 meter och beräknas kosta 2 400 tkr med kringarbeten 
inkluderat. 
 
”Renovering i samband med ombyggnad till kväverening” 
I samband med att ombyggnad kommer att ske på Töreboda ARV har det 
under arbetet med att ta fram förfrågningsunderlag framkommit att ytterligare 
åtgärder behöver vidtagas i anslutning till projektet. Det handlar bl.a om 
betongrenoveringar i bassänger och renovering av ytskikt i andra utrymmen. 
Kostnaden för de åtgärder som bedöms behöva göras under 2017 uppgår till 
1 000 tkr. 
”Byte tak personaldel Töreboda ARV” 
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Efter en misstänkt takläcka har en undersökning gjorts av taket på den 
personaldel som finns på reningsverksområdet. Taket bedöms behöva bytas för 
att förhindra ytterligare skador på byggnadskonstruktionen. Takbytet beräknas 
kosta 200 tkr. 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättda av chef ledningsnät Simon Ravik, anläggningschef 
va-verk Owe Ekman och teknisk chef Michael Nordin ”VA - Omdisponering 
av investeringsmedel 2017 Töreboda”.      
 
 

Simon Ravik 
Chef Ledningsnät VA 

Owe Ekman 
Anläggningschef VA-verk 

Michael Nordin 
Teknisk chef 

 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 160                                                   Dnr 2017/00271  

VA - Omdisponering av investeringsmedel 2017 Gullspång 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden omdisponerar: 

 500 tkr till projekt ”VA-E20 2017” från 2017 års VA-investeringsram 

 300 tkr till projekt ”UV-ljus Hova vattenverk” från 2017 års VA-
investeringsram   

Bakgrund 

Kommunfullmäktige i Gullspångskommun har beslutat tilldela tekniska nämnden 
1 900 tkr i investeringsram för VA-verksamheten. Av dessa har det tidigare beslutats 
att omdisponera totalt 1 100 tkr (Tn § 39/2017, Tn § 40/2017). 

 

Projekt ”VA-E20 2017” 

I samband med E20 ombyggnaden behöver en mängd VA-ledningar både inom och 
utanför befintligt vägområde byggas om. De VA-ledningar som ligger inom ett 
befintligt vägområde bekostas normalt av ledningsägaren och för de ledningar som 
ligger utanför befintligt vägområde bekostas av väghållaren. I avsiktsförklaringen 
mellan Trafikverket och Gullspångs kommun förhandlades att kommunen ska betala 
ett fast pris för de ombyggnationer som görs på ledningar inom befintligt vägområde 
till en total kostnad på 750 tkr som kan delas upp på två år med första fakturering år 
2016. Då E20 projektet i sin helhet blev förskjuten i tid och kom igång senare än 
planerat har första fakturering flyttats till 2017. Då tilldelade investeringsmedel för 
VA-kollektivet är knappa föreslår verksamhet teknik att endast den del som behöver 
betalas år 2017 (375 tkr) omdisponeras från 2017 års investeringsram. Tillkommande 
kostnader i projektet är kostnaden för egen tid gällande granskning, byggmöten, m.m. 
som bedöms till 125 tkr. Totalt föreslås 500 tkr från 2017 års investeringsram 
omdisponeras till projektet. 

 

”UV-ljus Hova vattenverk” 

Sedan ett par år har kommunen ett föreläggande om att installera ett UV-ljus i Hova 
vattenverk. Installationen har fått skjutas upp vid ett par tillfällen då 
investeringsmedel har behövt prioriterats till andra projekt. Kostnaden för 
installation av UV-ljus bedöms kosta 300 tkr och föreslås omdisponeras från 2017 års 
VA-investeringsram.  

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 160 (forts.)                                                  Dnr 2017/00271  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av enhetschef ledningsnät Simon Ravik, anläggningschef 
va-verk Owe Ekman och teknisk chef Michael Nordin ”VA - Omdisponering av 
investeringsmedel 2017 Gullspång”.      

Expedierats till: 
Verksamhetsekonom Cathrin Hurtig Andersson 
Anläggningschef va-verk Owe Ekman 
Chef ledningsnät Simon Ravik 
Teknisk chef Michael Nordin 

 

 



 

 
 

 
 
 

  

 Datum: 2017-05-29  
Dnr: 2017/00271   

Sida: 1 (2) 
 

  

 

 Verksamhet teknik Tekniska nämnden 

 

VA - Omdisponering av investeringsmedel 2017 
Gullspång 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden omdisponerar: 

 500 tkr till projekt ”VA-E20 2017” från 2017 års VA-investeringsram 

 300 tkr till projekt ”UV-ljus Hova vattenverk” från 2017 års VA-
investeringsram   

Bakgrund 

Kommunfullmäktige i Gullspångskommun har beslutat tilldela tekniska 
nämnden 1 900 tkr i investeringsram för VA-verksamheten. Av dessa har det 
tidigare beslutats att omdisponera totalt 1 100 tkr (TN §39, TN §40). 
 
Projekt ”VA-E20 2017” 
I samband med E20 ombyggnaden behöver en mängd VA-ledningar både inom 
och utanför befintligt vägområde byggas om. De VA-ledningar som ligger inom 
ett befintligt vägområde bekostas normalt av ledningsägaren och för de 
ledningar som ligger utanför befintligt vägområde bekostas av väghållaren. I 
avsiktsförklaringen mellan Trafikverket och Gullspångs kommun förhandlades 
att kommunen ska betala ett fast pris för de ombyggnationer som görs på 
ledningar inom befintligt vägområde till en total kostnad på 750 tkr som kan 
delas upp på två år med första fakturering år 2016. Då E20 projektet i sin helhet 
blev förskjuten i tid och kom igång senare än planerat har första fakturering 
flyttats till 2017. Då tilldelade investeringsmedel för VA-kollektivet är knappa 
föreslår verksamhet teknik att endast den del som behöver betalas år 2017 (375 
tkr) omdisponeras från 2017 års investeringsram. Tillkommande kostnader i 
projektet är kostnaden för egen tid gällande granskning, byggmöten, m.m. som 
bedöms till 125 tkr. Totalt föreslås 500 tkr från 2017 års investeringsram 
omdisponeras till projektet. 
 
”UV-ljus Hova vattenverk” 
Sedan ett par år har kommunen ett föreläggande om att installera ett UV-ljus i 
Hova vattenverk. Installationen har fått skjutas upp vid ett par tillfällen då 
investeringsmedel har behövt prioriterats till andra projekt. Kostnaden för 
installation av UV-ljus bedöms kosta 300 tkr och föreslås omdisponeras från 
2017 års VA-investeringsram. 
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Underlag för beslut 
 

Tjänsteskrivelse upprättad av enhetschef ledningsnät Simon Ravik, 
anläggningschef va-verk Owe Ekman och teknisk chef Michael Nordin ”VA - 
Omdisponering av investeringsmedel 2017 Gullspång”.      
 
 

Simon Ravik 
Chef Ledningsnät MTG 

Owe Ekman 
Anläggningschef VA-verk 

Michael Nordin 
Teknisk chef 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-06-07 

Sida 1 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 141                                                   Dnr 2017/00268  

Fördelning av investeringsmedel för upprustning av korsningar i 
Mariestad 2017 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden har tagit del av förslag till åtgärder  

Bakgrund 

Verksamhet teknik har i 2017 års investeringsbudget erhållit 2 000 tkr extra till 
beläggningsprogrammet och upprustning korsningar. Åtgärder ska enligt uppdraget 
gå till ”Märkbara satsningar i gatukorsningar som blir uppskattade” 

 

Verksamhet teknik har inventerat korsningar och andra platser där åtgärder behövs 
och har följande förslag till åtgärder: 

Korsningar – 500 tkr:  

 Nygatan/Drottninggatan (ta bort upphöjning) 

 Magasinsgatan/Västra Skolgatan 

 Sunnevadsvägen/Marieforsleden 

 Blombergsvägen/Västerängsvägen 

 Blombergsvägen/Sunnevadsvägen 

 Jägaregatan/Rådjursstigen 

 Upphöjd gång- och cykelpassage – Drottninggatan 

 

Sträckor – 1 500 tkr: 

 Norra delen av Vasavägen (sträcka) 

 Prebendegatan 

 Nygatan mellan Torget och badhuskorset 

 Gärdesbron 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av enhetschef gata/trafik Hanna Lamberg ”Förslag till 
åtgärder för upprustning av korsningar i Mariestad 2017”  



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-06-07 

Sida 2 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 141 (forts.)                                                  Dnr 2017/00268  

 

Expedierats till: 
Verksamhetsekonom Elisabeth Westberg 
Enhetschef gata/trafik Hanna Lamberg 

 



 

 
 

 
 
 

  

 Datum: 2017-05-23  
Dnr: 2017/00268   

Sida: 1 (2) 
 

  

 

 Verksamhet teknik Tekniska nämnden 

 

Förslag till åtgärder för upprustning av korsningar 
i Mariestad 2017 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden har tagit del av förslag till åtgärder   
 

Bakgrund 

Verksamhet teknik har i 2017 års investeringsbudget erhållit 2 000 tkr extra till 
beläggningsprogrammet och upprustning korsningar. Åtgärder ska enligt 
uppdraget gå till ”Märkbara satsningar i gatukorsningar som blir uppskattade” 
 
Verksamhet teknik har inventerat korsningar och andra platser där åtgärder 
behövs och har följande förslag till åtgärder: 
Korsningar – 500 tkr:  

 Nygatan/Drottninggatan (ta bort upphöjning) 

 Magasinsgatan/Västra Skolgatan 

 Sunnevadsvägen/Marieforsleden 

 Blombergsvägen/Västerängsvägen 

 Blombergsvägen/Sunnevadsvägen 

 Jägaregatan/Rådjursstigen 

 Upphöjd gång- och cykelpassage – Drottninggatan 
 
Sträckor – 1 500 tkr: 

 Norra delen av Vasavägen (sträcka) 

 Prebendegatan 

 Nygatan mellan Torget och badhuskorset 

 Gärdesbron 
 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av enhetschef gata/trafik Hanna Lamberg ”Förslag 
till åtgärder för upprustning av korsningar i Mariestad 2017”.      
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Hanna Lamberg 
Enhetschef gata/trafik  

 
 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-06-07 

Sida 1 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 142                                                   Dnr 2017/00204  

Remiss - Ansökan om hastighetssänkande åtgärder på gatorna 
i Skagersvik 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen i Gullspång att besluta att avslå 
ansökan om hastighetssänkande åtgärder på gatorna i Skagersvik.  

Bakgrund 

Skagersviks Fritidsförening har inkommit med ansökan om hastighetssänkande 
åtgärder på gatorna i Skagersvik.  

Kommunstyrelsen har överlämnat förslaget till Tekniska nämnden för beredning. 

Skagersvik är ett villaområde med gator utan genomfart. Gatorna har varierade bredd 
och saknar gångbanor. Majoriteten av de fordon som åker i området hör med största 
sannolikhet hemma i området eller är besökare till någon boende. Farthinder i denna 
typ av områden är inte att föredra då det kan uppstå situationer då man ökar farten 
mellan hindren om det inte är tillräckligt tätt mellan dem. Det är även stor risk att om 
man inte gör farthinder på alla vägar så styr man om trafiken att välja de gator utan 
farthinder. 

Farthinder ska placeras vid övergångsställen, vid skolor och förskolor samt ev. på 
genomfartsgator utan gångbanor. Verksamhet teknik har i uppdrag att under 2017 ta 
fram ett trafiksäkerhetsprogram för att tydliggöra hur kommunerna ska arbeta för 
god trafiksäkerhet. 

För att uppnå bättre samsyn inom området på hur fordon ska framföras och för 
ökad hänsyn bör Skagersviks fritidsförening föra en dialog med sina medlemmar då 
det är de som till största delen kör i området.   

Underlag för beslut 

Skrivelse från Skagersviks Fritidsförening om hastighetssänkande åtgärder i 
Skagersvik.  

Tjänsteskrivelse upprättada av enhetschef gata/trafik Hanna Lamberg och teknisk 
chef Michael Nordin ”Remiss - Ansökan om hastighetssänkande åtgärder på gatorna 
i Skagersvik”.      

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Gullspång 

 



 

 
 

 
 
 

  

 Datum: 2017-05-23  
Dnr: 2017/00204   

Sida: 1 (2) 
 

  

 

 Verksamhet teknik Tekniska nämnden 

 

Remiss - Ansökan om hastighetssänkande 
åtgärder på gatorna i Skagersvik 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen i Gullspång att besluta att avslå 
ansökan om hastighetssänkande åtgärder på gatorna i Skagersvik.  

Bakgrund 

Skagersviks Fritidsförening har inkommit med ansökan om 
hastighetssänkande åtgärder på gatorna i Skagersvik.  
 
Kommunstyrelsen har överlämnat förslaget till Tekniska nämnden för 
beredning. 
 
Skagersvik är ett villaområde med gator utan genomfart. Gatorna har 
varierade bredd och saknar gångbanor. Majoriteten av de fordon som 
åker i området hör med största sannolikhet hemma i området eller är 
besökare till någon boende. Farthinder i denna typ av områden är inte att 
föredra då det kan uppstå situationer då man ökar farten mellan hindren 
om det inte är tillräckligt tätt mellan dem. Det är även stor risk att om 
man inte gör farthinder på alla vägar så styr man om trafiken att välja de 
gator utan farthinder. 
 
Farthinder ska placeras vid övergångsställen, vid skolor och förskolor 
samt ev. på genomfartsgator utan gångbanor. Verksamhet teknik har i 
uppdrag att under 2017 ta fram ett trafiksäkerhetsprogram för att 
tydliggöra hur kommunerna ska arbeta för god trafiksäkerhet. 
 
För att uppnå bättre samsyn inom området på hur fordon ska 
framföras och för ökad hänsyn bör Skagersviks fritidsförening föra en 
dialog med sina medlemmar då det är de som till största delen kör i 
området.   

Underlag för beslut 

Skrivelse från Skagersviks Fritidsförening om hastighetssänkande åtgärder i 
Skagersvik.  
 



 

  Sida 
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Tjänsteskrivelse upprättada av enhetschef gata/trafik Hanna Lamberg och 
teknisk chef Michael Nordin ”Remiss - Ansökan om hastighetssänkande 
åtgärder på gatorna i Skagersvik”.      
 
 

Hanna Lamberg 
Enhetschef gata/trafik   

Michael Nordin 
Teknisk chef 

Expedieras till: 
Kommunstyrelsen Gullspång  
 







 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-06-07 

Sida 1 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 143                                                   Dnr 2017/00161  

Remiss - Medborgarförslag om att inför 30 zon i Skagersvik 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden föreslår att kommunfullmäktige i Gullspång att besluta att avslå 
medborgarförslaget om att inför 30 zon i Skagersvik.     

Bakgrund 

Wolfgang Brauer har inkommit med medborgarförslag om införande av 30-zon i 
Skagersvik.  

Kommunfullmäktige har överlämnat förslaget till Tekniska nämnden för beredning. 

Skagersvik är ett villaområde med gator utan genomfart. Gatorna har varierade bredd 
och saknar gångbanor. Majoriteten av de fordon som åker i området hör med största 
sannolikhet hemma i området eller är besökare till någon boende. Ett fordon ska 
framföras med den hastighet som är lämplig oavsett hastighetsbegränsning.  

Verksamhet teknik har inget uppdrag att ta fram hastighetsplan för Gullspångs 
kommun. Arbete pågår på nationell nivå med att se över lämplig bashastighet inom 
tätorter varvid Verksamhet teknik föreslår att medborgarförslaget avslås. Istället bör 
ett helhetsgrepp tas kring hastigheter när Regeringen är klar med sin utredning senare 
i år. 

Skagersviks fritidsförening har nyligen inkommit med skrivelse angående önskemål 
om hastighetsdämpande åtgärder i Skagersvik. För att uppnå bättre samsyn inom 
området på hur fordon ska framföras och för ökad hänsyn bör Skagersviks 
fritidsförening föra en dialog med sina medlemmar och de boende i området då det 
är de som till största delen kör i området.   

Underlag för beslut 

Remiss  - Medborgarförslag om 30-zon i Skagersvik.   

Tjänsteskrivelse upprättad av enhetschef gata/trafik Hanna Lamberg och teknisk 
chef Michael Nordin ”Medborgarförslag om att inför 30 zon i Skagersvik”    

Expedierats till: 
Kommunfullmäktige Gullspång 

 



 

 
 

 
 
 

  

 Datum: 2017-05-23  
Dnr: 2017/00161   

Sida: 1 (2) 
 

  

 

 Verksamhet teknik Tekniska nämnden 

 

Medborgarförslag om att inför 30 zon i 
Skagersvik 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden föreslår att kommunfullmäktige i Gullspång 

beslutar att avslå medborgarförslaget om att inför 30 zon i Skagersvik.     

Bakgrund 

Wolfgang Brauer har inkommit med medborgarförslag om införande av 
30-zon i Skagersvik.  
 
Kommunfullmäktige har överlämnat förslaget till Tekniska nämnden för 
beredning. 
 
Skagersvik är ett villaområde med gator utan genomfart. Gatorna har 
varierade bredd och saknar gångbanor. Majoriteten av de fordon som 
åker i området hör med största sannolikhet hemma i området eller är 
besökare till någon boende. Ett fordon ska framföras med den hastighet 
som är lämplig oavsett hastighetsbegränsning.  
 
Verksamhet teknik har inget uppdrag att ta fram hastighetsplan för 
Gullspångs kommun. Arbete pågår på nationell nivå med att se över 
lämplig bashastighet inom tätorter varvid Verksamhet teknik förslår 
Tekniska nämnde att avslå medborgarförslaget. Istället bör ett 
helhetsgrepp tas kring hastigheter när Regeringen är klar med sin 
utredning senare i år. 
 
Skagersviks fritidsförening har nyligen inkommit med skrivelse 
angående önskemål om hastighetsdämpande åtgärder i Skagersvik. 
För att uppnå bättre samsyn inom området på hur fordon ska 
framföras och för ökad hänsyn bör Skagersviks fritidsförening föra en 
dialog med sina medlemmar och de boende i området då det är de 
som till största delen kör i området.   

Underlag för beslut 

Remiss  - Medborgarförslag om 30-zon i Skagersvik.   
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Tjänsteskrivelse upprättad av enhetschef gata/trafik Hanna Lamberg och 
teknisk chef Michael Nordin ”Medborgarförslag om att inför 30 zon i 
Skagersvik”    
 
 

Hanna Lamberg 
Enhetschef gata/trafik  

Michael Nordin 
Teknisk chef 

Expedieras till: 
Kommunfullmäktige Gullspång  
 



 

 

 

Wolfgang Brauer                                    23. November 2014         

Hagagatan 17             

54793 Skagersvik               

0551 21174 

 

Medborgarförslag 

 

Inför av 30 zon i Skagersvik 

 

Skagersvik är en lite samhälle med mycket små barn och barn familj. Här finns store 

vägen och stor gatan där man kan körer snabbt, alltså 50 km/t. Och 50 km/t per timme 

är med bilen 13,88 m per sekund. Vad kan allt hände i en sekund? Snabbt springer en 

barn utanför häcka och direkt förre bilen. Just nu är det så i Skagersvik att flera 

barnfamilj vid häcka på sin trädgård en varningsskylt har placeras. " lekande barn"  

 

År det allt vad man kan göre?  

 

Mycket bilen körer här snabbt, jättesnabbt, för fort!  

Ett barn har ingen skyddande sköld!  

Om man inför en 30 zon för bilen i hela Skagersvik, så är våra barn lite säkrare om dem 

leka eller promenera till skolan. 

 

Barnen ska lära sig hur man akta på trafik i skolan, men barnen är spontan och tänker 

inte alltid på trafik om dem lakar med andra barn. Därför är det viktig att vi ska tänker 

med för barn och den kostar säker inte så många att sätta upp en skylt med 30 km/t zon. 

 

Här in Skagersvik finns flera familj som har redan provat en sätta upp sin egen 

barrering, men det är mot trafikverkets regelverk. 

 

För trafiksäkerhet i Skagersvik ska man göra lite nu! Och 30 km/t zon en bra sak. 

 

Mvh 

Wolfgang Brauer 

Hagagatan 17 

54793 Skagersvik  



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-06-07 

Sida 1 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 140                                                   Dnr 2016/00187  

Information om förändring av objekt Kollektivtrafiksåtgärder i 
Mariestads kommun 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner informationen.  

Bakgrund 

Inför 2017 har Mariestads kommun beviljats statsbidrag för tillgänglighetsanpassning 
av busshållplatsen vid Vadsboskolan. 
 
Under 2017 är även en omfattande tillgänglighetsanpassning av hållplatsen vid 
Johannesberg planerad i samband med ombyggnaden av Stockholmsvägen. 

 
Styrgruppen för Stockholmsvägen har beslutat att byta objekt för statsbidrag 2017 
från hållplats Vadsboskolan till hållplats Johannesberg om möjligheterna finns. 
Västtrafik har gett klartecken för detta.  
 
Beslutet att byta hållplats 2017 innebär att statsbidrag för tillgänglighetsanpassning av 
hållplats Vadsboskolan söks om inför 2018. 
Kostnaderna för de båda åtgärderna bedöms likvärdiga. Statsbidragsgrundande 
belopp är 450 tkr.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av enhetschef gata/trafik Hanna Lamberg, projektchef 
va/gata Johan Bengtsson och teknisk chef Michael Nordin ”Byte av objekt för Statlig 
medfinansiering för smärre kollektivtrafikåtgärder på kommunalt vägnät i Mariestad 
2017”.      

Expedierats till: 
Verksamhetsekonom Elisabeth Westberg 
Enhetschef gata/trafik Hanna Lamberg 
Projektchef va/gata Johan Bengtsson 

 



 

 
 

 
 
 

  

 Datum: 2017-05-23  
Dnr: 2016/00187   

Sida: 1 (1) 
 

  

 

 Verksamhet teknik 
Johan Bengtsson 

Tekniska nämnden 

 

Byte av objekt för Statlig medfinansiering för 
smärre kollektivtrafikåtgärder på kommunalt 
vägnät i Mariestad 2017 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden godkänner informationen.  

Bakgrund 

Inför 2017 har Mariestads kommun beviljats statsbidrag för 
tillgänglighetsanpassning av busshållplatsen vid Vadsboskolan. 
Under 2017 är även en omfattande tillgänglighetsanpassning av hållplatsen vid 
Johannesberg planerad i samband med ombyggnaden av Stockholmsvägen. 
 
Styrgruppen för Stockholmsvägen har beslutat att byta objekt för statsbidrag 
2017 från hållplats Vadsboskolan till hållplats Johannesberg om möjligheterna 
finns. Västtrafik har gett klartecken för detta.  
 
Beslutet att byta hållplats 2017 innebär att statsbidrag för 
tillgänglighetsanpassning av hållplats Vadsboskolan söks om inför 2018. 
Kostnaderna för de båda åtgärderna bedöms likvärdiga. Statsbidragsgrundande 
belopp är 450 tkr. 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av enhetschef gata/trafik Hanna Lamberg, 
projektchef va/gata Johan Bengtsson och teknisk chef Michael Nordin ”Byte 
av objekt för Statlig medfinansiering för smärre kollektivtrafikåtgärder på 
kommunalt vägnät i Mariestad 2017”.      
 
 

Hanna Lamberg 
Enhetschef Gata/trafik 

Johan Bengtsson 
Projektchef VA/Gata 

Michael Nordin 
Förvaltningschef 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-06-07 

Sida 1 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 144                                                   Dnr 2015/00330  

Föreningsövertagande av anläggningen Hasslerörs GOIF: 
föreningslokal 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden beslutar att ge verksamhet teknik i uppdrag att slutgiltigt 
genomföra och underteckna upprättat upplåtelseavtal för ett föreningsövertagande av 
anläggningen Hasslerörs GOIF:s föreningslokal.   

Bakgrund 

Vid tekniska nämndens sammanträde 8 september 2015 (TN § 180/2015) tilldelades 
fastighetsavdelningen uppdraget att inleda förhandlingar med föreningen för att hitta 
formerna för ett föreningsövertagande. 

Parterna har enats om ett upplåtelseavtal med tillhörande markytor som 
skötselområde, se avtal och bilaga.   

Underlag för beslut 

Upplåtelseavtal Hassle goif 
 

Bilaga 1 upplåtelseavtal Hassle goif.     
 
Tjänsteskrivelse upprättad av fastighetsförvaltare Magnus Persson och teknisk chef 
Michael Nordin ”Föreningsövertagande av anläggningen Hasslerörs GOIF: 
föreningslokal”  

Expedierats till: 
Hasselrörs GOIF 
Fastighetsförvaltare Magnus Persson 

 



 

 
 

 
 
 

  

 Datum: 2017-05-23  
Dnr: 2015/00330   

Sida: 1 (1) 
 

  

 

 Verksamhet teknik Tekniska nämnden 

 

Föreningsövertagande av anläggningen 
Hasslerörs GOIF: föreningslokal 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden beslutar att ge verksamhet teknik i uppdrag att slutgiltigt 
genomföra och underteckna upprättat upplåtelseavtal för ett 
föreningsövertagande av anläggningen Hasslerörs GOIF: föreningslokal.   

Bakgrund 

Vid tekniska nämndens sammanträde 8 september 2015 (TN § 180/2015) 
tilldelades fastighetsavdelningen uppdraget att inleda förhandlingar med 
föreningen för att hitta formerna för ett föreningsövertagande. 
 
Parterna har enats om ett upplåtelseavtal med tillhörande markytor som 
skötselområde, se avtal och bilaga.   

Underlag för beslut 

Upplåtelseavtal Hassle goif 
 
Bilaga 1 upplåtelseavtal Hassle goif.     
 
Tjänsteskrivelse upprättad av fastighetsförvaltare Magnus Persson och teknisk 
chef Michael Nordin ”Föreningsövertagande av anläggningen Hasslerörs 
GOIF: föreningslokal” 
 
 

Magnus Persson 
Fastighetsförvaltare  

Michael Nordin 
Teknisk chef 
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Upplåtelseavtal för föreningslokalen på fastigheten    
Hasslerör 6:26 
 
PARTER 
 
A. Mariestads kommun, Tekniska nämnden, 542 86 Mariestad 
     (nedan benämnd kommunen) 
 
B. Hassle GOIF, org nr 866000-6316 
     (nedan benämnd föreningen) 

________________________________________________________ 
Den ursprungliga föreningen Hassle GOIF har sedan 2012 varit under förändring och 

sedan dess pågår ingen regelbunden ungdomsidrott på anläggningen.  

På förekommen anledning har tekniska nämnden under 2015 get fastighetsavdelningen 

i uppdrag att inleda förhandlingar om ett föreningsövertagande. 

  ______________________________________________ 

 

 1 § 

 

Genom detta upplåtelseavtal har parterna enats om överlåtelse av klubbhuset på fastigheten 

Hasslerör 6:26 till föreningen mot en symbolisk ersättning av en (1) krona. klubbhuset har marke-

rats med röd begränsningslinje på bilaga 1. 

 

 2 § 

 

Genom överlåtelsen upphör kommunens samtliga åtaganden kopplade till klubbhuset. Förening-

en förfogar fortsättningsvis över byggnaden så som ägare. 

Mark i anslutning till byggnaden markerat på bilaga1 är också föreningens skötselområde under 

avtalsperioden. 

Övriga ytor på fastigheten sköter Mariestadskommun om så som parkmark. 

 

 3 §  

 

Övriga markanläggningar på fastigheten som uppnått teknisk livslängd kommer inte att automa-

tiskt bytas ut. Innan upprustning eller rivning och återställning skall beslut fattas av tekniska 

nämnden. 

 

 4 § 

 

Klubbhuset får tills vidare stå kvar på den plats där den är uppförd. Föreningen ska hålla byggna-

den i ett väl vårdat skick och ansvarar ensam för försäkring och säkerhet för byggnaden.  

Föreningen ansvarar inte för anslutande service ledningar så som VA och el-ledningar utanför 

klubbstugan men väl inom byggnaden. 
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5 § 

 

Avtalet innebär inte någon besittningsrätt till den mark där klubbhuset är uppförd. 

6§ 

Detta avtal får inte överlåtas till annan förening eller verksamhet. 

7§ 

Avtalet gäller från och med 2018-01-01 till och med 2021-01-01 och förlängs därefter fortlöpande 
och automatiskt med ett (1) år i taget. Uppsägning ska ske senast nio (9) månader före respektive 
avtalsperiods utgång. Uppsägningen ska vara skriftlig. 
 
8§ 

 
Om föreningen väljer att säga upp avtalet ska byggnaden återlämnas till Mariestads kommun i 
städat skick och utan åverkan på fasta installationer. Avträdesbesiktning ska genomföras med 
båda parter närvarande. 
 
9§ 

 

Om part inte fullgör sina skyldigheter enligt detta avtal och inte vidtar rättelse senast inom en (1) 

månad efter skriftlig erinran, äger part rätt att häva avtalet. Om part häver avtalet på grund av 

kontraktsbrott är part även berättigad till skadestånd enligt allmänna skadeståndsrättsliga princi-

per. 

10§ 

Under avtalstiden ska Mariestads kommun genomföra underhåll på befintlig tennisbana, avse-

ende markunderlag, asfaltsyta och stängsel. 

Övrig asfaltsyta på fastigheten justeras. 
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Mariestad den_______ 2017  Mariestad den________2017 

MARIESTADS KOMMUN   Hassle GOIF 

 

 

________________________  _________________________ 

Suzanne Michaelsen Gunnarsson    Anders Israelsson 

Tekniska nämndens ordförande  Ordförande 

 

Mariestad den_______ 2017   

MARIESTADS KOMMUN 

 

________________________ 

Michael Nordin 

Teknisk chef 

 



Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 20 
 2015-09-08  
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tn § 180 TN 2015/330 

Föreningsövertagande av anläggningen Hasslerörs GOIF:s före-
ningslokal i Mariestad 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att ge verksamhet teknik i uppdrag att inleda förhandling om ett 
föreningsövertagande av anläggningen inklusive drift och underhåll, alternativt avveckla an-
läggningen. 
 
Förhandlingen föranleds av att fastighetsavdelningens rammedel, som är kraftigt underfi-
nansierade, subventionerar verksamhet som numera inte är ungdomsidrott. 

Bakgrund 

I Mariestad är kommunala idrottsanläggningar som riktar sig till ungdomsidrott finansierade 
med rammedel (skattefinansiering). 
 
Föreningen har sedan år 2012 varit under förändring och idag pågår ingen regelbunden 
ungdomsidrott vid anläggningen. På grund av sviktande medlemsantal har föreningen tving-
ats avsluta sitt städuppdrag i Hasslerörs gymnastikhall, vilket var en av föreningens möjlig-
heter till intäkter. Avtalet om tillsyn och skötsel på anläggningen är också uppsagt, av Mari-
estads kommun, pga. utebliven verksamhet. Hasslerörs GOIF har kommunalt skötselbidrag 
t o m 2015-12-31. 
 
Under år 2014 har möten förts mellan kommunen och föreningen för att hitta alternativa 
driftsformer. Kommunen utlovade insatser för att sänka driftskostnader på fastigheten inför 
ett möjligt övertagande för föreningen. 
 
Anläggningen består av 2 st. byggnader, pumphus för bevattningsanläggning samt före-
ningslokalen (klubbrum och omklädning). Fotbollsplan på grus och gräs samt en tennisplan. 
Byggnaderna är i behov av underhåll, pumphuset är ett f.d. vattenreningsverk som är över-
taget från VA-avdelningen. 
 
Föreningsbyggnaden är i behov av målning och byte av ca 30 % ytterpanel. Planerat under-
håll består av utbyte av belysningsstolpar (ca 10 st.), strålkastare och kablage. Vid tennispla-
nen behöver asfalten justeras, linjer målas och delar av stängslet bytas 

Arbetsutskottets förslag 

Överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut 
och finner att tekniska nämnden beslutar enligt förslaget. 



Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 21 
 2015-09-08  
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tn § 180 (forts.) TN 2015/330 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av fastighetsförvaltare Magnus Persson och fastighetschef Bo 
Theorén ” Föreningsövertagande av anläggningen Hasslerörs GOIF: föreningslokal”. 
 
Bilaga 1, fotodokumentation 
 ______________________________________________________   

Expedieras till: 
Fastighetsförvaltare Magnus Persson 
Fastighetschef Bo Theorén 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-06-07 

Sida 1 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 145                                                   Dnr 2017/00099  

Begäran om tillstånd att bygga utescen vid café Holmen 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden beslutar att bifalla Folkparksföreningens önskan om att få 
etablera en scen vid café holmen under förutsättning att erforderliga tillstånd erhålls.  

Scenen bekostas av Folkparksföreningen, men ägs av Mariestads kommun.  

Etablering ska ske i samråd med fastighetsavdelningen.   

Bakgrund 

Folkparksföreningen har inkommit med en skrivelse där de önskar få tillåtelse att 
etablera en ny utescen vid café Holmen.  

Den scen som idag står vid caféholmen har diskuterats under en längre tid med 
avseende på utseende och elsäkerhet. 

Scenen har en central funktion för såväl evenemang på café holmen och tillställningar 
på gräsytan framför café holmen. 

Folkparksföreningen och fastighetsavdelningen har träffats för att i ett första läge 
diskutera placering, utseende och specifika funktioner mm. 
  
Fastighetsavdelningen har inget att erinra mot ett uppförande dock måste det ske i 
samråd med fastighetsavdelningen för ett säkerställande av att scenen uppfyller 
gällande krav.     

Behandling på sammanträdet 

Linn Brandström (M) tillstyrker förslag till med tilläggyrkandet att första stycket 
kompletteras med texten ”under förutsättning att erforderliga tillstånd erhålls”. 

Ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) tar upp förslag till beslut samt 
Brandströms (M) tilläggsyrkande och finner att arbetsutskottet beslutar enlig 
förslagen.     

Underlag för beslut 

Skrivelse från Folkparksförening, Fast scen vid Café Holmen, inkommen 24 februari 
2017.   

Tjänsteskrivelse upprättad av fastighetsförvaltare Magnus Persson och teknisk chef 
Michael Nordin ”Begäran om tillstånd att bygga utescen vid café Holmen i 
Mariestad”.    



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-06-07 

Sida 2 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 145 (forts.)                                                  Dnr 2017/00099  

 

Expedierats till: 
Folkparksföreningen 
Fastighetsförvaltare Magnus Persson 

 



 

 
 

 
 
 

  

 Datum: 2017-05-22  
Dnr: 2017/00099   

Sida: 1 (2) 
 

  

 

 Verksamhet teknik Tekniska nämnden 

 

Begäran om tillstånd att bygga utescen vid café 
Holmen i Mariestad 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden beslutar att bifalla Folkparksföreningens önskan om att få 
etablera en scen vid café holmen. 
 
Scenen bekostas av Folkparksföreningen, men ägs av Mariestads kommun.  
 
Etablering ska ske i samråd med fastighetsavdelningen.   

Bakgrund 

Folkparksföreningen har inkommit med en skrivelse där de önskar få tillåtelse 
att etablera en ny utescen vid café Holmen.  
 
Den scen som idag står vid caféholmen har diskuterats under en längre tid med 
avseende på utseende och elsäkerhet. 
Scenen har en central funktion för såväl evenemang på café holmen och 
tillställningar på gräsytan framför café holmen. 
 
Folkparksföreningen och fastighetsavdelningen har träffats för att i ett första 
läge diskutera placering, utseende och specifika funktioner mm. 
  
Fastighetsavdelningen har inget att erinra mot ett uppförande dock måste det 
ske i samråd med fastighetsavdelningen för ett säkerställande av att scenen 
uppfyller gällande krav.     

Underlag för beslut 

Skrivelse från Folkparksförening, Fast scen vid Café Holmen, inkommen 24 
februari 2017.   
 
Tjänsteskrivelse upprättad av fastighetsförvaltare Magnus Persson och teknisk 
chef Michael Nordin ”Begäran om tillstånd att bygga utescen vid café Holmen i 
Mariestad”.    
 
 



 

  Sida 

2(2) 
 

 

Magnus Persson 
Fastighetsförvaltare  

Michael Nordin 
Teknisk chef 

 



Mariestads Kommun

TEKNISKA NAMNDEN
Mariestad, Toreboda, GullspAng

2017 -02- Z + F6reningen karlsholme

Diarienummer /\(t l
Fast scen vid Caf6 holmen

Styrelsen anser att det 5r nddvdndigt att det finns en fast scen vid caf6et.

Entrepren6ren avser att i sommar arrangera trubadur och/eller musik aftnar varje helg i stort sett.
Vi avser att bygga en fast scen som fungerar pA ett bra sdtt och inte "fdrfular" upplevelsen vid
cafe6t.

Mot bakgrund av kostnader som tillkommer vid en mobil scen anses det inte kunna bdra sig att
arrangera musikkvdllar vid cafe6t.

Styrelsen hiller med entrepren0ren att dessa arrangemang blir f6r dyra och mAste det till mobil
scen avser entreprendren att inte arrangera nAgra musikkvdllar.

Styrelsen avser med denna skrivelse f6 ett beslut fr6n kommunen att fi bygga en scen p6

kommunens mark samt att styrelsen avser att erforderliga tillstind s6ks innan byggstart.

Det dr inte kartlagt exakt var grinsen gir och ddrfdr anser vi att ett tillstind fr6n kommunen dr
nddvdndigt.

Scenen kommer dven dA att anvdndas pA onsdagar pA de enormt populdra fordons trdffarna som
drar runt 200 - 300 utstdllningsobjekt.

Styrelsen avser att under dessa utstdllningar "bjuda" p6 underhillning vilket heller inte kan komma
ske vid ett krav pi mobil scen dA kostnader fdr dessa dr stora utan mobil scen.

Med Viinlig H6lsning

Ordf/ Jonas Ek



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-06-07 

Sida 1 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 146                                                   Dnr 2017/00100  

Staket vid "Ullas väg" på Karlsholme 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden beslutar enligt önskemål från folkparkföreningens styrelse att 
behålla staketet runt Karlsholme men att avlägsna taggtrådsdelen på staketet.   

Bakgrund 

Folkparksföreningen har inkommit med en skrivelse till Mariestad kommun där de 
önskar behålla staketet vid ”Ullas väg”.   

Folkparksföreningen som är evenemangsansvariga på Karlsholme anser att staketet 
är av stor betydelse vid evenemang med entréavgift och vill därmed inte hyra staket 
vid sådana tillfällen. 

Fastighetsavdelningen är av samma åsikt som Folkparksföreningen och 
rekommenderar att staketet får finnas kvar dock kan taggtrådsdelen av staketet tas 
bort.   

Underlag för beslut 

Skrivelse från Folkparksföreningen, staket vid ”Ullas väg”, inkommen 24 februari 
2017.   
 
Tjänsteskrivelse upprättad av fastighetsförvaltare Magnus Persson och teknisk chef 
Michael Nordin.     

Expedierats till: 
Folkparksföreningen 
Fastighetsförvaltare Magnus Persson 

 



 

 
 

 
 
 

  

 Datum: 2017-05-22  
Dnr: 2017/00100   

Sida: 1 (1) 
 

  

 

 Verksamhet teknik Tekniska nämnden 

 

Skrivelse om staket vid "Ullas väg" på 
Karlsholme 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden beslutar enligt önskemål från folkparkföreningens styrelse 
att behålla staketet runt Karlsholme men att avlägsna taggtrådsdelen på staketet.   

Bakgrund 

Folkparksföreningen har inkommit med en skrivelse till Mariestad kommun där 
de önskar behålla staketet vid ”Ullas väg”.   
 
Folkparksföreningen som är evenemangsansvariga på Karlsholme anser att 
staketet är av stor betydelse vid evenemang med entréavgift och vill därmed 
inte hyra staket vid sådana tillfällen. 
 
Fastighetsavdelningen är av samma åsikt som Folkparksföreningen och 
rekommenderar att staketet får finnas kvar dock kan taggtrådsdelen av staketet 
tas bort.   

Underlag för beslut 

Skrivelse från Folparksföreningen, staket vid ”Ullas väg”, inkommen 24 februari 
2017.   
 
Tjänsteskrivelse upprättad av fastighetsförvaltare Magnus Persson och teknisk 
chef Michael Nordin.     
 
 

Magnus Persson 
Fastighetsförvaltare  

Michael Nordin 
Teknisk chef  

 
 



TEI(NISKA NAT'JINDEN

Mariestads kommun Mariestad' Toreboda' GullspAng
F6reningen Karlsholme

2017-02-2t.
Diadenummetr^'tlircC, \OO \

Staket vid "Ullas v6o"

Det har till styrelsen inkommit ett tjdnstemannafOrslag giillande staketet vid den sd kallade Ullas
vag.

Styrelsen avslAr att staketet tas bort anledningen 6r att vid st6rre anangemang b6r det finnas
staket i synnerhet nir intrdde tas vid portarna.

Det anses f6r stora kostnader att hyra in staket runt hela parken vid dessa anangemang.
Ddremot kan styrelsen bist6 fdrslag om att "snygga" till staketet och eventuellt ta bort taggtrAden
fOr en finare ing6ng till parken.

Med vdnlig hdlsning

Ordf/ Jonas Ek



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-06-07 

Sida 1 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 150                                                   Dnr 2017/00121  

Formellt samråd om förslag till nytt vattenskyddsområde för 
Hova vattentäkt 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden beslutar att föreslå fullmäktige i Gullspångs kommun att besluta 
enligt följande: 

1. Gullspångs kommun beslutar att genomföra formellt samråd genom att 
förelägga ägare och innehavare av särskild rätt till marken att inom viss tid 
yttra sig över förslaget till nytt vattenskyddsområde för Hova vattentäkt och 
tillhörande skyddsföreskrifter. 

2. Gullspångs kommun beslutar med stöd av 49 § delgivningslagen (2010:1932) 
att delgivning av föreläggandet ska ske genom kungörelsedelgivning.  

3. Gullspångs kommun beslutar att genomförande av det formella samrådet 
hanteras av tekniska nämnden. 

4. Gullspångs kommun beslutar att skicka in begäran om att Länsstyrelsen i 
Västra Götaland ska upphäva Länsstyrelsen Skaraborgs resolution från den 
30 januari 1958 som avser fastställande av föreskrifter till förekommande av 
förorening av grundvattnet inom visst i Hova samhälle i Hova kommun 
beläget område, och att upphävandet ska gälla från det att beslut om 
fastställande av nytt vattenskyddsområde träder i laga kraft.   

Bakgrund 

Sammanfattning av bakgrunden till arbetet 

Den allmänna dricksvattenförsörjningen är ett kommunalt ansvar. Det kommunala 
ansvaret omfattar också att se till att allmänna dricksvattentillgångar skyddas så att 
dricksvattenförsörjningen säkras i ett långsiktigt perspektiv. Inrättande av 
vattenskyddsområden (VSO) med tillhörande skyddsföreskrifter är en del i det 
arbetet. Sveriges riksdag har fastställt det nationella miljökvalitetsmålet Grundvatten 
av god kvalitet, vilket Gullspångs kommun har gjort följande ställningstagande till: 
”Kommunen ska fastställa skyddsområden för vattentäkter där sådana saknas”. I dag 
saknas relevant skydd för grundvattentäkten i Hova. 
 

Ett vattenskyddsområde är ett område där mark- och vattenförhållanden är särskilt 
känsliga för föroreningar, och där ett stort eller många små utsläpp kan göra att 
vattnet i täkten inte längre går att använda för dricksvattenproduktion. Inom ett 
vattenskyddsområde gäller ett antal skyddsföreskrifter som begränsar aktiviteter som 
kan innebära risk för utsläpp av ämnen som kan försämra vattenkvaliteten i täkten. 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-06-07 

Sida 2 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 150 (forts.)                                                  Dnr 2017/00121  

Arbetssätt i projektet 

Arbetet med att ta fram ett förslag till nytt vattenskyddsområde har bedrivits i 
projektform där tjänstemän från VA-avdelningen har haft det övergripande ansvaret 
för arbetet. I projektgruppen har även representanter från verksamhet miljö och bygg 
samt kommunledningskontoret deltagit. Projektet har haft en styrgrupp med 
tjänstemän samt en politisk styrgrupp. 

Dialog med berörda fastighetsägare 

 För att tidigt göra berörda fastighetsägare delaktiga inleddes en informell 
dialog i samband med att det första utkastet till vattenskyddsområdets 
avgränsning hade tagits fram. Följande aktiviteter har ingått i dialogen: 

 2016-10-05 Brevutskick till alla berörda fastighetsägare med information om 
projektet och om det framtagna förslaget till avgränsning av 
vattenskyddsområdet. Utskicket innehöll även en inbjudan till en 
informationsträff. 
Cirka 120 berörda fastigheter omfattades av utskicket. 

 2016-10-26 Informationsträff för berörda fastighetsägare och 
verksamhetsutövare i kommunhuset i Hova. Ytterligare information om hur 
det fortsatta arbetet kommer att gå till, samt om förslaget till avgränsning av 
VSO. Vid träffen bjöds berörda in till dialogträffar för boende, lant-
/skogsbrukare respektive övriga verksamhetsutövare. Från kommunens sida 
närvarade tjänstemän från VA-avdelningen, verksamhet miljö och bygg samt 
kommunledningskontoret. Kommunen representerades även politiskt vid 
informationsträffen. 
22 personer närvarade vid informationsträffen. 

 November 2016 Dialogträffar för boende (2016-11-28) (fyra berörda 
fastighetsägare närvarade), lant-/skogsbrukare (2016-11-22) (cirka tio berörda 
verksamhetsutövare närvarade) respektive övriga verksamhetsutövare (2016-
11-22) (representanter för tre berörda verksamheter närvarade). Vid träffarna 
gicks ett första förslag till skyddsföreskrifter igenom. Träffarna fungerade 
som informella forum för frågor, synpunkter, diskussioner och där de 
berörda fick möjlighet att beskriva hur de påverkades av de föreslagna 
föreskrifterna. Vid träffarna erbjöds berörda möjlighet att boka tid för 
enskilda träffar under december. Vid en av dialogträffarna efterfrågades 
möjlighet till enskild träff i januari. Förslag på tider i december och januari 
lades upp på kommunens hemsida efter genomförda dialogträffar. 
Från kommunens sida närvarade tjänstemän från VA-avdelningen samt från 
verksamhet miljö och bygg. Vid träffarna med lant-/skogsbrukare respektive 
övriga verksamhetsutövare närvarade även konsulten som tagit fram förslaget 
till VSO och tillhörande skyddsföreskrifter. 

 2016-12-12 Enskild träff: En enskild träff hölls med fastigsägare som 
sammantaget äger sju berörda delområden av fastigheter. 
Inga ytterligare enskilda träffar har hållits. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 150 (forts.)                                                  Dnr 2017/00121  

 2017-03-08 Brevutskick till alla berörda fastighetsägare med information om 
att ett nytt förslag till VSO tagits fram. Frågeställningar som kom upp i 
samband med dialogen med fastighetsägarna gav anledning att ta fram ett 
förslag till VSO som utgick från ett mindre uttag ur grundvattentäkten. 
Resultatet blev ett lite mindre skyddsområde och det är det förslaget till VSO 
som nu föreslås gå ut på formellt samråd. I brevutskicket informerades om 
det kommande formella samrådet.  
Cirka 70 fastigheter berörs av det nuvarande förslaget till VSO. Av dessa 
berörs cirka 40 fastigheter bara av den tertiära skyddszonen för vilken inga 
skyddsföreskrifter kommer att införas. 

Parallellt med ovan beskrivna aktiviteter har aktuell information hållits tillgänglig på 
kommunens hemsida. 
 

Tidigt samråd med myndigheter 

 Efter dialogen med berörda fastighetsägare har tidigt samråd om förslaget till VSO 
med tillhörande skyddsföreskrifter hållits med Länsstyrelsen i Västra Götaland (2017-
03-30) samt med verksamhet miljö och bygg (2017-04-05). Samråden har inte 
föranlett ändringar av skyddsområdets avgränsning. Däremot framförde 
myndigheterna synpunkter på hur skyddsföreskrifterna är formulerade och ifall de är 
tillräckligt tydliga. Synpunkter vad gäller nivån på några av restriktionerna 
(anmälningsplikt, tillståndsplikt eller förbud) framfördes också. Sammantaget har 
flera mindre ändringar av skyddsföreskrifterna genomförts sedan de tidiga samråden 
med myndigheterna i fråga. 
 

Det formella samrådets genomförande 

Krav på det formella samrådet finns i förordningen (1998:1252) om områdesskydd 
enligt miljöbalken m.m., och krav på hur delgivning genomförs finns i 
delgivningslagen (2010:1932). Kommunen ska förelägga ägare och innehavare av 
särskild rätt till marken att inom viss tid yttra sig över förslaget. Föreläggandet ska 
normalt delges. Eftersom föreläggandet ska delges ett stort antal personer och 
sakägarkretsen inte fullt ut är känd föreslås fullmäktige besluta att delgivningen ska 
ske genom kungörelsedelgivning. En kungörelse om föreläggandet kommer då att 
ske genom att kungörelsen förs in i Post- och Inrikes Tidningar samt i 
Mariestads-Tidningen inom tio dagar från beslutet om kungörelsedelgivning.   

Utöver genomförande av kungörelsedelgivning kommer alla kända ägare och 
innehavare av särskild rätt till marken att få föreläggandet hemskickat som ett brev. 
Kungörelsen samt förslaget till vattenskyddsområde med tillhörande 
skyddsföreskrifter kommer finnas tillgängliga på kommunens hemsida, samt i 
utskriven form på kommunhuset i Hova. Det kommer även sammanställas en mer 
lättillgänglig sammanfattning av förslaget. 

Den tid som en sakägare har på sig för att yttra sig över förslaget räknas från 
delgivningsdagen (två veckor från beslutet om kungörelsedelgivning), och den tiden 
får inte sättas kortare än en månad. 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 150 (forts.)                                                 Dnr 2017/00121  

Vidare ska kommunen även samråda med berörda myndigheter. Remiss kommer att 
skickas till Sveriges geologiska undersökning (SGU), Trafikverket, Räddningstjänsten, 
Skogsstyrelsen, Havs- och vattenmyndigheten, Länsstyrelsen, Miljö- och 
byggnadsnämnden Gullspångs kommun samt Lantbrukarnas riksförbund (LRF) 
Gullspång. 

Efter genomfört formellt samråd 

Efter att det formella samrådet har genomförts kommer en samrådsredogörelse att 
sammanställas. Där samlas inkomna yttranden med kommunens bemötanden av dem 
samma. Här redogörs också för om samrådet har föranlett några ändringar av 
förslaget till vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter. Samrådsredogörelsen samt 
ett slutligt förslag till vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter kommer ingå som 
underlag för beslut om fastställande. Beslut om fastställande av nytt 
vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter ska fattas av kommunfullmäktige. 

Upphävande av befintligt skyddsområde 

Det finns ett gammalt skyddsområde med föreskrifter (Länsstyrelsen Skaraborgs län, 
1958-01-30) som måste upphävas innan ett nytt vattenskyddsområde med 
skyddsföreskrifter för Hova vattentäkt kan fastställas. Det är länsstyrelsen som ska 
upphäva det gamla skyddsområdet. Länsstyrelsen föreslår att kommunen inkommer 
med en begäran om att upphävandet ska gälla från det att kommunens beslut om 
fastställande av nytt vattenskyddsområde träder i laga kraft. Så länge kommunen inte 
fastställer något nytt skyddsområde slutar inte heller det gamla att gälla.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av miljöingenjör Johanna Klingborn och teknisk chef 
Michael Nordin ”Formellt samråd om förslag till nytt vattenskyddsområde för Hova 
vattentäkt”. 

Förslag till nytt vattenskyddsområde och tillhörande skyddsföreskrifter: 

”Tekniskt underlag med förslag till vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter” 
Sweco, 2017-05-22 

”Övergripande konsekvensbedömning av förslag till nytt vattenskyddsområde med 
skyddsföreskrifter”   
Sweco och VA-avdelningen Gullspångs kommun, 2017-05-30 

Förslag till skrivelse till Länsstyrelsen Västra Götaland: ”Begäran om upphävande av 
föreskrifter inom visst område kring Hova vattentäkt, Gullspångs kommun.”     

Expedierats till: 
Kommunfullmäktige Gullspång 
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 Verksamhet teknik 
 

Tekniska nämnden 

 

Formellt samråd om förslag till nytt 
vattenskyddsområde för Hova vattentäkt 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden beslutar att föreslå fullmäktige i Gullspångs kommun att 
besluta enligt följande: 

1. Gullspångs kommun beslutar att genomföra formellt samråd genom att 
förelägga ägare och innehavare av särskild rätt till marken att inom viss 
tid yttra sig över förslaget till nytt vattenskyddsområde för Hova 
vattentäkt och tillhörande skyddsföreskrifter. 

2. Gullspångs kommun beslutar med stöd av 49 § delgivningslagen 
(2010:1932) att delgivning av föreläggandet ska ske genom 
kungörelsedelgivning.  

3. Gullspångs kommun beslutar att genomförande av det formella 
samrådet hanteras av tekniska nämnden. 

4. Gullspångs kommun beslutar att skicka in begäran om att Länsstyrelsen 
i Västra Götaland ska upphäva Länsstyrelsen Skaraborgs resolution från 
den 30 januari 1958 som avser fastställande av föreskrifter till 
förekommande av förorening av grundvattnet inom visst i Hova 
samhälle i Hova kommun beläget område, och att upphävandet ska 
gälla från det att beslut om fastställande av nytt vattenskyddsområde 
träder i laga kraft.   

Bakgrund 

Sammanfattning av bakgrunden till arbetet 

Den allmänna dricksvattenförsörjningen är ett kommunalt ansvar. Det 
kommunala ansvaret omfattar också att se till att allmänna dricksvattentillgångar 
skyddas så att dricksvattenförsörjningen säkras i ett långsiktigt perspektiv. 
Inrättande av vattenskyddsområden (VSO) med tillhörande skyddsföreskrifter 
är en del i det arbetet. Sveriges riksdag har fastställt det nationella 
miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet, vilket Gullspångs kommun har 
gjort följande ställningstagande till: ”Kommunen ska fastställa skyddsområden 
för vattentäkter där sådana saknas”1. I dag saknas relevant skydd för 
grundvattentäkten i Hova. 

                                                 
1Vision 2020 – Gullspångs kommuns översiktsplan. Antagen av Kommunfullmäktige 2011-02-28. 



 

  Sida 

2(4) 
 

 

Ett vattenskyddsområde är ett område där mark- och vattenförhållanden är 
särskilt känsliga för föroreningar, och där ett stort eller många små utsläpp kan 
göra att vattnet i täkten inte längre går att använda för dricksvattenproduktion. 
Inom ett vattenskyddsområde gäller ett antal skyddsföreskrifter som begränsar 
aktiviteter som kan innebära risk för utsläpp av ämnen som kan försämra 
vattenkvaliteten i täkten. 

Arbetssätt i projektet 

Arbetet med att ta fram ett förslag till nytt vattenskyddsområde har bedrivits i 
projektform där tjänstemän från VA-avdelningen har haft det övergripande 
ansvaret för arbetet. I projektgruppen har även representanter från verksamhet 
miljö och bygg samt kommunledningskontoret deltagit. Projektet har haft en 
styrgrupp med tjänstemän samt en politisk styrgrupp. 

Dialog med berörda fastighetsägare 

För att tidigt göra berörda fastighetsägare delaktiga inleddes en informell dialog 
i samband med att det första utkastet till vattenskyddsområdets avgränsning 
hade tagits fram. Följande aktiviteter har ingått i dialogen: 

- 2016-10-05 Brevutskick till alla berörda fastighetsägare med information 
om projektet och om det framtagna förslaget till avgränsning av 
vattenskyddsområdet. Utskicket innehöll även en inbjudan till en 
informationsträff. 
Cirka 120 berörda fastigheter omfattades av utskicket. 

- 2016-10-26 Informationsträff för berörda fastighetsägare och 
verksamhetsutövare i kommunhuset i Hova. Ytterligare information om 
hur det fortsatta arbetet kommer att gå till, samt om förslaget till 
avgränsning av VSO. Vid träffen bjöds berörda in till dialogträffar för 
boende, lant-/skogsbrukare respektive övriga verksamhetsutövare. Från 
kommunens sida närvarade tjänstemän från VA-avdelningen, verksamhet 
miljö och bygg samt kommunledningskontoret. Kommunen 
representerades även politiskt vid informationsträffen. 
22 personer närvarade vid informationsträffen. 

- November 2016 Dialogträffar för boende (2016-11-28) (fyra berörda 
fastighetsägare närvarade), lant-/skogsbrukare (2016-11-22) (cirka tio 
berörda verksamhetsutövare närvarade) respektive övriga 
verksamhetsutövare (2016-11-22) (representanter för tre berörda 
verksamheter närvarade). Vid träffarna gicks ett första förslag till 
skyddsföreskrifter igenom. Träffarna fungerade som informella forum för 
frågor, synpunkter, diskussioner och där de berörda fick möjlighet att 
beskriva hur de påverkades av de föreslagna föreskrifterna. Vid träffarna 
erbjöds berörda möjlighet att boka tid för enskilda träffar under 
december. Vid en av dialogträffarna efterfrågades möjlighet till enskild 
träff i januari. Förslag på tider i december och januari lades upp på 
kommunens hemsida efter genomförda dialogträffar. 
Från kommunens sida närvarade tjänstemän från VA-avdelningen samt 
från verksamhet miljö och bygg. Vid träffarna med lant-/skogsbrukare 
respektive övriga verksamhetsutövare närvarade även konsulten som tagit 
fram förslaget till VSO och tillhörande skyddsföreskrifter. 

- 2016-12-12 Enskild träff: En enskild träff hölls med fastigsägare som 
sammantaget äger sju berörda delområden av fastigheter. 
Inga ytterligare enskilda träffar har hållits. 
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- 2017-03-08 Brevutskick till alla berörda fastighetsägare med information 
om att ett nytt förslag till VSO tagits fram. Frågeställningar som kom upp 
i samband med dialogen med fastighetsägarna gav anledning att ta fram 
ett förslag till VSO som utgick från ett mindre uttag ur 
grundvattentäkten. Resultatet blev ett lite mindre skyddsområde och det 
är det förslaget till VSO som nu föreslås gå ut på formellt samråd. I 
brevutskicket informerades om det kommande formella samrådet.  
Cirka 70 fastigheter berörs av det nuvarande förslaget till VSO. Av dessa 
berörs cirka 40 fastigheter bara av den tertiära skyddszonen för vilken 
inga skyddsföreskrifter kommer att införas. 

Parallellt med ovan beskrivna aktiviteter har aktuell information hållits 
tillgänglig på kommunens hemsida. 

Tidigt samråd med myndigheter 

Efter dialogen med berörda fastighetsägare har tidigt samråd om förslaget till 
VSO med tillhörande skyddsföreskrifter hållits med Länsstyrelsen i Västra 
Götaland (2017-03-30) samt med verksamhet miljö och bygg (2017-04-05). 
Samråden har inte föranlett ändringar av skyddsområdets avgränsning. Däremot 
framförde myndigheterna synpunkter på hur skyddsföreskrifterna är 
formulerade och ifall de är tillräckligt tydliga. Synpunkter vad gäller nivån på 
några av restriktionerna (anmälningsplikt, tillståndsplikt eller förbud) 
framfördes också. Sammantaget har flera mindre ändringar av 
skyddsföreskrifterna genomförts sedan de tidiga samråden med myndigheterna 
i fråga. 

Det formella samrådets genomförande 

Krav på det formella samrådet finns i förordningen (1998:1252) om 
områdesskydd enligt miljöbalken m.m., och krav på hur delgivning genomförs 
finns i delgivningslagen (2010:1932). Kommunen ska förelägga ägare och 
innehavare av särskild rätt till marken att inom viss tid yttra sig över förslaget. 
Föreläggandet ska normalt delges. Eftersom föreläggandet ska delges ett stort 
antal personer och sakägarkretsen inte fullt ut är känd föreslås fullmäktige 
besluta att delgivningen ska ske genom kungörelsedelgivning. En kungörelse 
om föreläggandet kommer då att ske genom att kungörelsen förs in i Post- och 
Inrikes Tidningar samt i Mariestads-Tidningen inom tio dagar från beslutet om 
kungörelsedelgivning.   

Utöver genomförande av kungörelsedelgivning kommer alla kända ägare och 
innehavare av särskild rätt till marken att få föreläggandet hemskickat som ett 
brev. Kungörelsen samt förslaget till vattenskyddsområde med tillhörande 
skyddsföreskrifter kommer finnas tillgängliga på kommunens hemsida, samt i 
utskriven form på kommunhuset i Hova. Det kommer även sammanställas en 
mer lättillgänglig sammanfattning av förslaget. 

Den tid som en sakägare har på sig för att yttra sig över förslaget räknas från 
delgivningsdagen (två veckor från beslutet om kungörelsedelgivning), och den 
tiden får inte sättas kortare än en månad. 

Vidare ska kommunen även samråda med berörda myndigheter. Remiss 
kommer att skickas till Sveriges geologiska undersökning (SGU), Trafikverket, 
Räddningstjänsten, Skogsstyrelsen, Havs- och vattenmyndigheten, 
Länsstyrelsen, Miljö- och byggnadsnämnden Gullspångs kommun samt 
Lantbrukarnas riksförbund (LRF) Gullspång. 
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Efter genomfört formellt samråd 

Efter att det formella samrådet har genomförts kommer en samrådsredogörelse 
att sammanställas. Där samlas inkomna yttranden med kommunens 
bemötanden av dem samma. Här redogörs också för om samrådet har föranlett 
några ändringar av förslaget till vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter. 
Samrådsredogörelsen samt ett slutligt förslag till vattenskyddsområde med 
skyddsföreskrifter kommer ingå som underlag för beslut om fastställande. 
Beslut om fastställande av nytt vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter ska 
fattas av kommunfullmäktige. 

Upphävande av befintligt skyddsområde 

Det finns ett gammalt skyddsområde med föreskrifter (Länsstyrelsen 
Skaraborgs län, 1958-01-30) som måste upphävas innan ett nytt 
vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter för Hova vattentäkt kan fastställas. 
Det är länsstyrelsen som ska upphäva det gamla skyddsområdet. Länsstyrelsen 
föreslår att kommunen inkommer med en begäran om att upphävandet ska 
gälla från det att kommunens beslut om fastställande av nytt 
vattenskyddsområde träder i laga kraft. Så länge kommunen inte fastställer 
något nytt skyddsområde slutar inte heller det gamla att gälla.  

Underlag för beslut 

- Tjänsteskrivelse upprättad av miljöingenjör Johanna Klingborn och teknisk 
chef Michael Nordin ”Formellt samråd om förslag till nytt 
vattenskyddsområde för Hova vattentäkt”. 

- Förslag till nytt vattenskyddsområde och tillhörande skyddsföreskrifter: 
o ”Tekniskt underlag med förslag till vattenskyddsområde och 

skyddsföreskrifter” 2017-05-22 
o ”Övergripande konsekvensbedömning av förslag till nytt 

vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter” 2017-05-31 
- Förslag till skrivelse till Länsstyrelsen Västra Götaland: ”Begäran om 

upphävande av föreskrifter inom visst område kring Hova vattentäkt, 
Gullspångs kommun.” 

     
 
 

Johanna Klingborn 
Miljöingenjör VA-avdelningen  

Michael Nordin 
Teknisk chef 

Expedieras till: 
Kommunfullmäktige Gullspång
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HOVA VATTENSKYDDSOMRÅDE 

 

2017-05-31 

 

Övergripande konsekvensbedömning av förslag till nytt 
vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter 

Inledning 

Detta dokument redovisar en övergripande bedömning av vilka konsekvenser som de föreslagna 

skyddsföreskrifterna kan medföra för berörda fastighetsägare, boende och verksamhetsutövare inom 

det föreslagna vattenskyddsområdet.  

Dokumentet beskriver också nyttan med vattenskyddet. 

Nyttan av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter 

Ett vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för med sig en rad konsekvenser som var för sig och 

tillsammans medverkar till ett ökat vattenskydd och en bättre råvattenkvalitet. Några av dessa anges 

kort nedan: 

o Människor som bor och vistas inom vattenskyddsområdet blir uppmärksamma på vikten av Hova 

grundvattentäkt och kan då visa större aktsamhet.  

o Betydelsen av vattenskydd tydliggörs och vattentäktens ställning stärks i förhållande till andra 

intressen.  

o Kommunen visar sina invånare att man värdesätter arbetet med god säkerhet i 

dricksvattenförsörjningen. 

o Vid fysisk planering tas större hänsyn till vattentäkt om marken ligger inom ett 

vattenskyddsområde. 

o Ett renare råvatten ger bättre förutsättningar för att producera ett hälsosamt dricksvatten.  

o Den som dricker eller använder vattnet löper mindre risk att bli sjuk.  För känsliga brukare kan 

även små kvalitetsförsämringar orsaka stora problem.  

Skyddsföreskrifternas utformning 

Att inrätta bestämmelser, skyddsföreskrifter, inom ett vattenskyddsområde är en administrativ åtgärd 

för att skapa ett skydd för en vattentäkt. Skyddsföreskrifterna anger vad man inte får lov att göra inom 

området utan tillstånd eller anmälan. Även förbud förekommer.  

Föreskrifternas innehåll utformas med Naturvårdsverkets allmänna råd om vattenskyddsområde 

(NVFS 2003:16) som referensram och norm. De allmänna råden är anpassade utifrån generella 
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förhållanden. En anpassning av föreskrifterna måste alltid göras, givet förutsättningarna i det 

vattenskyddsområde där de ska gälla. De vattenskyddsföreskrifter som föreslås för Hova vattentäkt 

har utformats med vattentäktens nutida och framtida skyddsbehov i fokus och representerar i många 

avseenden en tillämpning och uttolkning av miljöbalkens intentioner som uttrycks i miljöbalkens 

allmänna hänsynsregler (2 kap).  

Vattenskyddsföreskrifterna ska vara tydliga och juridiskt hållbara. De anger vad man inte får lov att 

göra inom vattenskyddsområdet, inte vad man får göra eller hur man ska göra. 

Vattenskyddsföreskrifter är ett komplement till annan lagstiftning och dubbelregleringar ska så långt 

det som möjligt undvikas. 

Skyddsföreskrifterna formuleras med någon av följande nivå av restriktion:  

Anmälningsplikt Används då huvudmännen, genom tillsynsmyndigheten, vill ha 

kännedom om en verksamhet eller en åtgärd inom vattenskyddsområde. 

Tillståndsplikt Används då huvudmännen, genom tillsynsmyndigheten, vill kontrollera 

förutsättningarna för hur en verksamhet eller åtgärd bedrivs inom ett 

vattenskyddsområde. 

Förbud Är en strängare reglering än ett tillståndskrav och bör användas om 

huvudregeln är att verksamheten eller åtgärden inte skall bedrivas. 

 

Indirekt lagstiftning inom vattenskyddsområde 

Det finns restriktioner och anvisningar som gäller generellt inom vattenskyddsområden, så även inom 

det föreslagna vattenskyddsområdet för Hova vattentäkt. De är meddelade med stöd av annan lag än 

miljöbalkens 7 kap. 22 §. Vilka de är och vilken omfattning de har kan ändras över tid. Den som berörs 

av vattenskyddsområdet är skyldig att känna till vilka restriktioner och anvisningar som är aktuella, 

precis som man oavsett vad man ämnar göra är skyldig att känna till den lagstiftning som reglerar den 

tilltänkta verksamheten.  I sammanställningen redovisas även de konsekvenser som uppkommer för 

olika typer av verksamhetsutövare till följd av den generella lagstiftning som idag träder ikraft då ett 

område fastställs som vattenskyddsområde. 

 Naturvårdsverkets föreskrifter gällande skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring 

av brandfarliga vätskor (NFS 2003:24 med senare ändringar enligt NFS 2006:16, NFS 

2009:3) Dessa föreskrifter omfattar särskilda krav på bl.a. information och sekundärt skydd vid 

hantering av mer än 250 liter inom vattenskyddsområden. Generellt krav på sekundärt skydd inte 

gäller befintliga cisterner och lösa behållare med tillhörande rörledningar installerade på en plats 

som vid tidpunkten för installationen inte utgjorde vattenskyddsområde.  
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 Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel 

(NFS 2015:2) Dessa föreskrifter förmedlar krav på tillstånd för yrkesmässig användning av 

växtskyddsmedel inom primär och sekundär skyddszon1. Ett tillstånd kan bli förknippat med villkor 

för att verksamheten ska vara tillåtlig. 

Vad innebär vattenskyddsföreskrifterna för de som berörs?  

Vattenskyddsföreskrifter ska minska risken för att Hova vattentäkt förorenas. När beslut fattas om att 

fastställa skyddsföreskrifter inom ett vattenskyddsområde innebär det att både verksamhetsutövare, 

allmänhet och myndigheter upplever konsekvenser av beslutet. Skulle beslutet inte medföra några 

konsekvenser kan föreskrifterna betraktas som verkningslösa och bidrar därmed inte till ett ökat 

vattenskydd jämfört med dagens situation.   

I huvudsak kan konsekvenserna av skyddsföreskrifter delas in i tre delar som i olika utsträckning berör 

verksamhetsutövare, allmänhet och myndigheter.  

 God information om vattenskyddsområdet är en grundförutsättning för att kunna känna till vad 

som gäller.  

 Efterlevnad av de skyddsföreskrifter som blir gällande är lika viktigt som att följa övrig lagstiftning.  

 Möjligheten att pröva sin rätt till ersättning om man som boende eller verksamhetsutövare i 

området påverkas i avsevärd omfattning är en grundprincip i svensk rättssäkerhet och gäller även 

för fastställda vattenskyddsföreskrifter.  

I följande avsnitt utvecklas resonemanget kring dessa bitar.  

Information 

Information och samarbete med de som berörs är av yttersta vikt för att ett vattenskyddsområde ska 

fungera på ett bra och tillräckligt sätt så att vattentäkten skyddas. För att uppnå detta måste 

allmänheten vara medveten om vattenskyddet och förstå betydelsen av det. Till detta behövs en 

allmän respekt och förståelse för det allmänna dricksvattenbehovet och vattentäkten. Huvudmannen 

har ett stort ansvar i att förmedla god information både under arbetet med att ta fram förslag till 

vattenskyddsområde och då det har blivit fastställt.   

Efterlevnad av skyddsföreskrifterna 

Skyddsföreskrifterna berör de som bor och verkar inom vattenskyddsområdet genom att de behöver 

göra anmäla, erhålla tillstånd eller dispens från förbud för vissa typer av verksamhet/åtgärder. Var och 

en som är verksam eller vistas inom vattenskyddsområdet har ett ansvar2 att se till att de föreskrifter 

som gäller inom vattenskyddsområdet följs.  

                                                      
1 Bestämmelsen i 1 § gäller inte vattenskyddsområden som har inrättats efter den 1 januari 2018 eller 

vattenskyddsområden för vilka föreskrifter till skydd för området har ändrats efter den 1 januari 2018. 
2 Enligt 29 kap 2 och 2a §§ miljöbalken 
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Anmälan och ansökan om tillstånd 

Anmälningar och tillståndsansökningar skickas in till tillsynsmyndigheten, dvs. den kommunala 

miljönämnden som vid tidpunkten för fastställandet av skyddsföreskrifterna är Miljö- och 

byggnadsnämnden för Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner. Den som ansöker om tillstånd 

eller anmäler en verksamhet/åtgärd behöver lägga ned en viss egen tid för att ta fram ansökan och 

hantera ärendet.  

Ett tillstånd kan bli förknippat med särskilda villkor som verksamhetsutövaren eller den som vidtar 

åtgärden måste följa för att tillståndet ska vara giltigt. Villkoren ska grundas på förutsättningar för den 

enskilda verksamheten/åtgärden. Ett tillstånd gäller under en begränsad tidsperiod. Det är vanligt i 

vattenskyddssammanhang att ett tillstånd ges över flera år, förutsatt att inget i verksamheten ändras 

utanför ramarna för tillståndet. Värt att nämna är att en tillståndsansökan enligt 

vattenskyddsföreskrifterna inte alls har samma omfattning som en tillståndsansökan enligt Miljöbalken. 

Bland annat finns inte krav på miljökonsekvensbeskrivning eller samråd med berörda.  

Vid anmälan kan verksamhetsutövaren bli förelagd att följa vissa försiktighetsmått. Detta kan göras i 

samband med att anmälan görs, eller i ett senare skede om det finns grund till det. 

Kommunen har rätt att ta ut en avgift för att pröva ärenden om anmälan eller ansökan om tillstånd och 

det är den sökande som betalar.  

Dialogen som sker mellan sökanden och kommunen i samband med hantering av anmälan eller 

ansökan om tillstånd kan skapa ett underlag för verksamhetsutövaren att utföra bättre egenkontroll.  

Dispensansökan 

Ansökan om dispens från de förbud som anges i skyddsföreskrifterna prövas av den kommunala 

miljönämnden som vid tidpunkten för fastställandet av skyddsföreskrifterna är Miljö- och 

byggnadsnämnden för Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner.  Kommunen har rätt att ta ut 

en avgift för att pröva ärendet och det är den sökande som betalar. En dispens kan bli förknippad med 

villkor. Villkoren ska grundas på förutsättningar för den enskilda verksamheten/åtgärden och måste 

följas för att dispensen ska vara giltig.  

Ersättning 

En verksamhetsutövare som berörs av skyddsföreskrifterna på ett sätt som gör att pågående 

markanvändning avsevärt försvåras kan ha rätt till ersättning från vattentäktens huvudman. Eventuella 

ersättningsfrågor prövas av Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Ärenden om ersättningsanspråk kan 

prövas först då skyddsföreskrifterna är fastställda.  

Den som prövar sin rätt till ersättning måste ha fått ett slutgiltigt beslut som grund för prövningen. Ett 

sådant beslut kan till exempel vara att man inte fått tillstånd för det man önskar utföra eller att villkoren 

som ges upplevs så långtgående att de omöjliggör verksamhet. Det kan också vara att man nekats 

dispens från ett förbud i skyddsföreskrifterna. 
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Konsekvenser för olika typer av verksamheter och åtgärder 

Nedan redovisas de föreslagna skyddsföreskrifterna för Hova vattenskyddsområde följt av en 

bedömning av konsekvenser för berörda fastighetsägare, boende och verksamhetsutövare inom det 

föreslagna vattenskyddsområdet. Bedömningarna bygger på vad som framkommit om befintliga 

förhållanden i riskinventeringen och dialogen med berörda fastighetsägare. Konsekvenserna beskrivs 

övergripande och kan inte direkt tillämpas på enskilda verksamheter/åtgärder. Det kan finnas 

verksamheter/åtgärder som påverkas av föreskrifterna men där konsekvenserna inte beskrivs nedan. 

Mer långtgående konsekvenser bör dock finnas med här. 

§ 2 Petroleumprodukter 

Förslag till skyddsföreskrift 2017-05-22 

 Primär Skyddszon Sekundär skyddszon 

a Hantering av större mängd än 25 liter är 

förbjudet. 

Undantag gäller för transporter till fastighet inom 

området. 

Undantag gäller för bränsle i drifttanken på fordon. 

Undantag gäller befintlig lagring som har sekundärt 

skydd och sker i ett utrymme inomhus som saknar 

golvbrunn. 

Hantering av större mängd än 250 liter 

kräver tillstånd. 

Undantag gäller för transporter. Undantag 

gäller för bränsle i drifttanken på fordon. 

Undantag gäller befintlig lagring som har 

sekundärt skydd och sker i ett utrymme 

inomhus som saknar golvbrunn. 

 

Konsekvensbedömning § 2 

I Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2003:24) om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring 

av brandfarliga vätskor finns särskilda restriktioner för hantering av mer än 250 liter och gäller 

generellt inom vattenskyddsområden.  

De skyddsföreskrifter som föreslås för Hova vattenskyddsområde bedöms innebära strängare 

restriktioner och gäller därför före Naturvårdsverkets föreskrift. 

 Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

Boende Det finns två privatbostäder inom den 

primära skyddszonen.  

Boende ska normalt inte behöva 

hantera större mängder 

petroleumprodukter. Det har inte 

framkommit i riskinventeringen att det 

Det finns cirka 12 privatbostäder inom 

den sekundära skyddszonen. 

Boende ska normalt inte behöva hantera 

större mängder petroleumprodukter. Det 

har inte framkommit i riskinventeringen 

att det skulle finnas bostadshus som 
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 Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

skulle finnas bostadshus som värms 

upp med oljepanna inom området. 

Om så ändå är fallet så är det tillåtet 

så länge som anläggningen har 

sekundärt skydd, sker i utrymme 

inomhus och som saknar golvbrunn. 

värms upp med oljepanna inom 

området. Om så ändå är fallet så är det 

tillåtet så länge som anläggningen har 

sekundärt skydd, sker i utrymme 

inomhus och som saknar golvbrunn. 

Jord- och 

skogsbruk 

Primär skyddszon omfattas till största 

del av skogsmark.  

Restriktionen gör att hantering av 

mer än 25 liter petroleumprodukter, 

vid t.ex. påfyllning av bränsle i 

skogsmaskiner, inte får ske inom 

området. 

Sekundär skyddszon omfattas till största 

del av skogsmark samt små arealer 

jordbruksmark.  

Restriktionen gör att tillstånd måste 

sökas för hantering av större mängder 

petroleumprodukter (>250 liter), vilket 

det kan finnas behov av i samband med 

påfyllning av jord- och skogsbruks-

maskiners bränsletankar. Det har inte 

framkommit i riskinventeringen att det 

finns några befintliga cisterner inom 

området. 

Djurhållning  * * 

Industriell 

verksamhet och 

viss annan 

miljöfarlig 

verksamhet 

* 

 

Inom sekundär skyddszon ligger ett 

sågverk, en entreprenadfirma med ett 

antal arbetsmaskiner och ett saltlager. 

Restriktionen gör att tillstånd måste 

sökas för hantering av större mängder 

petroleumprodukter (>250 liter), vilket 

det kan finnas behov av i samband med 

påfyllning av entreprenadmaskiners 

bränsletankar. Det har framkommit i 

riskinventeringen att det finns en 

befintlig cistern inom området.  
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Täktverksamhet, 

schaktnings-/ 

markarbeten 

Behov av att genomföra schaktning/ 

markarbeten inom området kan 

uppstå. Restriktionen gör att 

hantering av mer än 25 liter 

petroleumprodukter, vid t.ex. 

påfyllning av bränsle i 

entreprenadmaskiner, inte får ske 

inom området. 

Behov av att genomföra schaktning/ 

markarbeten inom området kan uppstå. 

Restriktionen gör att tillstånd måste 

sökas för hantering av större mängder 

petroleumprodukter, vilket det kan finnas 

behov av i samband med påfyllning av 

entreprenadmaskiners bränsletankar. 

Väghållning  * * 

Kommunal 

verksamhet  

* * 

Idrotts- och 

fritidsanläggnin

gar 

Inom primär zon ligger en grus-

fotbollsplan och en gräsfotbollsplan. 

Området utgör delvis också ett 

friluftsområde med en upplyst 

motionsslinga. 

Restriktionen gör att hantering av 

mer än 25 liter petroleumprodukter, 

vid t.ex. påfyllning av bränsle i 

gräsklippare, inte får ske inom 

området. 

* 

*Det har inte framkommit att den här typen av verksamhet/åtgärd förekommer inom området, alternativt bedöms 
den inte beröras av restriktionen. 
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§ 3 Hälso- och miljöfarliga kemiska produkter 

Förslag till skyddsföreskrift 2017-05-22 

 Primär Skyddszon Sekundär skyddszon 

a Hantering av större mängder än för hushålls-

behov, av för grund- eller ytvattnet skadliga 

ämnen såsom impregneringsmedel, lösnings-

medel eller andra hälso- eller miljöfarliga kemiska 

produkter är förbjudet. 
 

Undantag gäller transporter samt befintlig lagring 

som har sekundärt skydd och sker i ett utrymme 

inomhus som saknar golvbrunn. 

Hantering av större mängder än för 

hushållsbehov, av för grund- eller 

ytvattnet skadliga ämnen såsom 

impregneringsmedel, lösningsmedel eller 

andra hälso- eller miljöfarliga kemiska 

produkter kräver tillstånd. 
 

Undantag gäller transporter samt befintlig 

lagring som har sekundärt skydd och sker 

i ett utrymme inomhus som saknar 

golvbrunn. 

 

Konsekvensbedömning § 3 

 Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

Boende * * 

Jord- och skogsbruk Primär skyddszon omfattas 

till största del av skogsmark.  

Sekundär skyddszon omfattas till största 

del av skogsmark samt små arealer 

jordbruksmark.  

Djurhållning  * * 

Industriell verksamhet 

och viss annan 

miljöfarlig verksamhet 

* Hantering av miljö- och hälsofarliga 

kemiska produkter kan eventuellt 

förekomma inom området. Restriktionen 

innebär att tillstånd måste sökas.  

Täktverksamhet, 

schaktnings-/ 

markarbeten 

* * 

Väghållning  * * 

Kommunal verksamhet  * * 
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 Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

Idrotts- och 

fritidsanläggningar 
* * 

*Det har inte framkommit att den här typen av verksamhet/åtgärd förekommer inom området, alternativt bedöms 
den inte beröras av restriktionen. 
 

§ 4 Miljöfarlig verksamhet 

Förslag till skyddsföreskrift 2017-05-22 

 Primär Skyddszon Sekundär skyddszon 

a Ny miljöfarlig verksamhet eller åtgärd som är 

tillståndspliktig enligt 2-32 kap i miljöprövnings- 

förordningen (2013:251 och eventuella senare 

ändringar) är förbjuden. 

- 

b Ny miljöfarlig verksamhet eller åtgärd som är 

anmälningspliktig enligt 2-32 kap i miljöprövnings- 

förordningen (2013:251 och eventuella senare 

ändringar) kräver tillstånd. 

Samma föreskrift som i primär 

skyddszon. 

 

Konsekvensbedömning § 4 

Restriktionerna avser nya verksamheter. 

 

§ 5 Bekämpningsmedel 

I Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2015:2) om spridning och viss hantering av växtskyddsmedel 

finns särskilda restriktioner som gäller generellt inom vattenskyddsområdens primära och sekundära 

zoner. De skyddsföreskrifter som föreslås för Hova vattenskyddsområde bedöms innebära strängare 

restriktioner och gäller därför före Naturvårdsverkets föreskrift. 
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Förslag till skyddsföreskrift 2017-05-22 

 Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

a Hantering av kemiska bekämpningsmedel är 

förbjuden. 
 

Undantag gäller för transporter. 
 

Undantag gäller för användning som sker 

inomhus. 

Yrkesmässig hantering av kemiska 

bekämpningsmedel kräver tillstånd. 
 

Undantag gäller för transporter. 
 

Undantag gäller för användning som 

sker inomhus. 

b Yrkesmässig hantering av biologiska 

bekämpningsmedel kräver tillstånd. 
 

Undantag gäller för transporter 

Samma som i primär skyddszon 

c Jord- och vattenslagning av plantor 

som behandlats med 

bekämpningsmedel är förbjuden. 

Samma som i primär skyddszon. 

 

Konsekvensbedömning § 5 

 Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

Boende Det finns två privatbostäder inom 

den primära skyddszonen.  

a) Restriktionen medför att 

bekämpningsmedel inte får 

hanteras utomhus i området. 

* 

 

 

 

Jord- och skogsbruk Primär skyddszon omfattas till 

största del av skogsmark.  

a) Hur behovet ser ut av att sprida 

kemiska bekämpningsmedel i 

skogen har inte klarlagts. 

Restriktionen medför att detta inte 

är tillåtet.  

 

Sekundär skyddszon omfattas till 

största del av skogsmark samt små 

arealer jordbruksmark.  

a) Idag förekommer spridning av 

bekämpningsmedel på befintlig 

jordbruksmark. Restriktionen medför 

att tillstånd måste sökas. 
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 Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

b) Hur behovet ser ut av att sprida 

biologiska bekämpningsmedel har 

inte klarlagts. Restriktionen 

medför att tillstånd måste sökas. 

c) Restriktionen medför att plantor 

som behandlats med 

bekämpningsmedel inte får 

förvaras i jord eller vatten i 

området i väntan på plantering.  

b) Hur behovet ser ut av att sprida 

biologiska bekämpningsmedel har 

inte klarlagts. Restriktionen medför 

att tillstånd måste sökas 

c) Restriktionen medför att plantor 

som behandlats med 

bekämpningsmedel inte får förvaras i 

jord eller vatten i området i väntan på 

plantering.  

Djurhållning  * * 

Industriell verksamhet 

och viss annan 

miljöfarlig verksamhet 

* * 

Täktverksamhet, 

schaktnings-/ 

markarbeten 

* * 

Väghållning  Hur behovet ser ut av att sprida 

bekämpningsmedel i vägområden 

har ej klarlagts. Restriktionen 

medför att kemiska bekämpnings-

medel inte är tillåtna. 

Hur behovet ser ut av yrkesmässig 

spridning av bekämpningsmedel i 

vägområden har ej klarlagts. 

Restriktionen medför att tillstånd 

måste sökas. 

Kommunal verksamhet  Kommunen hanterar inga 

bekämpningsmedel inom 

området. 

Kommunen hanterar inga 

bekämpningsmedel inom området. 

Idrotts- och 

fritidsanläggningar 

Inom primär zon ligger en 

grusfotbollsplan och en 

gräsfotbollsplan. 

Restriktionen medför att kemiska 

bekämpningsmedel inte är tillåtna. 

Inom sekundär zon ligger en 

idrottsplats med gräsfotbollsplaner. 

Området utgör delvis också ett 

friluftsområde med en upplyst 

motionsslinga. 

Medel mot snömögel sprids på 

fotbollsplanen i området. 
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 Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

Restriktionen medför att tillstånd 

måste sökas för sådan åtgärd. 

*Det har inte framkommit att den här typen av verksamhet/åtgärd förekommer inom området, alternativt bedöms 
den inte beröras av restriktionen. 
 

§ 6 Växtnäringsämnen 

Förslag till skyddsföreskrift 2017-05-22 

 Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

a Yrkesmässig spridning av naturgödsel är 

förbjudet. För yrkesmässig spridning av 

övriga växtnäringsämnen krävs tillstånd. 

- 

b Spridning av slam från reningsverk eller 

annan avloppsanläggning är förbjudet. 

Spridning av slam från reningsverk eller 

annan avloppsanläggning kräver tillstånd. 

c Lagring av växtnäringsämnen kräver 

tillstånd. 

Lagring av växtnäringsämnen kräver 

anmälan. 

 

Konsekvensbedömning § 6 

 Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

Boende * * 

Jord- och 

skogsbruk 

Primär skyddszon omfattas till största 

del av skogsmark.  

a) Restriktionen gör att tillstånd måste 

sökas för skogsgödsling. 

* 

Djurhållning  Det kan inte uteslutas att lagring av 

växtnäringsämnen förekommer i 

området. Restriktionen (c) medför att 

tillstånd måste sökas för sådan 

lagring.  

Det finns inga gårdar med 

djurhållning i tillsynsmyndighetens 

register. Det kan dock finnas ett par 

mindre hästgårdar i området. 
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 Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

c) Restriktionen medför att lagring av 

växtnäringsämnen måste anmälas.  

Industriell 

verksamhet och 

viss annan 

miljöfarlig 

verksamhet 

* * 

Täktverksamhet, 

schaktnings-/ 

markarbeten 

* * 

Väghållning  * * 

Kommunal 

verksamhet  

Kommunen hanterar inga 

växtnäringsämnen inom området. 

Kommunen hanterar inga 

växtnäringsämnen inom området. 

Idrotts- och 

fritidsanläggningar 

Inom primär zon ligger en grusfotbolls-

plan och en gräsfotbollsplan. Området 

utgör delvis också ett friluftsområde 

med en upplyst motionsslinga. 

a) Det brukar spridas växtnärings-

ämnen på fotbollsplanen i området. 

Restriktionen medför att tillstånd 

måste sökas. 

* 

*Det har inte framkommit att den här typen av verksamhet/åtgärd förekommer inom området, alternativt bedöms 
den inte beröras av restriktionen. 
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§ 7 Upplag 

Förslag till skyddsföreskrift 2017-05-22 

 Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

a Uppläggning av bark, flis, spån, timmer och 

liknande under längre tid än en månad är 

förbjudet. 
 

Undantag gäller för uppläggning av ved eller 

andra träbaserade produkter, avsedda för 

uppvärmning av bostad, på den aktuella 

fastigheten. 

Uppläggning av bark, flis, spån, timmer och 

liknande under längre tid än en månad kräver 

tillstånd. 
 

Undantag gäller för uppläggning av ved eller 

andra träbaserade produkter, avsedda för 

uppvärmning av bostad, på den aktuella 

fastigheten. 

b Etablering av upplag av avfall, förorenade 

massor eller med massor med okänt 

ursprung eller okänt föroreningsinnehåll är 

förbjudet. 

Samma som i primär skyddszon 

c Uppläggning av snö från trafikerade ytor 

utanför aktuell skyddszon är förbjudet. 

Samma som i primär skyddszon 

d Uppläggning av vägsalt och 

dammbindningsmedel utan tät täckning är 

förbjudet. 

Samma som i primär skyddszon 

 

Konsekvensbedömning § 7 

 Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

Boende Det finns två privatbostäder inom 

den primära skyddszonen.  

a) Uppläggning av ved för 

uppvärmning av bostad på 

fastigheten omfattas inte av 

restriktionen. 

Det finns cirka 12 privatbostäder inom 

den sekundära skyddszonen. 

a) Uppläggning av ved för 

uppvärmning av bostad på fastigheten 

omfattas inte av restriktionen. 

Jord- och 

skogsbruk 

Primär skyddszon omfattas till 

största del av skogsmark.  

 

Sekundär skyddszon omfattas till 

största del av skogsmark samt små 

arealer jordbruksmark.  
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 Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

a) Genom att timmerupplag upp till 

en månads tid inte omfattas av 

någon restriktion finns det vid 

skogsavverkning möjlighet att lägga 

upp timret i väntan på borttransport. 

a) Genom att timmerupplag upp till en 

månads tid inte omfattas av någon 

restriktion finns det vid skogsav-

verkning möjlighet att lägga upp timret 

i väntan på borttransport. 

Djurhållning  * * 

Industriell 

verksamhet och 

viss annan 

miljöfarlig 

verksamhet 

* Inom sekundär skyddszon ligger ett 

sågverk, en entreprenadfirma med ett 

antal arbetsmaskiner, ett saltlager. 

a) Restriktionen medför att tillstånd 

måste sökas för t.ex. timmerupplag 

utomhus som ligger längre än en 

månad. Sågverket kan således 

påverkas om man har sådana upplag. 

b) Restriktionen innebär att det inte är 

tillåtet att lägga upp avfall, förorenade 

massor med mera. 

d) Saltlager får förekomma inom 

området under förutsättning att det är 

övertäckt på ett sådant sätt att saltet 

inte kan komma i kontakt med regn- 

eller dagvatten. 

Täktverksamhet, 

schaktnings-/ 

markarbeten 

b) Det finns idag ingen kännedom 

om förorenad mark inom området 

men det kan heller inte uteslutas att 

sådan mark kan upptäckas i 

framtiden. Vid eventuella 

schaktnings-/markarbeten i 

förorenad mark medför restriktionen 

att sådana massor inte får läggas 

upp inom området. 

b) Inom området finns potentiellt 

förorenad mark. Vid eventuella 

schaktnings-/markarbeten i förorenad 

mark medför restriktionen att sådana 

massor inte får läggas upp inom 

området. 
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 Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

Väghållning  Inom området finns en vägsträcka 

där kommunen är väghållare till 

största del. En mycket liten är 

enskild väg. 

a) Restriktionen innebär att snö från 

områden utanför den primära zonen 

inte får föras in och läggas upp inom 

området. 

Inom området finns vägar med statlig, 

kommunal samt enskild väghållare. 

c) Restriktionen innebär att snö från 

områden utanför den sekundära zonen 

inte får föras in och läggas upp inom 

området. 

d) Restriktionen innebär att upplag av 

salt och dammbindningsmedel måste 

vara övertäckta så att det inte kommer 

i kontakt med regn- och dagvatten. 

Kommunal 

verksamhet  

Kommunen har inga upplag för t.ex. 

schaktmassor eller snö inom 

området. 

Kommunen har inga upplag för t.ex. 

schaktmassor eller snö inom området. 

Idrotts- och 

fritidsanläggningar 

* * 

*Det har inte framkommit att den här typen av verksamhet/åtgärd förekommer inom området, alternativt bedöms 
den inte beröras av restriktionen. 

§ 8 Infiltration och avledning av avloppsvatten 

Förslag till skyddsföreskrift 2017-05-22 

 Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

a Installation av ny enskild avloppsanläggning 

för hushållsspillvatten eller annat 

avloppsvatten är förbjuden. 

Installation av ny enskild avloppsanläggning 

för hushållsspillvatten eller annat 

avloppsvatten kräver tillstånd. 

 

Konsekvensbedömning § 8 

Restriktionerna avser nya avloppsanläggningar. 
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§ 9 Vägar, parkering och fordonstvätt  

Förslag till skyddsföreskrift 2017-05-22 

 Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

a Nyetablering av väg eller parkeringsplats för 

mer än 20 personbilar eller motsvarande 

kräver tillstånd. 

Samma som i primär skyddszon 

b Parkering eller uppställning utomhus under 

längre tid än en vecka av tunga fordon 

kräver tillstånd. 

Samma som i primär skyddszon 

c Fordonstvätt annat än avsköljning med 

vatten är förbjuden utom i anläggning som 

är prövad enligt miljöbalken. 

Samma som primär skyddszon 

 

Konsekvensbedömning § 9 

 Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

Boende Det finns två privatbostäder inom den 

primära skyddszonen.  

c) Restriktionen omfattar inte 

avsköljning av bilen med bara vatten. 

Det finns cirka 12 privatbostäder inom 

den sekundära skyddszonen. 

c) Restriktionen omfattar inte avsköljning 

av bilen med bara vatten. 

Jord- och 

skogsbruk 

Primär skyddszon omfattas till största 

del av skogsmark.  

 

Sekundär skyddszon omfattas till största 

del av skogsmark samt små arealer 

jordbruksmark. Därför förekommer en 

del tunga fordon. 

b) Restriktionen innebär att tillstånd 

måste sökas för uppställning av tungt 

fordon under längre tid än en vecka. Av 

vad som framkommit i dialogen med 

berörda fastighetsägare tycks det som 

att det inte finns behov av sådan 

uppställning eftersom man har garage 

till sina fordon. 
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 Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

c) Restriktionen omfattar inte avsköljning 

av fordon med bara vatten. 

Djurhållning  * * 

Industriell 

verksamhet och 

viss annan 

miljöfarlig 

verksamhet 

* Inom sekundär skyddszon ligger ett 

sågverk, en entreprenadfirma med ett 

antal arbetsmaskiner, ett saltlager. 

b) Restriktionen innebär att tillstånd 

måste sökas för uppställning av tungt 

fordon under längre tid än en vecka. 

Någon av verksamheterna inom 

området kan eventuellt påverkas av 

restriktionen 

c) Restriktionen omfattar inte avsköljning 

av fordon med bara vatten. 

Täktverksamhet, 

schaktnings-/ 

markarbeten 

* * 

Väghållning  * * 

Kommunal 

verksamhet  

* Vid händelse av att det skulle bli aktuellt 

att nyetablera större parkeringsplats 

inom området medför restriktionen (a) 

att tillstånd måste sökas. 

Idrotts- och 

fritidsanläggnin

gar 

* * 

*Det har inte framkommit att den här typen av verksamhet/åtgärd förekommer inom området, alternativt bedöms 
den inte beröras av restriktionen. 
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§ 10 Materialtäkter och markarbeten 

Förslag till skyddsföreskrift 2017-05-22 

 Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

a Materialtäkt är förbjuden. Materialtäkt är förbjuden med undantag för 

husbehovstäkt. Husbehovstäkt överstigande 

totalt 10 000 ton kräver tillstånd. 

b Markarbeten kräver tillstånd. 
 

Undantag för schaktnings- och markarbeten 

på en sammanhängande yta mindre än 200 

m2 eller underhåll av markledningar. 

Samma som i primär skyddszon 

c Återfyllnad eller annan användning med 

avfall, massor med okänt föroreningsinnehåll 

eller massor som är förorenade är förbjudet. 

Samma som i primär skyddszon 

 

Konsekvensbedömning § 10 

 Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

Boende Det finns två privatbostäder inom 

den primära skyddszonen. Det finns 

en samfällighet för sand inom 

området. Om den nyttjas som 

husbehovstäkt så är det i väldigt liten 

omfattning. 

a) Restriktionen innebär att 

husbehovstäkter inte är tillåtna. 

b) Det är inte sannolikt att behov av 

att göra sådana markarbeten som 

restriktionen omfattar ska uppstå. 

Det finns cirka 12 privatbostäder inom 

den sekundära skyddszonen. Det har 

inte framkommit att det finns några 

befintliga husbehovstäkter i området. 

b) Det är mindre sannolikt att behov av 

att göra sådana markarbeten som 

restriktionen omfattar ska uppstå. 

Jord- och 

skogsbruk 

Primär skyddszon omfattas till 

största del av skogsmark. Det finns 

en samfällighet för sand inom 

området. Om den nyttjas som 

Sekundär skyddszon omfattas till 

största del av skogsmark samt små 

arealer jordbruksmark. Det har inte 

framkommit att det finns några 

befintliga husbehovstäkter i området. 
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 Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

husbehovstäkt så är det i väldigt liten 

omfattning. 

a) Restriktionen innebär att 

husbehovstäkter inte är tillåtna.  

b) Det är inte sannolikt men behov 

av att göra större schaktnings- eller 

markarbeten kan eventuellt uppstå. 

Restriktionen gör att tillstånd 

behöver sökas för en sådan åtgärd. 

Underhåll av markledningar omfattas 

ej. 

b) Behov av att göra större 

schaktnings- eller markarbeten kan 

eventuellt uppstå. Restriktionen gör att 

tillstånd behöver sökas för en sådan 

åtgärd. Underhåll av markledningar 

omfattas ej. 

 

Djurhållning  * * 

Industriell 

verksamhet och 

viss annan 

miljöfarlig 

verksamhet 

* Inom sekundär skyddszon ligger ett 

sågverk, en entreprenadfirma med ett 

antal arbetsmaskiner samt ett upplag 

för vägsalt. 

b) Behov av att göra större 

schaktnings- eller markarbeten kan 

eventuellt uppstå. Restriktionen gör att 

tillstånd behöver sökas för en sådan 

åtgärd. Underhåll av markledningar 

omfattas ej. 

Täktverksamhet, 

schaktnings-/ 

markarbeten 

a) Det finns inga materialtäkter med 

täkttillstånd inom området. Enligt 

riskinventeringen finns en 

samfällighet för sand inom primär 

zon. Den verkar nyttjas som 

husbehovstäkt i mycket liten 

omfattning i dagsläget. Enligt 

restriktionen i 

vattenskyddsföreskrifterna är 

husbehovstäkter inte tillåtna. 

a) Det finns inga materialtäkter med 

täkttillstånd inom området. Det finns 

inte heller några kända 

husbehovstäkter inom området. Enligt 

restriktionen i 

vattenskyddsföreskrifterna måste 

tillstånd sökas för husbehovstäkter 

med totalt uttag över 10 000 ton. 
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 Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

b) Behov av att göra större 

schaktnings- eller markarbeten kan 

eventuellt uppstå. Restriktionen gör 

att tillstånd behöver sökas för en 

sådan åtgärd. Underhåll av 

markledningar omfattas ej. 

b) Behov av att göra större 

schaktnings- eller markarbeten kan 

eventuellt uppstå. Restriktionen gör att 

tillstånd behöver sökas för en sådan 

åtgärd. Underhåll av markledningar 

omfattas ej. 

Väghållning  * * 

Kommunal 

verksamhet  

b) Behov av att göra större 

schaktnings- eller markarbeten kan 

eventuellt uppstå. Restriktionen gör 

att tillstånd behöver sökas för en 

sådan åtgärd. Underhåll av 

markledningar omfattas ej. 

b) Behov av att göra större 

schaktnings- eller markarbeten kan 

eventuellt uppstå. Restriktionen gör att 

tillstånd behöver sökas för en sådan 

åtgärd. Underhåll av markledningar 

omfattas ej. 

Idrotts- och 

fritidsanläggningar 

* * 

*Det har inte framkommit att den här typen av verksamhet/åtgärd förekommer inom området, alternativt bedöms 
den inte beröras av restriktionen. 
 

§ 11 Energianläggningar och brunnar 

Förslag till skyddsföreskrift 2017-05-22 

 Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

a Nyetablering av anläggning för lagring eller 

utvinning av värmeenergi eller kyla från jord, 

berg eller vatten kräver tillstånd. 

Samma som i primär skyddszon 

b Anläggande av brunn för enskild 

vattenförsörjning är förbjudet. 

Anläggande av brunn för enskild 

vattenförsörjning kräver tillstånd. 

 

Konsekvensbedömning § 11 

Restriktionen avser nyetablering av energianläggningar och dricksvattenbrunnar. 
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Övriga konsekvenser för kommunen 

Tillsynsmyndigheten behöver utöka sina resurser för utökad tillsyn och prövning av 

åtgärder/verksamheter inom vattenskyddsområdet och som omfattas av skyddsföreskrifterna. 

VA-huvudmannen behöver arbeta med informationsspridning om vattenskyddsområdet och dess 

betydelse. VA-huvudmannen ska också se till så att vattenskyddsområdet skyltas upp. 

 



Datum:  
Dnr:  

Sida: 1 (1) 
 
 
 
 

Gullspångs kommun 
 

 Länsstyrelsen Västra Götalands län 

403 40 Göteborg 
 

 

 

 

Begäran om upphävande av föreskrifter inom visst 

område kring Hova vattentäkt, Gullspångs 

kommun 

Gullspångs kommun har för avsikt att med stöd av 7 kap. 21 och 22 §§ 

miljöbalken fastställa ett nytt vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter för 

Hova vattentäkt på fastigheterna Källtorp 1:4 och Källtorp 1:64 i Gullspångs 

kommun. Gullspångs kommun inkommer därför här med en begäran om 

upphävande av Länsstyrelsen Skaraborgs resolution från den 30 januari 1958 som 

avser fastställande av föreskrifter till förekommande av förorening av 

grundvattnet inom visst i Hova samhälle i Hova kommun beläget område. 

Gullspångs kommun begär vidare att upphävandet ska gälla från det att 

kommunens beslut om fastställande av nytt vattenskyddsområde träder i laga 

kraft. 

Bilagor 

- Kommunfullmäktiges beslut om att begära upphävande av föreskrifter 

inom visst område kring Hova vattentäkt 

- Resolution. Länsstyrelsen Skaraborgs län 1958-01-30 
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1 Inledning 

På uppdrag av VA-enheten i Mariestad/Töreboda/Gullspång (MTG) har SWECO 

upprättat tekniskt underlag med förslag till vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för 

vattentäkten i Hova.  

1.1 Bakgrund och syfte 

För vattentäkten i Hova finns ett fastställt vattenskyddsområde fastställt 1957. Avsikten är 

nu upphäva detta beslut och att fastställa ett nytt vattenskyddsområde enligt gällande 

lagstiftning. 

Krav finns på inrättande av vattenskyddsområden i den svenska lagstiftningen i 2 samt 7 

kap. miljöbalken och i 6 kap. 5 § 1 p. vattenförvaltningsförordningen. Krav finns även på 

skydd genom införandet av dricksvattendirektivet (80/778/EEG) ändrat genom 98/83/EG 

via: Livsmedelslag (2006:804); Livsmedelsförordning (2006:813); Statens 

livsmedelsverks föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten. Vattenmyndigheten ställer 

i åtgärdsprogrammet krav på kommunerna att upprätta nya vattenskyddsområden som 

behövs för framtida dricksvattenförsörjning.1  

I Naturvårdsverkets handbok för vattenskyddsområden från 20102 anges att syftet med 

vattenskyddsområden är att ge vattenförekomster, som är viktiga för 

dricksvattenförsörjningen, ett tillräckligt gott skydd så att råvattentillgångar säkras i ett 

långsiktigt perspektiv – ett flergenerationsperspektiv. Vattenförekomster och vattentäkter 

måste därför skyddas mot såväl nutida som framtida risker. Risker kan vara tillfälliga 

utsläpp i samband med olyckshändelser samt kontinuerliga diffusa och koncentrerade 

läckage. Skyddet för viktiga råvattentillgångar bör ha en mycket hög prioritet för att syftet 

med skyddet ska kunna uppnås. 

1.2 Utredningens omfattning och genomförande 

Uppdraget har omfattat upprättande av tekniskt underlag och förslag till 

vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Hova vattentäkt i enlighet med 

Naturvårdsverkets riktlinjer angivna i handbok för vattenskyddsområden. 

                                                      
1 Åtgärdsprogram Västerhavets vattendistrikt, 2010:4  
2 Naturvårdsverket, Handbok 2010:5 – Vattenskyddsområde med allmänna råd 2003:16. 
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1.3 Orientering 

 

Figur 1: Orienteringskarta över Hova samhälle med ungefärligt läge för Hova vattentäkt. © Eniro 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vattentäkt 



  

   

 
 

3 (33) 
 
 RAPPORT 

2017-05-22 

 

 

 
 

 

 

 

re
p
o
0
0
1
.d

o
c
x
 2

0
1
2
-0

3
-2

9
1

4
  

EH p:\1313\1312173_hova_vso\000_hova_vso\10 arbetsmtrl_dok\tekniskt underlag\hova_tu_170522.docx 

 

2 Hova vattentäkt 

2.1 Anläggningens utformning 

Råvattenuttaget sker från en grusfilterbrunn, byggd 2007, med djupet ca 20 m. Det 

uppumpade vattnet luftas genom markbäddar via två kontaktfilter innan det återinfiltreras i 

fyra infiltrationsbassänger. Grundvattenuttaget görs sedan från fyra uttagsbrunnar med 

djupen 15,5-18 m. Uttagsbrunnarna ligger ca 240 m norr om råvattenbrunnen. 

2.2 Vattenbehandling 

I vattenverket sker ingen ytterligare behandling av vattnet. Dricksvattnet distribueras ut på 

nätet med högtryckspumpar via en lågreservoar som är belägen i vattenverkets källare. 

2.3 Försörjningsområde 

Vattentäkten försörjer samhällena Hova och Älgarås med vatten, totalt ca 1 650 personer. 

2.4 Vattenförbrukning 

Vattenförbrukningen är i medeltal ca 600 m3/dygn (2011-2015). Total produceras 

202 700 m3 under 2016.  

2.5 Kapacitet 

En pump med kapaciteten 1 200 l/min pumpar upp grundvatten ur råvattenbrunnen. 

Kontaktfiltren har den sammantagna kapaciteten 40 m3/h. De fyra infiltrations-

bassängerna har vardera en yta på 100 m2. Lågreservoaren har volymen 400 m3. 

2.6 Framtida uttagsbehov 

Det finns inga tecken på att vattenbehovet skulle öka i framtiden förutsatt att ingen större 

inflyttning till samhället sker, att någon ny vattenkrävande industri etableras eller att 

kommunen beslutar att försörjningsområdet ska utökas genom att andra samhällen 

ansluts till Hova vattenverk.  

2.7 Reservvattentäkt 

Det finns ingen reservvattentäkt för Hova vattentäkt.  

2.8 Vattentäktens värde 

Vattentäktens värde beror bl.a. på uttagbara vattenmängder, nuvarande och framtida 

vattenutnyttjande samt tillgång på reservvattentäkter. För vattenförsörjningsändamål är 

utvinningsvärdet av största intresse. Det bestäms ofta av kostnaden för att ersätta 

vattentäkten i händelse av att den blir obrukbar. Hova vattentäkt ligger i Lokaåsen och 

har en hög kapacitet jämfört med vad som idag utnyttjas. Grundvattenmagasinet har 

därmed ett stort värde som grundvattenresurs. Lokaåsen är identifierad som en geologisk 
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formation av nationell betydelse för vattenförsörjning3. För Hova vattentäkt finns ingen 

reservvattentäkt, vilket ytterligare ökar dess värde för vattenförsörjning. 

Enligt Naturvårdsverkets indelningsgrund i fyra värdeklasser har Hova vattentäkt ett 

mycket högt skyddsvärde. Till vattentäkter med mycket högt skyddsvärde hör allmänna 

vattentäkter där reservvattenförsörjning saknas. 

2.9 Vattendom 

För Hova vattentäkt finns en vattendom från 1993, VA 26/89:6. Den lämnar Gullspångs 

kommun tillstånd att leda bort i medeltal 1 400 m3/dygn grundvatten från vattentäkten.  

2.10 Ägandeförhållande 

Råvattenbrunnen ligger på fastigheten Källtorp 1:4, som ägs av Arne Jansson och Åke 

Jansson. Råvattenbrunnen omfattas av ett servitut. Infiltrations- och 

brunnsanläggningarna ligger på fastigheten Källtorp 1:64, som ägs av Gullspångs 

kommun. 

  

                                                      
3 Identifiering av geologiska formationer av nationell betydelse för vattenförsörjning. SGU 
Rapporter och meddelanden 115, 2004. 
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3 Områdesbeskrivning 

3.1 Geologi 

Hova grundvattentäkt ligger i Lokaåsen i den sydöstra delen av Hova samhälle. 

Lokaåsen är en isälvsavlagring som sträcker sig från Hällefors i Värmland ned mot 

Hökensås i Västergötland. Den del av avlagringen som finns i anslutning till Hova 

samhälle har en nära nord-sydlig sträckning och är avsatt i dalgången mellan Tibro i 

söder och sjön Skagern i norr. Vid Hova är Lokaåsen en s.k. subakvatisk isälvsavlagring, 

vilket innebär att den är avsatt under havsytan i samband med den senaste inlandsisens 

avsmältning4. Detta medför att lera och silt har kunnat sedimentera över det grövre 

isälvsmaterialet. Åsen har därmed en utbredning i sidled under leran och den ansluter till 

moränområden under leran. Avgränsning av åsen i sidled enligt SGU redovisas i Figur 3. 

När havsytan senare sjönk och åsen höjdes ur havet har avlagringen utsatts för svallning, 

vilket gett upphov till omlagring av de ytliga sedimenten. Svallsediment överlagrar därför 

både isälvssediment och lera/silt. 

Både väster och öster om åsen finns områden med finsediment i form av lera och silt som 

ansluter till höjdområden med morän och områden med tunt moränlager på berg, se Figur 

2.  

Åsmaterialet består huvudsakligen av sand, grus och sten med varierande 

sorteringsgrad. Den befintliga uttagsbrunnen för Hova vattentäkt borrades 2006. Protokoll 

från borrningen visar att visar att jordlagerföljden utgörs av stenig sand i ytan ner till ca 3 

m. Där under finns växlande lager av mellansand och grusig sand ner till ca 25 m under 

markytan. 

                                                      
4 Beskrivning av grundvattenmagasinet i Lokaåsen, SGU 2006. 
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Figur 2: Jordartsfördelningen i anslutning till Hova vattentäkt. ©SGU 

3.2 Hydrogeologi 

Lokaåsen är identifierad som en geologisk formation av nationell betydelse för 

vattenförsörjning. Grundvattentillgången i åsen är god och det finns flera kommunala 

vattentäkter i åsen. Den del av Lokaåsens grundvattentillgång som berörs vid Hova 

avgränsas genom grundvattendelare vid Gudhammarsviken i norr och Slätte i söder och 

bildar ett grundvattenmagasin med längden ca 15 km. Enligt SGU är uttagskapaciteten i 

grundvattenmagasinet vid Hova 5-25 l/s. I anslutning till Hova är grundvattenmagasinet 

ca 1 km brett.  

Stora delar av grundvattenmagasinet i åsen är täckt av finmaterial i form av lera och silt 

och i dessa områden råder slutna förhållanden. Där isälvssediment ligger i dagen råder 

öppna förhållanden. 

Den regionala grundvattenströmningen i åsen är, i anslutning till Hova, i huvudsak riktad 

mot norr i anslutning till uttagsbrunnen i Hova är en avsänkningstratt utbildad och lokalt 

strömmar grundvatten mot söder till följd av uttaget ur brunnen. Grundvattenmagasinets 

utbredning, den regionala grundvattenströmningen i åsen samt grundvattendelare 

redovisas i Figur 3. 

Hova vattentäkt 
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Figur 3: Grundvattenmagasinets utbredning, grundvattenströmning samt konstaterade 
grundvattendelare5. ©SGU 

Enligt SMHI är den del av nederbörden som bildar grundvatten i området ca 330 mm/år, 

vilket motsvarar ca 10,5 l/s och kvadratkilometer. Grundvattenbildningen sker till största 

delen inom områden där isälvssedimentet ligger i dagen i Lokaåsens centrala delar. Ett 

tillskott av grundvatten kan även ske där ytvattendrag och sjöar finns i anslutning till 

åsmaterialet samt från de höjdområden som finns både väster och öster om Lokaåsen.  

Grundvattenmagasinets mäktighet uppgår till ca 20 m enligt SGU. Enligt fältprotokoll från 

VIAK (50-talet) uppgår jordlagrens mäktighet till 30 meter. Grundvattenytan ligger mellan 

2,5 och 9 meter under markytan, en variation som beror på att marknivåerna varierar. I 

                                                      
5 SGU. Beskrivning till grundvattenmagasinet Värpe – Fägre i Lokaåsen.  
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Figur 4 redovisas uppmätta grundvattennivåer i observationsrör i anslutning till Hova 

vattentäkt. Den hydrauliska gradienten i området uppgår till ca 0,0023, beräknat på 

uppmätta grundvattennivåer. 

 

Figur 4: Uppmätta grundvattennivåer i anslutning till Hova vattentäkt. Nivåerna är uppmätta av 
kommunen vid ett och samma tillfälle i september 2012. 

Vattentäkten ligger i vattenförekomsten Lokaåsen-Värpe-Färge SE 651555-1406856. 

Vattenförekomsten bedöms ha en god kemisk och kvantitativ status med mycket goda 

uttagsmöjligheter.  

                                                      
6 www.viss.lansstyrelse.se 
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3.3 Sårbarhet 

Sårbarhet betecknar markens och vattnets känslighet för att påverkas av en förorening, 

eller med andra ord, markens brist på förmåga att reducera en förorenings farlighet under 

transporten i mark och vatten. Naturliga barriärer kan vara ett skyddande lerlager som 

minskar ett områdes sårbarhet från föroreningar applicerade på markytan. 

Vattentäkten i Hova är belägen i en del av grundvattenmagasinet där öppna förhållanden 

råder. Sårbarheten i anslutning till vattentäkten och i övriga områden där 

isälvsavlagringen ligger i dagen är därmed hög. Grustäktsverksamhet har tidigare 

bedrivits inom delar av Lokaåsen, bl.a. i anslutning till vattentäkten. Inom dessa områden 

är stor del av den omättade zonen bortgrävd och sårbarheten är därför mycket hög med 

avseende på grundvattenmagasinet. 

Inom områden där isälvsavlagringen täcks av finsediment har grundvattenmagasinet ett 

naturligt skydd och sårbarheten är låg. För att grundvattenmagasinet ska anses vara 

skyddat bör lermäktigheten uppgå till minst 3 m. Där lerlagret är tunnare kan det vara 

genomskuret av torksprickor. 

3.4 Vattenkvalitet 

Tabell 1 visar värdena för ett antal parametrar i råvattnet från Hova vattentäkt. 

Järn- och manganhalterna är höga i råvattnet. Genom luftning och infiltration uppnås 

godkända halter i utgående dricksvatten. Alkaliniteten i råvattnet är hög. Kloridhalten är 

låg. Mikrobiella föroreningar eller påverkan av näringsämnen eller bekämpningsmedel har 

inte påvisats. 

Tabell 1 Medelvärden för några parametrar i råvattnet från Hova vattentäkt. 

Parameter Medelvärde  
2001-2016 

Maxvärde  
2001-2016 

Minvärde  
2001-16 

pH vid 20°C 7,6 8,1 7,4 

Alkalinitet, HCO3 (mg/l) 140 150 120 

Järn, Fe (mg/l) 0,29 0,4 0,05 

Mangan, Mn (mg/l) 0,16 0,22 0,14 

Klorid, Cl (mg/l)* 10 13 8 

Konduktivitet (mS/m) 30,2 31,6 27,5 

*Värdena för klorid i råvatten avser perioden 2001-2009. Medelvärdet för klorid hos användaren 2014-
16 är 14 mg/l. 
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4 Planbestämmelser och markanvändning 

4.1 Övergripande planering 

Konflikter om användningen av vattnet bottnar oftast i anspråk på att få använda samma 

ytor för flera ändamål, t.ex. för bebyggelse, vägsträckning, industrilokalisering, 

vattentäkter. Konflikterna från vattentäktens huvudmäns perspektiv uppkommer av 

skyldigheter att säkra vattnets kvalitet och konsumenternas hälsa genom att vara 

restriktiva mot verksamheter som kan påverka kvaliteten negativt. 

4.2 Översiktsplan 

Gullspång översiktsplan är antagen 2011 – Vision 2020. I planen anges att dagens 

vattenförsörjning är mycket känslig eftersom reservvattentäkter saknas. 

Ställningstaganden i planen anger bl.a. att reservvattentäkter ska utvecklas för befintliga 

kommunala vattentäkter och att ett nytt vattenskyddsområde för Hova vattentäkt ska 

fastställas. I översiktsplanen redovisas ett föreslaget vattenskyddsområde för Hova 

vattentäkt. 

Enligt översiktsplanen anges området runt Hova vattentäkt som rekreationsområde. 

4.2.1 Naturreservat 

Det finns inget naturreservat eller andra naturskyddsområden i anslutning till Hova 

samhälle och Hova vattentäkt.   

4.3 Motstående intressen inom tillrinningsområdet 

Några andra motstående intressen än de som tas upp under kap. 5 har inte påträffats för 

Hova vattentäkt. 
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5 Riskbedömning för Hova vattentäkt 

5.1 Riskobjekt 

Riskobjekten är platsbundna verksamheter eller företeelser som kan påverka yt- och 

grundvattnets kvalitet. Riskkällor är icke-platsrelaterade riskobjekt. Den genomförda 

riskbedömningen bygger på den riskinventering som har genomförts inom det tidigare 

föreslagna vattenskyddsområdet för Hova vattentäkt7.  

De verksamheter eller företeelser som kan innebära risker i området kan grupperas i 

följande riskkällor: 

o Klimatförändringar och översvämningar 

o Sabotage, kris och krig 

o Vägar och transporter 

o Jord- och skogsbruk 

o Bebyggelse  

o Materialtäkter och andra markarbeten 

o Miljöfarlig verksamhet 

o Övriga riskkällor 

Inom närområdet för Hova vattentäkt utgörs markanvändningen av naturmark och 

friluftsområde. Väster om vattentäkten har grustäktsverksamhet tidigare bedrivit och här 

finns idag en gräs- och en grusfotbollsplan. Samlad bebyggelse i Hova samhälle finns 

väster och nordväst om vattentäkten. Jordbruk bedrivs i Hovaåns dalgång i öster. De 

riskkällor som har identifierats för Hova vattentäkt sammanställs nedan.  

5.1.1 Klimatförändringar och översvämningar 

Mycket talar för att stora delar av Sverige går mot ett mildare och blötare klimat. Det 

medför att risken för översvämningar ökar och att föroreningar därmed lättare kan spridas 

till yt- och grundvatten. Mer extrema väderförhållanden leder till ökad risk för bl.a. häftiga 

nederbördstillfällen och perioder av extrem torka. Extrema nederbördstillfällen kan 

medföra följande risker, vilket också tidigare erfarenheter från perioder med höga 

regnmängder visar: 

o Bräddning av avlopp 

o Stora dagvattenmängder 

o Översvämning och bortspolning av föroreningar från pågående och nedlagda 

verksamheter på markområden i anslutning till vattendrag och sjöar 

                                                      
7 Hova vattentäkt. Riskinventering inom föreslaget vattenskyddsområde, WSP 2016-01-
14. Reviderad 2017-04-06. 
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o Ökad olycksfrekvens, t.ex. underminering av vägar 

o Ökad grumlighet i ytvattendrag 

Hova vattentäkt ligger inte i anslutning till sjö eller ytvattendrag och det föreligger ingen 

risk att området runt vattentäkten ska svämmas över. Hova vattentäkt riskerar heller inte 

att påverkas negativt av bräddningar på det kommunala spillvattennätet eftersom det inte 

finns några bräddpunkter. 

5.1.2 Sabotage, kris och krig  

Vattenförsörjningen är en känslig sektor för sabotage och i samband med kris och krig. 

Risker rör bland annat åverkan på fasta installationer vilket motverkas genom fysiskt 

skydd.  

Dessa risker har inte analyserats i denna rapport eftersom detta är ett samhällsproblem 

och inte en specifik risk för denna vattentäkt. En särskild riskanalys som fokuserar på 

risker i kris och krig rekommenderas. Detta bör inarbetas i kommunens beredskapsplan. 

Även aktsamhet beträffande informationsspridning om vattentäktens utformning och 

sårbarhet bör iakttas.  

5.1.3 Vägar, järnväg och transporter  

Väg 200/3001 går i nord-sydlig riktning på Lokaåsen med kortaste avståndet 270 m från 

vattentäkten. Den totala trafikmängden på den aktuella sträckan uppgår till 1500-2600 

ÅDT och tungtrafik är ca 160 - 190 ÅDT8. Vägen är inte rekommenderad transportled för 

farligt gods, men farligt godstransporter förekommer. Väg E20 går ca 1,1 km norr om 

vattentäkten. Den ligger nedströms vattentäkten med avseende på 

grundvattenströmningen och utgör därför ingen risk för vattentäkten.  

Väderkvarnsvägen går strax öster om vattentäkten och vattenverket. På denna väg går 

endast lokal trafik. Inom Hova samhälle förekommer gator. 

Risker förknippade med vägar och transporter är främst förorenat vägdagvatten, vägsalt 

samt olyckor med farligt gods eller med tungt fordon. Tunga fordon har stora 

drivmedelstankar, ibland dubbla tankar. Trafikmängden på vägar i anslutning till 

vattentäkten är relativt liten och sannolikheten för att en olycka med farligt gods eller tungt 

fordon ska inträffa på vägar i området är liten. Konsekvensen av olycka med farligt gods 

kan dock bli mycket stor i händelse av att tanken springer läck. 

Kinnekullebanan går ca 700 m norr om vattentäkten. Järnvägen ligger nedströms 

vattentäkten i grundvattenströmningens riktning och den utgör därför ingen risk för 

vattentäkten. 

                                                      
8 nvdb2012.trafikverket.se 
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5.1.4 Jord- och skogsbruk  

Jord- och skogsbruk utgör i olika delar av verksamheten varierande hot för vattentäkten. 

Inom jordbruket är det framförallt spridning av bekämpningsmedel och gödselmedel som 

kan förorsaka försämrad vattenkvalitet. Skogsbruket kan innebära en risk för försämrad 

vattenkvalitet dels genom näringsläckage, dels genom markskador och läckage från de 

arbetsfordon och tankar som används i verksamheten.  

Jordbruksmark finns i Hovaåns dalgång öster om Hova vattentäkt samt söder och norr 

om Hova samhälle.  

Skogsområden finns på Lokaåsen söder om vattentäkten och inom höjdområdena väster 

och öster om Hovaåns dalgång. Potentiella riskkällor i samband med jord- och skogsbruk 

är: 

o Bekämpningsmedel 

o Växtnäringsämnen 

o Mobila bränsletankar 

o Kalhyggen 

o Upplag av timmer mm 

o Djurhållning 

Bekämpningsmedel 

Även vissa tillåtna bekämpningsmedel har beaktansvärd hög toxicitet, vilket medför att de 

kan komma att utgöra en risk för försämrad grundvattenkvalitet. Även hantering av 

bekämpnings-medel utgör en riskkälla. Skogsbruket står generellt sett endast för en liten 

del av samhällets användning av bekämpningsmedel. Det är främst hantering av plantor 

behandlade med bekämpningsmedel i anslutning till vattentäkten som utgör en risk.  

Växtnäringsämnen 

Det finns huvudsakligen två typer av gödselmedel; handelsgödsel (kemiskt framställt) och 

naturgödsel (djurspillning). Naturliga gödselmedel utgör en risk för vattenkvaliteten främst 

genom dess innehåll av mikrobiella föroreningar, vilka kan överleva under lång tid. Alla 

typer av växtnäringsämnen utgör dock en risk för spridning av t.ex. kväve till grundvattnet.  

Mobila bränsletankar 

Mobila tankar för petroleumprodukter inom jord- och skogsbruksverksamhet, som enligt 

gällande krav ska vara dubbelmantlade, kan medför en risk för grund- och 

ytvattenförorening främst genom spill i samband med tankning och vid stöld. 

Kalhyggen 

Kalhyggen med körskador kan medföra en kraftigare avrinning från området med bl.a. 

ökad transport av näringsämnen, organiskt material och partiklar som följd. Ett stort uttag 

av biomassa kan bidra till försurning av yt- och grundvatten. 
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Timmerupplag 

Upplag av timmer, bark, spån, flis etc. kan utgöra en risk för vattentäkten genom läckage 

av bl.a. fenoler till grundvattnet. 

Djurhållning 

Riskerna förknippade med djurhållning är främst kopplade till lagringen av djurspillning. I 

området runt Hova finns flera gårdar med djurhållning, se Figur 5. En sammanställning av 

registrerade lantbruk med djurhållning finns i den genomförda riskinventeringen9. Det 

sker ingen djurhållning i anslutning till vattentäkten. Mindre hästgårdar kan dock 

förekomma då de nödvändigtvis inte finns registrerade hos miljöförvaltningen. 

 

Figur 5: Registrerade lantbruk med djurhållning i anslutning till Hova vattentäkt. 

5.1.5 Bebyggelse  

Överallt där människor bor och vistas förekommer en rad potentiella risker för en 

närbelägen vattentäkt. Riskerna är dels förknippade med boende, dels med olika typer av 

verksamheter. All sammanlagd hantering av för yt- eller grundvattnet skadliga ämnen 

som kan komma i kontakt med vattentäktens tillrinning utgör en risk för vattentäkten. 

Olyckor kan inträffa som orsakar stora utsläpp av skadliga ämnen, men även 

kontinuerliga diffusa utsläpp riskerar att hota vattentäkten.  

                                                      
9 Hova vattentäkt. Riskinventering inom föreslaget vattenskyddsområde, WSP 2016-01-
14. Reviderad 2017-04-06. 
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Samlad bebyggelse finns i Hova samhälle ca 250 m väster om vattentäkten. Nära 

vattenverket och uttagsbrunnarna finns mer utspridd bebyggelse. Fastigheter inom den 

samlade bebyggelsen i Hova samhälle är anslutna till kommunalt VA. Övriga fastigheter 

har enskilda avlopp. En sammanställning av enskilda avlopp finns i den genomförda 

riskinventeringen3.  

Inom bostadsområde med trädgårdar kan nyttjande av bekämpningsmedel för 

”hemmabruk” och användandet av hushållskemikalier utgöra en risk för grundvattnet. 

Konsekvensen av olyckor och hushålls/trädgårdskemikalier är att skadliga ämnen kan nå 

vattentäkten och försämra vattenkvaliteten. 

Inom Hova samhälle finns ett antal oljecisterner både vid industrier och vid enstaka hus. 

Lagring och annan ovarsam hantering av petroleumprodukter nära vattentäkten utgör en 

beaktansvärd risk.  

Ett stort antal energianläggningar, både bergvärme och ytjordvärme finns registrerade 

inom Hova samhälle och vid övrig bebyggelse runt samhället. Dessa finns sammanställda 

i den genomförda riskinventeringen. Riskerna med energianläggningar i jord och berg är 

främst förknippade med anläggningsskedet. För bergvärmeanläggningar är det främst 

utförande av borrhålet samt borrhålet i sig som utgör en risk genom att en snabb och 

relativt öppen transportväg skapas mellan markytan och grundvattnet. Risker förknippade 

med läckage av köldbärarvätska bedöms vara små eftersom denna idag är biologiskt 

nedbrytbar. 

I anslutning till vattentäkten finns två kommunala utsläppspunkter för dagvatten dit 

dagvatten från enstaka fastigheter leds. Dagvatten från stora delar av samhället, inklusive 

väg 20/3001 och industriområdet, leds till en utsläppspunkt ca 800 m nedströms 

vattentäkten i grundvattenströmningens riktning och utgör därför ingen risk för 

vattentäkten.  

5.1.6 Materialtäkter och andra markarbeten  

På Lokaåsen i anslutning till Hova har tidigare materialtäkt bedrivits inom flera områden, 

Figur 6. Vid (1) fanns en grustäkt som är avslutad och efterbehandlad sedan 2005. Vid 

(2) bröts torv, sand och grus och täkten är avslutad och efterbehandlad sedan 2008. Vid 

(3) bröts grus och täkten är avslutad och efterbehandlad sedan 2005.  

På samfälligheten Källtorp S3 finns en husbehovstäkt. Denna ligger i nära anslutning till 

vattentäktens uttagsbrunnar. Beroende på storleken på uttaget från en husbehovstäkt 

kan den utgöra en risk för vattentäkten eftersom skyddande marklager grävs bort.   
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Figur 6: Registrerade materialtäkter samt en husbehovstäkt i anslutning till Hova 

vattentäkt. 

Före detta materialtäkter är i sig ingen riskkälla, men områden där grustäktsverksamhet 

tidigare har bedrivits är sårbara eftersom en stor del av den omättade zonen är bortgrävd 

och vegetationslagret saknas helt eller delvis. Avståndet till från markytan till 

grundvattenytan är litet, vilket medför en kort uppehållstid.  

Även andra schaktningsarbeten som utförs på Lokaåsen medför en ökad risk för 

grundvatten-magasinet beroende på omfattning och schaktdjup.  

5.1.7 Miljöfarlig verksamhet  

Den genomförda riskinventeringen har sammanställt miljöfarlig verksamhet i anslutning till 

Hova vattentäkt, se Figur 7. Tio utgörs av U-verksamheter, tre av C-verksamheter och två 

av B-verksamheter. Det är främst hantering av för yt- och grundvattnet farlig ämnen inom 

de olika verksamheterna som utgör en risk för förorening av grundvattnet och 

vattentäkten. Även släckvatten i samband med brand utgör en risk för 

grundvattenförorening. 
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1 Kyrkogård (U) 

2 Återvinningsstation (U) 

3 Verkstadsindustri (B) 

4 

Ytbehandling/Panncentral 

(B/C) 

5 Legotillverkning (U) 

6 Verkstadsindustri (U) 

7 Plasttillverkning (C) 

8 Verkstadsindustri (U) 

9 Åkeri (U)  

10 Såg och träindustri (U) 

11 Saltlager (U) 

12 Skjutbana (C) 

13 Plåtslageri (U) 

14 Verkstadsindustri (U) 

Figur 7: Miljöfarlig verksamhet i anslutning till Hova vattentäkt. 

De miljöfarliga verksamheter som bedöms utgöra risk för Hova vattentäkt är 

verksamheter som ligger på Lokaåsen, uppströms vattentäkten i grundvatten-

strömningens riktning, dvs. 10, 11, 13 och 14. Övriga verksamheter bedöms inte ligga 

inom tillrinningsområdet för Hova vattentäkt.  

5.1.8 Övriga riskkällor 

Potentiellt förorenade områden 

Inom området finns åtta potentiellt förorenade områden, se Figur 8. Den MIFO-status 

som anges för dessa områden är att de är identifierade, men att inga åtgärder har 

genomförts. Förorenade områden kan utgöra en risk för grundvattnet och en vattentäkt 

genom läckage av föroreningar från marken.  

Det är endast de potentiellt förorenade områdena 7 och 8 som bedöms utgöra en risk för 

Hova vattentäkt eftersom dessa områden ligger på Lokaåsen uppströms vattentäkten i 

grundvattenströmningens riktning. Övriga områden bedöms inte ligga inom tillrinnings-

området. Vid sågverket (7) har dock ingen virkesimpregnering genom doppning skett. 
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1 Verkstadsindustri, Riskklass 3  

2 Ytbehandling metaller,  

Riskklass 2 

3 Cementindustri, ej klassad 

4 Verkstadsindustri, ej klassad 

5 Verkstadsindustri, ej klassad 

6 Plastindustri, ej klassad 

7 Sågverk, ej klassad 

8 Verkstadsindustri, ej klassad 

 

Figur 8: Potentiellt förorenade områden i anslutning till Hova vattentäkt. 

Fotbollsplaner 

I området väster om vattentäkter finns flera fotbollsplaner. Närmast vattentäkten finns en 

grusplan och en gräsplan. Användande av bekämpningsmedel och växtnäringsämnen på 

fotbollsplaner kan utgöra en risk för vattentäkten.  

5.2 Riskanalys 

En riskanalys har genomförts för Hova vattentäkt enligt Bilaga1. I riskanalysen identifieras 

och värderas väsentliga risker för vattentäkten. Risken (R) beskrivs som en 

sammanvägning av sannolikheten (S) för att en riskkälla ska påverka vattentäkten 

negativt och konsekvenserna (K) denna påverkan medför. Sannolikhet och konsekvens 

bedöms var för sig och är principiellt oberoende parametrar10. Skalorna för sannolikhet 

och konsekvens är indelad i fyra klasser och kombinationen av sannolikhets- och 

konsekvensklassen beskriver risken.  

Risk (R) = Sannolikhet (S) × Konsekvens (K) 

Metoden följer anvisningarna i Naturvårdverkets handbok om vattenskyddsområden11 om 

att risker kan beskrivas som sammanvägning av sannolikhet och konsekvens. Denna typ 

                                                      
10 Bedömningen är utförd av konsulter på Sweco 
11 Naturvårdsverket, Handbok 2010:5 
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av metod förespråkas även av Världshälsoorganisationen12 som en viktig del då 

Vattensäkerhetsplaner utarbetas. Den använda metoden är också mycket lik det 

angreppssätt som beskrivs i Livsmedelsverkets handbok ”Risk- och sårbarhetsanalys för 

dricksvattenförsörjning”. Underlag för bedömningen är den riskidentifiering som 

genomförts inom ramen för projektet.  

För att riskbedömningens resultat ska vara transparent och användbart är det viktigt att 

tydligt redovisa vilka kriterier som används för att bedöma sannolikhet och konsekvens. 

Som ovan nämnts utnyttjas fyra nivåer för att bedöma sannolikheten respektive 

konsekvensen. Detta återspeglar modellens måttliga detaljeringsgrad. 

5.2.1 Bedömning av sannolikhet  

Sannolikheten speglar hur ofta en oönskad händelse bedöms kunna inträffa och tar 

hänsyn till att föroreningen måste nå vattentäkten för att utgöra en fara. 

Sannolikhetsklassningen avser därför sannolikheten i vattentäkten, vilket är en 

kombination av ett antal sannolikheter från utsläppspunkten till vattentäkten, och omfattar 

inte enbart sannolikheten för utsläppet på sin plats. Sannolikheten delas in i fyra nivåer 

enligt kriterier beskrivna i tabellen nedan, och är en överföring av Livsmedelverkets 

befintliga nivåer för sannolikhetsklassning, beskrivna i Livsmedelsverkets handbok ”Risk- 

och sårbarhetsanalys för dricksvattenförsörjning”. 

Sannolikhet Kriterier 

S1: Liten sannolikhet Händelsen bedöms inträffa mer sällan än en gång på 50 

år. 

S2: Medelstor sannolikhet Händelsen bedöms kunna inträffa inom de närmaste 10-

50 åren. 

S3: Stor sannolikhet Händelsen bedöms kunna inträffa de närmaste 1-10 

åren. 

S4: Mycket stor 

sannolikhet 

Händelsen bedöms inträffa en gång per år eller oftare.  

5.2.2 Bedömning av konsekvens  

Konsekvenserna är indelade i fyra allvarlighetsnivåer, vilka redovisas i tabellen nedan. De 

kriterier som används utgår ifrån vilken effekt riskkällan har på vattenkvaliteten. 

Konsekvensbedömningen utgår från att en oönskad händelse verkligen har inträffat och 

osäkerheter om konsekvensen av en händelse hanteras på följande sätt13: 

 Vid liten osäkerhet om konsekvens bör den mest realistiska konsekvensen användas. 

                                                      
12 Guidelines for drinking-water quality, 4:e utgåvan 2011 
13 Risk- och sårbarhetsanalys för dricksvattenförsörjning. Livsmedelsverket 2007. 
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 Vid stor osäkerhet om den verkliga konsekvensen bör en pessimistisk bedömning 

göras enligt försiktighetsprincipen. 

Precis som för sannolikhetsbedömningen redovisas om den konsekvens som beaktas är 

relaterad till normala förhållanden för riskkällan, en brist som uppstår eller om det är en 

olycksartad händelse. Konsekvensen redovisas som K-klass (K1-K4) och är en överföring 

och tolkning av Livsmedelverkets befintliga nivåer för konsekvensklassning, beskrivna i 

Livsmedelsverkets handbok ”Risk- och sårbarhetsanalys för dricksvattenförsörjning”. 

Konsekvens Kriterier 

K1: Liten konsekvens Obetydlig påverkan på råvattenkvaliteten, inga 

anmärkningar. 

K2: Medelstor konsekvens Tillfällig försämring av råvattenkvalitet som kan påverka 

dricksvattenkvaliteten. 

K3: Stor konsekvens Otjänligt vatten som berör många. 

K4: Mycket stor konsekvens Otjänligt vatten som berör många, fara för liv och hälsa. 

 

5.2.3 Beräkning av risknivå  

När sannolikhet och konsekvens för en oönskad händelse har bedömts kan den placeras 

in i den riskmatris som redovisas nedan och tilldelas på detta viss en ”riskklass”. Risken 

är indelad i tre olika klasser där riskklass 1 är den lägsta riskklassen och riskklass 4 är 

den högsta riskklassen. Att en riskkälla i riskbedömningen får riskklass 1 innebär inte att 

den inte utgör någon risk, d.v.s. den kan inte bortses ifrån. Det är också viktigt att 

poängtera att indelningen i riskklasser kan göras på andra sätt än vad som redovisas i 

riskmatrisen nedan. Indelningen som används här har dock bedömts lämplig för det syfte 

riskanalysen har i detta sammanhang. 

Sannolikhet Konsekvens 

K1                 

liten 

K2       

medelstor 

K3                       

stor 

K4,        

mycket stor 

S4 – mycket stor Riskklass 1 Riskklass 2 Riskklass 3 Riskklass 4 

S3 – stor Riskklass 1 Riskklass 2 Riskklass 3 Riskklass 3 

S2 – medelstor  Riskklass 1 Riskklass 1 Riskklass 2 Riskklass 3 

S1 – liten Riskklass 1 Riskklass 1 Riskklass 2 Riskklass 2 
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Risknivåerna i riskmatrisen har följande innebörd när det gäller krav på riskreducerande 

åtgärder etc.: 

Riskklass Innebörd 

Riskklass 1 Förenklad riskhantering, förebyggande åtgärder som 

egenkontroll och avvikelsehantering ska upprättas 

Riskklass 2 Aktiv riskhantering, förebyggande och/eller 

förberedande åtgärder ska övervägas. 

Riskklass 3 

 

Riskklass 4 

Risken måste reduceras, förebyggande och/eller 

förberedande åtgärder är nödvändiga. 

Akut risk – förebyggande och/eller förberedande 

åtgärder måste genomföras omedelbart. 

 

5.2.4 Resultat 

Resultatet av riskanalysen redovisas i bilaga 1. Risknivån inom tillrinningsområdet för 

Hova vattentäkt är relativt låg. Närområdet till vattentäkten utgörs främst av naturmark 

som nyttjas som friluftsområde.  

De största riskerna (riskklass 2) enligt resultatet av riskanalysen utgörs av: 

 Användande av bekämpningsmedel i trädgårdar  

 Ovarsam hantering av petroleumprodukter 

 Spridning av bekämpningsmedel och växtnäringsämnen på jordbruksmark 

 Spridning av bekämpningsmedel och växtnäringsämnen på fotbollsplaner 

 Miljöfarlig verksamhet 10 och 11 

 Potentiellt förorenad mark, område 7 

 Skogsbruk – mobila bränsletankar och upplag av timmer mm 

 Olyckor med farligt gods och övriga tunga fordon på vägar 

 

5.3 Riskreducerande åtgärder 

Hova vattentäkt har ett högt skyddsvärde som allmän vattentäkt för Hova samhälle samt 

Älgarås i Töreboda kommun. Sårbarheten med avseende på grundvattenmagasinet är 

mycket hög i anslutning till vattentäkten eftersom grundvattenmagasinet är öppet och ett 

naturligt skydd saknas. Det faktum att grustäktsverksamhet tidigare bedrivits i området 

medför att sårbarheten är mycket hög i området. Hova vattentäkt och Lokaåsen har en 
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mycket god kapacitet och är därför en viktig grundvattenresurs. Det är viktigt att ge 

vattentäkten ett långsiktigt skydd för att förhindra försämring av grundvattenkvaliteten. 

Att inrätta vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter är ett sätt att skydda en vattentäkt. 

Det är dock inte möjligt att reducera eller styra undan alla risker med hjälp av 

skyddsföreskrifter utan det krävs även andra åtgärder för att reducera risker. Exempel på 

övriga riskreducerande åtgärder är beredskapsplaner, fysisk planering, tillsyn och 

information. Ibland kan även fysiska åtgärder vara nödvändiga, t.ex. i anslutning till hårt 

trafikerade vägar. I bilaga 2 redovisas vilka risker som kan regleras genom 

skyddsföreskrifter samt vilka övriga riskreducerande åtgärder som kan behöva 

genomföras.  

Mot bakgrund av resultatet av riskanalysen och av miljöbalkens allmänna hänsynsregler 

rekommenderas följande övergripande åtgärder för att öka skyddet för Hova vattentäkt: 

o Boende inom vattenskyddsområdet ska få tillsänd information om 

vattenskyddsområdet om hur boende och verksamhetsutövare inom 

vattenskyddsområdet kan påverka vattentäkten. Information och tillsyn är nödvändigt 

för att kunna förstå vikten av att skydda vattentäkten genom vattenskyddsområde och 

skyddsföreskrifter. Detta bedöms vara grundläggande för att uppnå önskat syfte med 

vattenskyddet. 

o Olyckor med farligt gods regleras inte i vattenskyddsområdets föreskrifter. Det är 

viktigt att kommunen tillser att det finns god beredskap och kunskap hos 

räddningstjänsten om vattentäkten vid insatser i samband med olyckor eller i 

samband med brand inom vattenskyddsområdet. För att uppnå detta ska kommunen, 

i samråd med räddningstjänsten, ta fram en beredskapsplan för 

vattenskyddsområdet. 

o Skyltar ska finnas, som upplyser om vattenskyddsområdets existens, vid vägar där 

man kör in i vattenskyddsområdet samt vid platser med hög risknivå. Skyltar ska 

även finnas i anslutning till där petroleumprodukter hanteras. 
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6 Utformning av vattenskyddsområde 

6.1 Krav och allmän metodik 

Det övergripande målet med vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter är att preventivt 

söka skydda en vattentäkt eller område möjligt för vattentäkt. Skydd av grundvattentäkter 

regleras genom Miljöbalken (SFS 1998:808, 7 kap). Naturvårdsverket ger i sina allmänna 

råd (2003:16) och handbok för vattenskyddsområden (2010:5) anvisningar för skydd av 

vattentäkter. 

Vattenskyddsområdet för en vattentäkt bör i princip, enligt gällande råd och anvisningar 

omfatta hela tillrinningsområdet. Av hydrogeologiska skäl begränsas ibland området när 

skyddsförhållandena är goda, uppehållstiden är tillräcklig eller det annars inte är skäligt 

att införa restriktioner inom så stora områden. Varje vattenskyddsområde som inte 

omfattar hela tillrinningsområdet är dock alltid associerat med en viss risk att en 

förorening precis utanför gränsen, som således inte omfattas av restriktionerna, inte 

hinner dämpas tillräckligt mycket innan det når vattentäkten.  

6.2 Vattenskyddsområdets skyddszoner 

I Naturvårdsverkets handbok anges att avgränsningen och vattenskyddsområdet för en 

grundvattentäkt bör resultera i fyra skyddszoner med olika restriktionsnivåer om inte 

annat motiveras. En uppdelning av vattenskyddsområdet i olika skyddszoner gör att 

skyddsföreskrifterna blir mer nyanserade och skäliga, samt att lägre respektive högre 

krav kan ställas på verksamheter inom olika områden beroende främst på närheten till 

uttagsbrunnen. 

6.2.1 Vattentäktszon 

I Naturvårdsverkets handbok anges att avgränsningen och vattenskyddsområdet för en 

grundvattentäkt bör resultera i fyra zoner med olika restriktionsnivåer. En uppdelning av 

vattenskyddsområdet i olika skyddszoner gör att skyddsföreskrifterna blir mer nyanserade 

och skäliga, samt att lägre respektive högre krav kan ställas på verksamheter inom olika 

områden beroende främst på närheten till uttagsbrunnen. 

6.2.2 Primär skyddszon 

Vid identifiering av primär skyddszon för grundvatten måste särskilt känsliga (sårbara) 

områden beaktas. Syftet med den primära zonen är att riskerna för akut förorening 

minimeras. En akut förorening ska hinna upptäckas och åtgärder vidtas innan 

föroreningen når vattentäktszonen med uttagsbrunnarna. Gränsen mellan primär zon och 

sekundär zon sätts så att uppehållstiden i grundvattenzonen till uttagsbrunnarna 

beräknas vara minst 100 dygn för grundvatten bildat i den sekundära zonen. I de fall 

området nära vattentäkten utgörs av mäktiga jordlager med begränsad genomsläpplighet 

eller där en starkt uppåtriktad grundvattengradient råder även vid fullt uttag kan även 

områden med kortare uppehållstid än 100 dygn ingå i den sekundära zonen. Viktiga 

nybildningsområden för grundvatten beaktas vid utformning av den primära skyddszonen 

även när transporttiden överstiger 100 dygn.  
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6.2.3 Sekundär skyddszon 

Syftet med den sekundära zonen är att bibehålla en hög grundvattenkvalitet eller att 

förbättra kvaliteten. Den sekundära skyddszonen bör minst omfatta så stor del av 

tillrinningsområdet att uppehållstiden för grundvatten från skyddszonens yttre gräns till 

vattentäktszonen har en beräknad uppehållstid av minst ett år. 

6.2.1 Tertiär skyddszon 

Syftet med den tertiära skyddszon är att även perifert mark- och vattenutnyttjande som 

negativt kan påverka vattenförekomster och vattentäkter i ett långt tidsperspektiv 

omfattas av vattenskyddsområdet. Den tertiära skyddszonen omfattar de delar av 

vattenskyddsområdet som inte omfattas av övriga skyddszoner. Huvudprincipen är att 

hela tillrinningsområdet till vattentäkten bör omfattas av vattenskyddsområdet. 

6.3 Arbetsmodell för avgränsning av vattenskyddsområde för Hova vattentäkt 

Tillströmningen av grundvatten till vattentäkten sker till stor del genom den regionala 

grundvattenströmningen i Lokaåsen söder ifrån. Områden där isälvsavlagringen ligger i 

dagen utgör viktiga nybildningsområden för grundvatten. En mindre del av 

grundvattenbildningen till grundvattenmagasinet sker sannolikt även inom höjdområdena 

med morän väster och öster om Lokaåsen. I vattentäktens direkta närområde sker en 

relativt cirkulär strömning mot brunnarna vid uttag, även om den är något utdragen i 

strömningsriktningarna såsom en halvelips. Grundvattenuttaget medför att en rörlig 

grundvattendelare utbildas nedströms uttagsbrunnen som varierar i plan med uttagets 

variation över en längre tid. I Figur 9 redovisas en princip skiss för hur tillrinningen till 

vattentäkten sker. 
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Figur 9: Principskiss över grundvattenströmningen vid Hova Grundvattentäkt. Pilarna i figuren visar 
grundvattenströmningens riktning. Observera att figuren inte är skalenlig. 

6.3.1 Geologiska förutsättningar  

Jordarternas utbredning och egenskaper, liksom naturlig grundvattengradient och 

uttagets storlek, är styrande för hur föroreningsspridning kan ske till 

grundvattenmagasinet i vilket vattentäkten är belägen. Följande hydrogeologiska indata 

har använts vid beräkning av vattenskyddsområdets utbredning. 

Vattenuttag, Q: 1000 m3/dygn (aktuellt uttag är ca 600 m3/dygn, uttag enligt 

vattendom är 1400 m3/dygn) 

Hydraulisk konduktivitet, K:  8*10-4 m/s (beräknad efter resultatet av siktanalyser 

genomförda inför dimensionering av råvattenbrunnen)14. 

Hydraulisk gradient: 0,0023 (beräknas utifrån grundvattennivådata enligt SGU)  

Grundvattenbildning:  330 mm/år 

6.3.2 Transporttid i mark 

Vid beräkning av grundvattenströmningens transporttid i marken har en analytisk modell 

använts15. För att avgränsa den primära och den sekundära skyddszonen uppströms och 

nedströms vattentäkten motsvarande minst 100 dygn respektive 365 dygn har 

                                                      
14 Protokoll från borrning för råvattenbrunn Hova vattenverk, 2006. 
15 Modellen baseras på flödestidsberäkning enligt EPA (625/R-94/001), citerad i 
Krijgsman & Ferreira: ”A methodology for delineating wellhead protection areas” tagen 
från Kreitler & Senger, modifierad efter Bear & Jacob.  
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transporthastigheten i isälvsmaterialet beräknats utifrån naturlig hastighet adderad med 

uttagsberoende hastighet. Därefter har transportavstånd motsvarande 100 dygn 

respektive 365 dygn beräknats. Den naturliga tillströmningen av grundvatten till 

vattentäkten bedöms främst ske i Lokaåsen söder ifrån. Skyddszonerna har därför en 

större utbredning i denna riktning. Den beräknade strömningshastigheten är en 

medelhastighet för vattenpartiklarna. 

6.3.3 Beräkning av erforderliga flödessträckor uppströms vattentäkten  

Grundvattenytans lutning vid det dimensionerande uttaget 1000 m3/dygn (11,6 l/s) 

tillsammans med den hydrauliska konduktiviteten, det geologiska materialets effektiva 

porositet och grundvattenmagasinets vattenförande mäktighet har beaktats. 

Grundvattenytans lutning vid uttag minskar med ökat avstånd från brunnarna, vilket 

beaktat i beräkningen, se Figur 9. Detta innebär att grundvattenhastigheten minskar med 

ökat avstånd från vattenuttaget. Denna hastighetsförändring har beaktats vid beräkningar 

av avståndet för 100 dygn respektive 365 dygn. 

Beräkningen ger att grundvattnet uppströms transporteras cirka 170 meter fram till 

brunnarna under 100 dygn och cirka 430 meter fram till brunnen under tiden 365 dygn 

givet förutsättningarna. Den långsammare hastigheten i sekundär skyddszon orsakas av 

att grundvattenytans lutning vid uttag avtar med ökat avstånd från vattentäkten allt efter 

att effekten av att gradientminskningen från uttaget avtar längre uppströms. Effekten blir 

att medelhastigheten till brunnarna är större närmast vattentäkten.   

6.3.4 Beräkning av erforderliga flödessträckor nedströms vattentäkten  

För en viss beräkningsbar sträcka nedströms brunnen sker också en återströmning 

tillbaka mot brunnen. Tillrinningsområdet sträcker sig nedströms till en punkt där den 

naturliga grundvattengradienten, på grund av uttaget, påverkas att luta åt motsatt håll, det 

vill säga mot vattentäkten. I denna punkt tar uttagsgradienten mot brunnen och den 

regionala gradienten från brunnen ut varandra. Påverkansavståndet nedströms sträcker 

sig dock längre nedströms än återströmningsavståndet, se Figur 9. 

För denna beräkning har grundvattenytans lutning vid det dimensionerande uttaget 1000 

m3/dygn (11,6 l/s) tillsammans med den hydrauliska konduktiviteten, det geologiska 

materialets effektiva porositet och grundvattenmagasinets vattenförande mäktighet 

beaktats.  

Beräkningen ger att på ett avstånd av ca 90 meter nedströms vattentäkten vänder 

grundvattnet och strömmar mot uttagsbrunnen till följd av uttaget. Detta gäller för ett års 

grundvattenuttag. Motsvarande avstånd är ca 70 m för 100 dygns uttag. 
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6.4 Riskbaserad avgränsning 

En riskinventering har genomförts inom det tidigare föreslagna vattenskyddsområdet16, 

vilket innebär att risker har inventerats inom ett område som är avsevärt mycket större än 

det nu föreslagna vattenskyddsområdet. De riskkällor som har identifierats i området 

medför inte att de ovan beräknade skyddszonerna behöver justeras.  

6.5 Platsspecifika motiv till avgränsningar 

Mot bakgrund av de hydrogeologiska hörhållandena och enligt resultatet av den 

arbetsmodell som använts för att beräkna strömningsförhållanden har en primär och en 

                                                      
16 Hova vattentäkt, Riskinventering inom det föreslagna vattenskyddsområdet, Version 4, 
Koncept 2016-01-14. 
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sekundär skyddszon avgränsats enligt 

 

Figur 10Figur 10 och Figur 11 samt bilaga 2. Platsspecifika motiv för gränsdragningen 

redogörs nedan enligt numrering i figurer.  
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P Den primära skyddszonen har avgränsats utifrån de beräkningar som har 

genomförts av grundvattentillströmningen för 100 dygn till vattentäkten, vilket 

medför ett avstånd på ca 170 m uppströms brunnen för råvattenuttag och ca 70 m 

nedströms brunnarna för vattenuttag. Den primära skyddszonen omfattar sårbara 

områden där grustäkts-verksamhet tidigare har bedrivits och där det idag finns 

fotbollsplaner.  

S1 Den sekundära skyddszonen har avgränsats utifrån de beräkningar som har 

genomförts av grundvattentillströmningen för 365 dygn till vattentäkten, vilket 

medför ett avstånd på ca 430 m uppströms brunnen för råvattenuttag och ca 90 m 

nedströms brunnarna för vattenuttag. Avgränsningen har justerats något enligt 

nedanstående motiv. 

S2 Mot nordväst har den sekundära skyddszonen utökats något och avgränsas vid 

isälvsmaterialets utbredning. Området har en tydlig gradient mot vattentäkten.  

S3 I söder har den sekundära skyddszonen avgränsats så att den omfattar det 

naturliga höjdområde som åsen bildar och som utgör ett viktigt nybildningsområde 

frö grundvatten till vattentäkten.   

T En tertiär skyddszon har avgränsats för det område med isälvsmaterial i dagen 

som finns söder om den sekundära skyddszonen. Området är ett viktigt 

nybildningsområde för grundvatten till vattentäkten, men uppehållstiden till 

råvattenbrunnen är längre än 365 dygn. Den tertiära skyddszonen omfattar inte 

hela tillrinningsområdet. Tillrinningsområdet, enligt SGU, sträcker sig ut till 

vattendelarna inom moränområdena väster och öster om Lokaåsen. En viss del av 

grundvattenbildningen sker inom moränområdena och grundvattnet strömmar till 

åsen under de tätande lagren av finsediment. Denna del bedöms dock vara mycket 

liten i förhållande till den grundvattenbildning och den grundvattenströmning som 

sker på/i Lokaåsen.  
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Figur 10: Motiv till föreslagen avgränsning av Hova vattenskyddsområde.  
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Figur 11: Motiv till föreslagen avgränsning av Hova vattenskyddsområde med geologiska 

kartan i bakgrunden. 
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7 Bakgrund till skyddsföreskrifterna 

7.1 Skyddsföreskrifternas syfte 

Genom att meddela skyddsföreskrifter för ett vattenskyddsområde så bidrar det till att 

EU:s och svensk lagstiftnings målsättningar för vattenskydd uppnås på så sätt att 

riskfyllda verksamheter och åtgärder regleras. Riskfyllda verksamheter och åtgärder 

regleras så att vattnet nu och i framtiden kan användas för dricksvattenändamål. Syftena 

är att: 

 Informera om det allmänt gällande lagkrav på aktsamhet och allmän hänsyn 

 Specificera krav på aktsamhet i form av skyddsföreskrifter inom just detta 
vattenskyddsområde 

 Förbättra vattenkvaliteten och minska risken för förorening 

 Identifiera olika intressen som vill använda mark och vatten 

 Använda mark och vatten på bästa sätt 

7.2 Skyddsföreskrifternas funktion 

Syftet med skyddsföreskrifterna och deras tillämpning är att säkerställa att påverkan eller 

risk för påverkan på Hova vattentäkt inte uppstår så att vattnet efter normalt renings-

förfarande även fortsättningsvis kan användas för dricksvattenförsörjning.  

7.3 Skyddsföreskrifternas restriktionsnivå 

För att åstadkomma ett tillfredsställande skydd för Hova vattentäkt, föreslås 

skyddsföreskrifter enligt bilaga 4. 

7.3.1 Generella krav  

Skydd av vattentäkter regleras i stort genom Miljöbalken (SFS 1998:808, 7 kap). 

Naturvårdsverket ger anvisningar för skydd av ytvattentäkter i ”Naturvårdsverkets 

handbok för vattenskyddsområden” samt de allmänna råden NFS 2003:16. För såväl yt- 

som grundvattentäkter beaktas även EU:s ramdirektiv för vatten. Enligt EU:s ramdirektiv 

är det övergripande syftet att se till att en "god ekologisk vattenstatus" uppnås och 

bibehålls. Målet är även att förebygga försämring av vattnet även om vattnet idag har god 

kvalitet. 

7.3.2 Restriktionsnivå 

Kommunens miljöpolitiska ambition bedöms ansluta till miljöbalkens nivå och 

skyddsföreskrifterna grundar sig därför i princip på ”normalbestämmelserna” enligt NFS 

2003:16 med anpassning till lokala förhållanden. Skyddsföreskrifterna beaktar befintliga 

risker, men de ska även vara framåtsyftande och föreskriver därför även om 

verksamheter som inte är aktuella idag.  
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7.3.3 Anpassning av vattenskyddsföreskrifterna till riskbedömningen  

Som framgår av resultatet av riskbedömningen utgörs de största riskerna i området av: 

 Användande av bekämpningsmedel i trädgårdar  

 Spridning av bekämpningsmedel och växtnäringsämnen på jordbruksmark 

 Spridning av bekämpningsmedel och växtnäringsämnen på fotbollsplaner 

 Miljöfarlig verksamhet 10 och 11 

 Potentiellt förorenad mark, område 7 

 Skogsbruk – mobila bränsletankar och upplag av timmer mm 

 Olyckor med farligt gods och övriga tunga fordon på vägar 

Vissa identifierade risker kan inte hanteras genom skyddsföreskrifter. I bilaga 2 framgår 

vilka risker som kan hanteras med hjälp av skyddsföreskrifter och vilka som behöver 

reduceras med hjälp av andra åtgärder.  

 



Bilaga 1

Gullspångs kommun

Riskanalys för Hova vattentäkt

Översiktlig riskanalys enligt "Risk- och sårbarhetsanalys

dricksvattenförsörjning" , SLV okt 2007

Identifierade beaktansvärda riskobjekt/riskkällor Riskklass

Riskkällor S-klass K-klass

Poteniellt förorenat område 7 3 2 2

Bebyggelse, hemkemikalier (bekämpningsmedel) 4 2 2

Ovarsam hantering av petroleumprodukter 3 2 2

Fotbollsplaner 3 2 2

Jordbruk, bekämpningsmedel 3 2 2

Jordbruk, växtnäringsämnen 4 2 2

Miljöfarlig verksamhet 10 3 2 2

Miljöfarlig verksamhet 11 4 2 2

Skogs- och jordbruk, mobila bränsletankar 2 3 2

Skogsbruk, upplag av timmer mm 3 2 2

Vägar, olyckor med farligt gods 1 4 2

Vägar, olycka med tungt fordon 3 2 2

Vägar, vägdagvatten 4 1 1

Djurhållning 4 1 1

Avverkning 2 2 1

Bebyggelse, cisterner 2 2 1

Bebyggelse, energianläggningar 2 1 1

Bebyggelse, enskilda avlopp 4 1 1

Bebyggelse, dagvatten 4 1 1

Miljöfarlig verksamhet 13 3 1 1

Miljöfarlig verksamhet 14 3 1 1

Poteniellt förorenat område 8 2 1 1

Vägar, vägsalt 4 1 1

Husbehovstäkt 4 1 1

Kriterier för sannolikhetsklassning Kriterier för konsekvensklassning

S1 - Händelsen bedöms inträffa mer sällan än en gång på 50 år K1 Obetydlig påverkan på vattenkvaliteten, inga anmärkningar

S2 - Händelsen bedöms kunna inträffa inom de närmaste 

10-50 åren. K2 Tillfälliga anmärkningar som berör många

S3 - Händelsen bedöms kunna inträffa de närmaste 1-10 

åren. K3 Otjänligt vatten som berör många

S4 - Händelsen bedöms inträffa en gång per år eller oftare. K4 Otjänligt vatten med fara för liv och hälsa

Sannolikhet Konsekvens

K1 K2 K3 K4

liten medelstor stor mycket stor

S4 - mycket stor Riskklass 1 Riskklass 2 Riskklass 3 Riskklass 4

S3 - stor Riskklass 1 Riskklass 2 Riskklass 3 Riskklass 3

S2 - medelstor Riskklass 1 Riskklass 1 Riskklass 2 Riskklass 3

S1 - liten Riskklass 1 Riskklass 1 Riskklass 2 Riskklass 2

Översiktlig riskanalys vid 



Bilaga 2

Reglering av riskkällor genom skyddsföreskrifter och övriga åtgärder

Identifierade beaktansvärda riskobjekt/riskkällor Riskklass Detaljerad 

riskanalys

Fysisk 

planering Beredskap Tillsyn

Fysisk 

åtgärd Information 

Riskkällor S-klass K-klass

Poteniellt förorenat område 7 3 2 2 X X X

Bebyggelse, hemkemikalier (bekämpningsmedel) 4 2 2 X X

Fotbollsplaner, bekämpningsmedel 3 2 2 X X X

Ovarsam hantering av petroleumproidukter 3 2 2 X X X X

Jordbruk, bekämpningsmedel 3 2 2 X X X

Jordbruk, växtnäringsämnen 4 2 2 X X X

Miljöfarlig verksamhet 10 3 2 2 X X X X X

Miljöfarlig verksamhet 11 4 2 2 X X X X X

Skogs- och jordbruk, mobila bränsletankar 2 3 2 X X X

Skogsbruk, upplag av timmer mm 3 2 2 X X

Vägar, olyckor med farligt gods 1 4 2 X X X

Vägar, olycka med tungt fordon 3 2 2 X X X

Vägar, vägdagvatten 4 1 1 X

Djurhållning 4 1 1 X X X

Avverkning 2 2 1 X

Bebyggelse, cisterner 2 2 1 X X X X

Bebyggelse, energianläggningar 2 1 1 X X X

Bebyggelse, enskilda avlopp 4 1 1 X X X X

Bebyggelse, dagvatten 4 1 1 X X X

Miljöfarlig verksamhet 13 3 1 1 X X X X X

Miljöfarlig verksamhet 14 3 1 1 X X X X X

Poteniellt förorenat område 8 2 1 1 X X X

Vägar, vägsalt 4 1 1 X X

Husbehovstäkt 4 1 1 X

Översiktlig riskanalys 

vid vattentäkten

Övriga särskilt viktiga åtgärder
Kan regleras med 

skyddsföreskrifter
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Bilaga 4 

 

2017-05-22 

 

Skyddsföreskrifter för Hova vattenskyddsområde, Gullspångs 
kommun, fastställda av kommunfullmäktige § xx 201y-yy-yy 

Med stöd av 7 kap. 21 § miljöbalken beslutar kommunfullmäktige i Gullspångs kommun om 

vattenskyddsområde för Hova vattentäkt i Gullspångs kommun. Vattenskyddsområdet ska ha 

den omfattning som framgår av bifogad karta i bilaga 1. Vattenskyddsområdet är indelat i 

vattentäktszon samt i primär, sekundär och tertiär skyddszon. 

Med stöd av 7 kap. 22 § miljöbalken beslutar kommunfullmäktige att nedan angivna 

skyddsföreskrifter ska gälla inom vattenskyddsområdet. Skyddsföreskrifterna redovisas med en 

uppdelning mellan respektive zon. 

Detta beslut träder i kraft dagen för kommunfullmäktiges beslut. 

Vattenskyddsområdets mål och syfte 

Mål 

Vattenskydd enligt miljöbalken syftar ytterst till att främja en hållbar utveckling som innebär att 

nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. En sådan 

utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att 

förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar att förvalta naturen väl.  

Syfte 

Syftet med dessa föreskrifter och deras tillämpning är att säkerställa att påverkan eller risk för 

påverkan på Hova vattentäkt inte uppstår så att vattnet, efter normalt reningsförfarande kan 

användas för dricksvattenförsörjning. 

Generella restriktioner och anvisningar inom vattenskyddsområden 

Restriktioner och anvisningar som generellt gäller för skyddsområden; 

 Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel 

(NFS 2015:2). 

 Naturvårdsverkets föreskrifter gällande skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av 

brandfarliga vätskor (NFS 2003:24 med senare ändringar enligt NFS 2006:16, NFS 2009:3). 
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Vattenskyddsområdets zonindelning 

Indelningen i skyddszonerna baseras på Naturvårdsverkets handbok om vattenskyddsområde 

2010:5. Skyddsföreskrifterna hänvisar till dessa skyddszoner.  

Vattentäktszon 

Syftet med vattentäktszonen är att säkra ett effektivt närskydd för en vattentäkt. Principen är att 

området ska vara otillgängligt för andra än verksamhetsutövaren. Området bör vara inhägnat 

eller överbyggt och försett med lås. För Hova vattentäkt finns två vattentäktszoner, en runt 

uttagsbrunnen för råvatten och en som omfattar kontaktbassänger, infiltrationsbassänger och 

uttagsbrunnar.  

Primär skyddszon   

Syftet med den primära skyddszonen är att skapa rådrum vid händelse av akut förorening. Den 

primära skyddszonen har avgränsats på ett sådant sätt att riskerna för akut förorening genom 

olyckshändelser minimeras. En akut förorening ska hinna upptäckas i tid och åtgärder vidtas 

innan föroreningen hinner nå vattentäktszonerna med uttagsbrunnarna. Gränsen mellan primär 

och sekundär skyddszon har satts så att uppehållstiden i grundvattenzonen till 

vattentäktszonens gräns bedöms vara minst 100 dygn. 

Sekundär skyddszon 

Syftet med den sekundära skyddszonen är att bibehålla en hög grundvattenkvalitet eller att 

förbättra kvaliteten. Den sekundära zonen bör minst omfatta så stor del av 

vattenskyddsområdet att uppehållstiden för grundvatten från sekundära skyddszonens yttre 

gräns till vattentäktszonerna har en beräknad uppehållstid av minst ett år. 

Tertiär skyddszon 

Den tertiära skyddszonen omfattar de delar av vattenskyddsområdet som inte omfattas av 

övriga skyddszoner. Syftet är att beakta de föroreningar som i ett långsiktigt perspektiv kan 

påverka vattentäkten. 
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Skyddsföreskrifter 

Prövnings- och tillsynsmyndighet 

Prövnings- och tillsynsmyndighet är enligt miljöbalken den kommunala nämnd som ska fullgöra 

kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet, vilket vid tidpunkten för 

fastställandet av dessa skyddsföreskrifter är Miljö- och byggnadsnämnden för Mariestad, 

Töreboda och Gullspångs kommuner. 

Tertiär skyddszon 

För tertiär skyddszon finns inga specifika skyddsföreskrifter angivna. 

§ 1 Vattentäktszon 

Inom vattentäktszonen är annan verksamhet än vattentäktsverksamhet förbjuden.  

§ 2 Petroleumprodukter  

 Primär Skyddszon Sekundär skyddszon 

a Hantering av större mängd än 25 liter är 

förbjudet.  

Undantag gäller för transporter till fastighet inom 

området. 

Undantag gäller för bränsle i drifttanken på 

fordon. 

Undantag gäller befintlig lagring som har 

sekundärt skydd och sker i ett utrymme inomhus 

som saknar golvbrunn. 

 

Hantering av större mängd än 250 liter 

kräver tillstånd.  

Undantag gäller för transporter. 

Undantag gäller för bränsle i drifttanken 

på fordon. 

Undantag gäller befintlig lagring som har 

sekundärt skydd och sker i ett utrymme 

inomhus som saknar golvbrunn. 

Information: Ytterligare bestämmelser följer Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot 

vattenförorening vid hantering av brandfarlig vätska NFS 2003:24 med tillhörande revideringar. 
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§ 3 Hälso- och miljöfarliga kemiska produkter 

 Primär Skyddszon Sekundär skyddszon 

a Hantering av större mängder än för 

hushållsbehov, av för grund- eller ytvattnet 

skadliga ämnen såsom impregneringsmedel, 

lösningsmedel eller andra hälso- eller miljöfarliga 

kemiska produkter är förbjudet.   

Undantag gäller transporter samt befintlig lagring 

som har sekundärt skydd och sker i ett utrymme 

inomhus som saknar golvbrunn. 

Hantering av större mängder än för 

hushållsbehov, av för grund- eller 

ytvattnet skadliga ämnen såsom 

impregneringsmedel, lösningsmedel eller 

andra hälso- eller miljöfarliga kemiska 

produkter kräver tillstånd.   

Undantag gäller transporter samt befintlig 

lagring som har sekundärt skydd och 

sker i ett utrymme inomhus som saknar 

golvbrunn. 

 

§4 Miljöfarlig verksamhet 

 Primär Skyddszon Sekundär skyddszon 

a Ny miljöfarlig verksamhet eller åtgärd som är 

tillståndspliktig enligt 2-32 kap i miljöprövnings-

förordningen (2013:251 och eventuella senare 

ändringar) är förbjuden.  

- 

b Ny miljöfarlig verksamhet eller åtgärd som är 

anmälningspliktig enligt 2-32 kap i miljöprövnings-

förordningen (2013:251 och eventuella senare 

ändringar) kräver tillstånd.  

Samma föreskrift som i primär 

skyddszon. 

 

§5 Bekämpningsmedel  

 Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

a Hantering av kemiska bekämpningsmedel är 

förbjuden.  

Undantag gäller för transporter. 

Undantag gäller för användning som sker 

inomhus. 

Yrkesmässig hantering av kemiska 

bekämpningsmedel kräver tillstånd. 

Undantag gäller för transporter. 

Undantag gäller för användning som 

sker inomhus. 

b Yrkesmässig hantering av biologiska 

bekämpningsmedel kräver tillstånd. 

Samma som i primär skyddszon 
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Undantag gäller för transporter. 

c Jord- och vattenslagning av plantor som 

behandlats med bekämpningsmedel är 

förbjuden. 

Samma som i primär skyddszon. 

Information: Ytterligare bestämmelser följer Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning och viss 

övrig hantering av växtskyddsmedel enligt i NFS 2015:2. 

§6 Växtnäringsämnen 

 Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

a Yrkesmässig spridning av naturgödsel är 

förbjudet. För yrkesmässig spridning av 

övriga växtnäringsämnen krävs tillstånd.  

- 

b Spridning av slam från reningsverk eller 

annan avloppsanläggning är förbjudet. 

Spridning av slam från reningsverk eller 

annan avloppsanläggning kräver tillstånd. 

c Lagring av växtnäringsämnen kräver 

tillstånd. 

Lagring av växtnäringsämnen kräver 

anmälan. 

 

§7 Upplag 

 Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

a Uppläggning av bark, flis, spån, timmer och 

liknande under längre tid än en månad är 

förbjudet.  

Undantag gäller för uppläggning av ved eller 

andra träbaserade produkter, avsedda för 

uppvärmning av bostad, på den aktuella 

fastigheten. 

Uppläggning av bark, flis, spån, timmer och 

liknande under längre tid än en månad kräver 

tillstånd. 

Undantag gäller för uppläggning av ved eller 

andra träbaserade produkter, avsedda för 

uppvärmning av bostad, på den aktuella 

fastigheten. 

b Etablering av upplag av avfall, förorenade 

massor eller med massor med okänt 

ursprung eller okänt föroreningsinnehåll är 

förbjudet. 

Samma som i primär skyddszon 

c Uppläggning av snö från trafikerade ytor 

utanför aktuell skyddszon är förbjudet. 

Samma som i primär skyddszon 

d Uppläggning av vägsalt och 

dammbindningsmedel utan tät täckning är 

förbjudet. 

Samma som i primär skyddszon 
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§8 Infiltration och avledning av avloppsvatten 

 Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

a Installation av ny enskild avloppsanläggning 

för hushållsspillvatten eller annat 

avloppsvatten är förbjuden.  

Installation av ny enskild avloppsanläggning 

för hushållsspillvatten eller annat 

avloppsvatten kräver tillstånd.  

 

§9 Vägar, parkering och fordonstvätt  

 Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

a Nyetablering av väg eller parkeringsplats för 

mer än 20 personbilar eller motsvarande 

kräver tillstånd. 

Samma som i primär skyddszon 

b Parkering eller uppställning utomhus under 

längre tid än en vecka av tunga fordon 

kräver tillstånd. 

Samma som i primär skyddszon 

c Fordonstvätt annat än avsköljning med 

vatten är förbjuden utom i anläggning som 

är prövad enligt miljöbalken. 

Samma som primär skyddszon 

  

§10 Materialtäkter och markarbeten 

 Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

a Materialtäkt är förbjuden. Materialtäkt är förbjuden med undantag för 

husbehovstäkt. Husbehovstäkt överstigande 

totalt 10 000 ton kräver tillstånd. 

b Markarbeten kräver tillstånd.  

Undantag för schaktnings- och markarbeten 

på en sammanhängande yta mindre än 200 

m2 eller underhåll av markledningar. 

Samma som i primär skyddszon 

c Återfyllnad eller annan användning med 

avfall, massor med okänt föroreningsinnehåll 

eller massor som är förorenade är förbjudet. 

Samma som i primär skyddszon 
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§11 Energianläggningar och brunnar 

 Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

a Nyetablering av anläggning för lagring eller 

utvinning av värmeenergi eller kyla från jord, 

berg eller vatten kräver tillstånd. 

Samma som i primär skyddszon 

b Anläggande av brunn för enskild 

vattenförsörjning är förbjudet.  

Anläggande av brunn för enskild 

vattenförsörjning kräver tillstånd.  

§12 Skyltning 

Där väg passerar gräns till vattenskyddsområde samt där så behövs vid vägar som passerar 

genom området ansvarar vattentäktens huvudman för att det finns skyltar som utmärker och 

informerar om vattenskyddsområdet. 

Där petroleumprodukter eller andra skadliga ämnen hanteras i en omfattning som kan medföra 

risk för förorening av grundvattnet skall skylt finnas som informerar om vattenskyddsområdets 

existens. Skyltarna tillhandahålls av vattentäktens huvudman. 

§13 Allmänna bestämmelser 

Ikraftträdande 

Kommunfullmäktiges beslut träder i kraft dagen för beslutet. Skyddsföreskrifterna skall gälla från 

det datum kommunfullmäktige beslutar om att fastställa vattenskyddsområde och 

skyddsföreskrifter. Enligt 7 kap. 22 § Miljöbalken ska skyddsföreskrifterna gälla från denna 

tidpunkt även om de överklagas.  

För befintliga anläggningar och verksamheter träder föreskrivna förbud och föreskrivna krav på 

tillstånd- eller anmälningsplikt i kraft två år efter att dessa skyddsföreskrifter har fastställts. 

Anmälningsplikt vid risk för förorening 

Ägare eller nyttjanderättshavare av fastighet inom skyddsområdet skall genast anmäla spill, 

läckage och annan förorening från oljor, kemikalier eller andra miljöfarliga ämnen om denne 

bedömer att händelsen kan medföra risk för skadlig förorening av mark och vatten. Anmälan 

ska göras till Räddningstjänsten och till tillsynsmyndigheten. Inträffade olyckshändelser skall 

omedelbart rapporteras på telefonnummer 112. 

Tillstånd  

I de fall tillstånd krävs enligt dessa föreskrifter får sådant medges av Miljö- och 

byggnadsnämnden för Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner och kan bli förknippat 

med villkor. Som förutsättning för sådant tillstånd gäller att det kan visas att verksamheten kan 

utföras och drivas utan risk för skada för vattenförekomsten. Ansökan om tillstånd sak lämnas in 

skriftligen till Miljö- och byggnadsnämnden för Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner. 
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Anmälan 

I de fall anmälan krävs enligt dessa föreskrifter ska anmälan lämnas in skriftligen till Miljö- och 

byggnadsnämnden för Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner. En komplett anmälan 

enligt dessa föreskrifter ska ha inkommit till tillsynsmyndighet senast 6 veckor före det att 

åtgärden påbörjas. 

Dispens 

Om det finns skäl kan Miljö- och byggnadsnämnden för Mariestad, Töreboda och Gullspångs 

kommuner meddela dispens från bestämmelser med förbud enligt dessa skyddsföreskrifter. 

Tillsyn, avgifter och påföljd 

Bestämmelser om tillsyn över efterlevnad av ovan meddelade föreskrifter finns i miljöbalken 

m.fl. författningar. Bestämmelser om påföljder finns i miljöbalken. Miljö- och byggnadsnämnden 

för Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner är tillsynsmyndighet för 

vattenskyddsområdet. Bestämmelser om avgifter för prövning och tillsyn finns dels i miljöbalken 

m.fl. författningar, dels i taxa som antagits av kommunfullmäktige i Gullspångs kommun.  
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Definitioner av begrepp 

Avfall 

Avfall definieras enligt avfallsförordningen (2011:927). 

Avloppsvatten 

Med avloppsvatten avses enligt Miljöbalkens 9 kap 2 §; 

1. Spillvatten eller annan flytande orenlighet. Hushållsspillvattnet består av spillvatten från WC 

(”klosettvatten”) samt från bad, disk och tvätt (”BDT-vatten”). 

2. Vatten som använts för kylning. 

3. Vatten som avleds för sådan avvattning av mark inom detaljplan som inte görs för viss eller 

vissa fastigheters räkning (dagvatten). 

4. Vatten som avleds för avvattning av en begravningsplats. 

Bekämpningsmedel 

Med kemiskt bekämpningsmedel avses, i enighet med miljöbalken, kemiska produkter som är 

avsedda att förebygga eller motverka att djur, växter eller mikroorganismer förorsakar skada 

eller olägenhet för människors hälsa eller skada på egendom. Ogräsättika och såpvatten räknas 

inte som bekämpningsmedel i dessa föreskrifter. 

Med biologiskt bekämpningsmedel avses, enligt 14 kap miljöbalken, en bioteknisk organism 

som framställts särskilt för att förebygga eller motverka att djur, växter eller mikroorganismer, 

däribland virus, förorsakar skada eller olägenhet för människors hälsa eller skada på egendom. 

Förorenade massor 

Med förorenade massor avses i dessa föreskrifter massor från ett förorenat område eller 

efterbehandlingsprojekt, d.v.s. från ett område, en deponi, mark, grundvatten eller sediment 

som är förorenat och vars föroreningshalter påtagligt överskrider lokal eller regional 

bakgrundshalt. Vad som avses med förorenade massor kan därför variera mellan olika platser 

och får avgöras av tillsynsmyndigheten. 

Hantering 

Med hantering avses - i enlighet med miljöbalken - en verksamhet eller åtgärd som utgörs av 

tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, förvaring, transport, användning, 

omhändertagande, destruktion, konvertering, saluförande, överlåtelse och därmed jämförliga 

förfaranden.  

Husbehovstäkt 

Med husbehovstäkt avses i dessa föreskrifter sådant uttag av material som ska användas inom 

den egna fastigheten för dess egna behov som t.ex. förbrukning som krävs för skötsel av 
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jordbruks- eller skogsbruksfastighet En materialtäkt där det utbrutna materialet används som 

ersättning för tjänster, avyttras eller på annat sätt utnyttjas kommersiellt betraktas inte som 

husbehovstäkt (NFS 2003:2). 

Hushållsbehov 

Med hushållsbehov avses här hantering av enstaka förpackningar av de största storlekarna 

man som enskild konsument kan köpa i detaljhandeln. 

Hälso- eller miljöfarliga kemiska produkter 

Med hälso- och miljöfarliga produkter avses a) Hälso- eller miljöfarliga kemiska produkter enligt 

Kemikalieinspektionens definition i KIFS 1994:12, samt dess ändringar eller b) Varor som 

innehåller hälso- och miljöfarliga ämnen c) Petroleumprodukter som bensin, motorolja mm eller 

d) Vätskor och fasta material som innehåller mikroorganismer och andra smittämnen. 

Markarbeten 

Med markarbeten avses schaktning, borrning, fyllning, spontning, pålning och andra liknande 

arbeten på land.  

Materialtäkt 

Med materialtäkt avse i dessa föreskrifter täkt av berg samt sten, grus, sand, lera, torv eller 

andra jordarter. 

Naturgödsel 

Med naturgödsel avses här fastgödsel, kletgödsel, flytgödsel samt urin med ursprung från djur. 

Sekundärt skydd 

Anordning som säkerställer att vätska kan fångas upp från en läckande cistern. En 

dubbelmantlad cistern anses som cistern med sekundärt skydd. En invallning är en annan typ 

av sekundärt skydd. 

Schaktning 

Schaktningsarbeten för mer omfattande byggande avser avsänkning av markytan för större 

anläggningsarbeten på utstakat område än för grundläggning av ett enfamiljshus. 

Schaktningsarbete i samband med ledningsarbete, vägunderhåll eller liknande omfattas inte av 

tillståndsplikt. 

Tät täckning 

Med tät täckning menas en förvaring som förhindrar att nederbörd och annat tillrinnande vatten 

kommer i kontakt med upplaget och att lakvatten därmed kan bildas. 
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Tunga fordon 

Definieras enligt Transportstyrelsen av fordon med totalvikt överstigande 3,5 ton. 

Upplag 

Med upplag avses i dessa föreskrifter tillfällig eller permanent förvaring direkt på marken eller i 

vattnet av förorenande ämnen, avfall, förorenade massor, massor med okänd miljöstatus eller 

andra förorenade produkter. Förvaring av hushållsavfall från enskilda hushåll, vilket läggs i 

särskilda behållare för regelbunden sophämtning, är enligt dessa föreskrifter inte att betrakta 

som upplag. Detta gäller även komposterbart hushållsavfall från enskilt hushåll, vilket läggs i 

hushållskompost på den egna tomten. 

Växtnäringsämnen 

Med växtnäringsämnen avses konstgödning, mineraliska gödselmedel, naturgödsel (fastgödsel, 

kletgödsel, flytgödsel samt urin med ursprung från djur), avloppsslam, biogödsel, vedaska samt 

övriga organiska gödselmedel, dock ej gödsel från betande djur inom vattenskyddsområdet.  

Yrkesmässig 

Yrkesmässig verksamhet kan bedrivas av såväl fysiska som juridiska personer. För att någon 

ska anses yrkesmässigt bedriva en verksamhet förutsätts att verksamheten har en viss 

omfattning och varaktighet samt att den har ett fastställt vinstsyfte och är av självständig 

karaktär. Förhållanden som tyder på yrkesmässig verksamhet: 

 Verksamheten bedrivs i bolagsform 

 Verksamhetsutövaren är bokföringsskyldig 

 Verksamhetsutövaren är momsredovisningsskyldig 
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Indirekt lagstiftning inom vattenskyddsområde 

 

Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning och viss övrig hantering av 

växtskyddsmedel, NFS 2015:2 

6 kap. Tillstånd för användning inom vattenskyddsområde 

1§ Det är förbjudet att utan särskilt tillstånd av den kommunala nämnden yrkesmässigt använda 

växtskyddsmedel utomhus inom de delar av ett vattenskyddsområde som betecknas som 

vattentäktszon, primär (inre) skyddszon och sekundär (yttre) skyddszon. 

Om ett vattenskyddsområde inte har indelats i zoner gäller förbudet mot användning utan 

tillstånd inom hela vattenskyddsområdet. 

2§ Bestämmelsen i 1§ gäller inte vid användning som har karaktär av punktbehandling och som 

har sådan begränsad omfattning att människors hälsa och miljön inte riskerar att skadas. 

Bestämmelsen i 1§ gäller inte vattenskyddsområde som har inrättats efter den 1 januari 2018 

eller vattenskyddsområden för vilka föreskrifter till skydd för området har ändrats efter den 1 

januari 2018. 

Enligt 2 kap. 36 § andra stycket förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel gäller 

bestämmelsen i 1§ inte för ett vattenskyddsområde eller de delar av ett vattenskyddsområde 

som omfattas av föreskrifter meddelade med stöd av 7 kap. 22§ miljöbalken med förbud mot 

användning av växtskyddsmedel. 
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Naturvårdsverkets föreskrifter gällande skydd mot mark- och vattenförorening 

vid lagring av brandfarliga vätskor (NFS 2003:24 med senare ändringar enligt 

NFS 2006:16, NFS 2009:3) 

10 kap. Ytterligare krav inom vattenskyddsområde  

1 § Ytor, på vilka brandfarliga vätskor hanteras, skall utformas på ett sådant sätt att spill och läckage kan 

insamlas och omhändertas.  

2 § Vid påfyllningsrör för tank inom vattenskyddsområde skall informationsskylt om "vattenskyddsområde" 

vara uppsatt. Informationsskylten skall vara väl synlig, vara av varaktig beskaffenhet eller ha annan 

varaktig märkning.  

3 § Cistern eller lösa behållare med en sammanlagd lagrad volym som är större än 250 liter ska ha 

sekundärt skydd. Generellt krav på sekundärt skydd gäller inte enligt dessa föreskrifter cistern med 

tillhörande rörledningar belägen i pannrum eller motsvarande i bostadshus 

och som är under regelbunden uppsikt.  Generellt krav på sekundärt skydd gäller inte, enligt dessa 

föreskrifter, befintliga cisterner och lösa behållare med tillhörande rörledningar installerade på en plats som 

vid tidpunkten för installationen inte utgjorde vattenskyddsområde. (NFS 2009:3)  

4 § Det sekundära skyddet skall rymma minst hälften av lagrad vätske-volym, dock minst den största 

behållarens volym, och skall vara tätt och hållbart. Det sekundära skyddet måste vara utformat så att 

kontroll är möjlig.  

5 § Rörledningar skall vara dubbelmantlade eller ha annat sekundärt skydd. Rörledningar i mark får endast 

ha kopplingar mot cistern. Rörledning (i byggnad) får ej dras i eller under golv, utan skall förläggas väl 

synlig.  

6 § Vid konstruktions- och tillverkningskontroll skall kontrolleras att det sekundära skyddet är tätt och 

fungerar. Undantag från konstruktions- och till-verkningskontroll gäller för sådant sekundärt skydd, för 

vilken certifieringsorgan meddelat intyg om överensstämmelse enligt 6 kap. 2 §. (NFS 2006:16)  

7 § Återkommande kontroll av det sekundära skyddet skall ske enligt samma intervall som för cisterner 

och rörledningar.  

8 § Cisterner och rörledningar som installerats och tagits i bruk i enlighet med de vid  installationen 

gällande bestämmelserna och som inte har sekundärt skydd, ska genomgå återkommande kontroll med 

ett intervall av 6 år om anordningen har ett gott korrosionsskydd, och med ett intervall av 3 år om 

anordningen saknar ett gott korrosionsskydd. (NFS 2009:3)  

11 kap, punkt 4: Kraven i 10 kap. 3, 4 och 5 §§ om sekundärt skydd inom vattenskyddsområde gäller inte 

generellt för befintliga anläggningar installerade före den 6 juni 1990.  

7 kap. Konstruktions- och tillverkningskontroll (NFS 2006:16), Kontrollens omfattning, 1 § 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-06-07 

Sida 1 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 149                                                   Dnr 2017/00265  

Kommunalt VA i områdena Askevik och Moviken 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden beslutar att  

1. Bevilja verksamhet teknik igångsättningstillstånd för att projektera 
ledningsnät för vatten och spillvatten i områdena Moviken och Askevik i 
Mariestads kommun. 

2. Finansiering, 600 tkr, sker genom tilldelade medel för ”VA-plan – nya 
verksamhetsområden”, projekt 1751.     

Bakgrund 

Kommunfullmäktige för Mariestads kommun har antagit VA-plan 2016-2026. I 
enlighet med VA-planen ska arbetet med att förse områdena Askevik och Moviken 
med kommunala vatten- och spillvattentjänster påbörjas 2017 och slutföras under 
2019.  

Igångsättningstillstånd har beviljats verksamhet teknik för att projektera 
överföringsledningar för vatten och spillvatten mellan Sjötorp och Askevik. 

För att hålla tidsplanen i VA-planen behöver projektering påbörjas även inom 
områdena Moviken och Askevik. Projekteringen gäller ledningsnät för vatten och 
spillvatten till ca 100 fastigheter i Mariestads kommun.   

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av va-strateg Amanda Haglind och teknisk chef Michael 
Nordin ”Kommunalt VA i områdena Askevik och Moviken, Mariestads kommun”.  

Expedierats till: 
Verksamhetsekonom Elisabeth Westberg 
VA-strateg Amanda Haglind 
Teknisk chef Michael Nordin 
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 Verksamhet teknik 
 

Tekniska nämnden 

 

Kommunalt VA i områdena Askevik och Moviken, 
Mariestads kommun 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden beslutar att  
1. Bevilja verksamhet teknik igångsättningstillstånd för att projektera 

ledningsnät för vatten och spillvatten i områdena Moviken och Askevik 
i Mariestads kommun. 

2. Finansiering, 600 tkr, sker genom tilldelade medel för ”VA-plan – nya 
verksamhetsområden”, projekt 1751.     

Bakgrund 

Kommunfullmäktige för Mariestads kommun har antagit VA-plan 2016-2026. I 
enlighet med VA-planen ska arbetet med att förse områdena Askevik och 
Moviken med kommunala vatten- och spillvattentjänster påbörjas 2017 och 
slutföras under 2019.  
 
Igångsättningstillstånd har beviljats verksamhet teknik för att projektera 
överföringsledningar för vatten och spillvatten mellan Sjötorp och Askevik. 
För att hålla tidsplanen i VA-planen behöver projektering påbörjas även inom 
områdena Moviken och Askevik. Projekteringen gäller ledningsnät för vatten 
och spillvatten till ca 100 fastigheter i Mariestads kommun.   
 

Underlag för beslut 

 
Tjänsteskrivelse upprättad av va-strateg Amanda Haglind och teknisk chef 
Michael Nordin ”Kommunalt VA i områdena Askevik och Moviken, 
Mariestads kommun”.  

 
 
 

Amanda Haglind 
VA-strateg 

Michael Nordin 
Teknisk chef 

 
 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-06-07 

Sida 1 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 148                                                   Dnr 2017/00211  

Samarbete mellan Mariestads kommun och Skövde kommun 
gällande vatten och spillvatten i Låstad 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden ger teknisk chef i uppdrag att teckna en avsiktsförklaring med 
Skövde kommun gällande Mariestads kommuns möjligheter att ansluta fastigheter i 
Låstad till Skövde kommuns allmänna vatten- och spillvattenanläggning.  

Bakgrund 

Mariestads kommun antog i december 2016 VA-plan 2016-2026. Enligt VA-planen 
ska kommunala vatten- och spillvattentjänster byggas ut till Låstad efter 2026. Låstad 
är beläget i utkanten av Mariestads kommun i närheten av gränsen till Skövde 
kommun. Skövde kommun planerar nu för en utbyggnad av kommunalt vatten och 
spillvatten till Böja i närheten av gränsen till Mariestads kommun, cirka en kilometer 
från Låstad. Skövde kommun ska i samband med utbyggnationen av VA-nät till Böja 
utföra åtgärder på befintliga anläggningar och behöver ansöka om nytt tillstånd för 
reningsverket i Timmersdala för att möta den ökade belastningen. Skövde kommun 
är beredda att ingå avtal med Mariestads kommun för att möjliggöra en inkoppling av 
Låstad till Skövdes allmänna VA-anläggning.  

Mariestads kommun äger inget ledningsnät i närheten av Låstad och en utbyggnad av 
den allmänna VA-anläggningen till Låstad inom den egna kommunen skulle innebära 
stora investeringar och ökade driftkostnader. Verksamhet teknik önskar därför ingå 
avtal med Skövde kommun för att i framtiden kunna koppla Låstad till Skövdes 
allmänna ledningsnät. 

I dagsläget är bedömningen att Låstad uppfyller de krav som lagen om allmänna 
vattentjänster ställer på ett område för att vara föremål för ett kommunalt ansvar när 
det gäller VA-försörjning. Hur området ser ut om tio år är omöjligt att säga. Det 
finns alltid en risk att området eller lagstiftningen har ändrat sig på ett sådant sätt att 
dagens bedömning inte längre är aktuell om tio år. Om området inte längre är aktuellt 
för att intas i det kommunala verksamhetsområdet för vatten och spillvatten vid 
tillfället blir Mariestads kommun skyldig Skövde kommun ersättning enligt 
avsiktsförklaringen. Verksamhet teknik bedömer att det är en risk som är värd att ta 
med tanke på de stora ekonomiska insatser som skulle krävas för att på egen hand 
bygga ut ett VA-system till Låstad.  

Underlag för beslut 

Avsiktsförklaring Låstad-Böja  

Karta Låstad-Böja  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 148 (forts.)                                                   Dnr 2017/00211  

Tjänsteskrivelse upprättad av va-strateg Amanda Haglind och teknisk chef Michael 
Nordin ”Samarbete mellan Mariestads kommun och Skövde kommun gällande 
vatten och spillvatten i Låstad”.  

Expedierats till: 
VA-strateg Amanda Haglind 
Teknisk chef Michael Nordin 
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 Verksamhet teknik Tekniska nämnden 

 

Samarbete mellan Mariestads kommun och 
Skövde kommun gällande vatten och spillvatten i 
Låstad 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden ger teknisk chef i uppdrag att teckna en avsiktsförklaring 
med Skövde kommun gällande Mariestads kommuns möjligheter att ansluta 
fastigheter i Låstad till Skövde kommuns allmänna vatten- och 
spillvattenanläggning.  

Bakgrund 

Mariestads kommun antog i december 2016 VA-plan 2016-2026. Enligt VA-
planen ska kommunala vatten- och spillvattentjänster byggas ut till Låstad efter 
2026. Låstad är beläget i utkanten av Mariestads kommun i närheten av gränsen 
till Skövde kommun. Skövde kommun planerar nu för en utbyggnad av 
kommunalt vatten och spillvatten till Böja i närheten av gränsen till Mariestads 
kommun, cirka en kilometer från Låstad. Skövde kommun ska i samband med 
utbyggnationen av VA-nät till Böja utföra åtgärder på befintliga anläggningar 
och behöver ansöka om nytt tillstånd för reningsverket i Timmersdala för att 
möta den ökade belastningen. Skövde kommun är beredda att ingå avtal med 
Mariestads kommun för att möjliggöra en inkoppling av Låstad till Skövdes 
allmänna VA-anläggning.  
 
Mariestads kommun äger inget ledningsnät i närheten av Låstad och en 
utbyggnad av den allmänna VA-anläggningen till Låstad inom den egna 
kommunen skulle innebära stora investeringar och ökade driftkostnader. 
Verksamhet teknik önskar därför ingå avtal med Skövde kommun för att i 
framtiden kunna koppla Låstad till Skövdes allmänna ledningsnät. 
 
I dagsläget är bedömningen att Låstad uppfyller de krav som lagen om allmänna 
vattentjänster ställer på ett område för att vara föremål för ett kommunalt 
ansvar när det gäller VA-försörjning. Hur området ser ut om tio år är omöjligt 
att säga. Det finns alltid en risk att området eller lagstiftningen har ändrat sig på 
ett sådant sätt att dagens bedömning inte längre är aktuell om tio år. Om 
området inte längre är aktuellt för att intas i det kommunala 
verksamhetsområdet för vatten och spillvatten vid tillfället blir Mariestads 
kommun skyldig Skövde kommun ersättning enligt avsiktsförklaringen. 
Verksamhet teknik bedömer att det är en risk som är värd att ta med tanke på 
de stora ekonomiska insatser som skulle krävas för att på egen hand bygga ut 
ett VA-system till Låstad.  
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Underlag för beslut 

Avsiktsförklaring Låstad-Böja  
Karta Låstad-Böja  
 
Tjänsteskrivelse upprättad av va-strateg Amanda Haglind och teknisk chef 
Michael Nordin ”Samarbete mellan Mariestads kommun och Skövde kommun 
gällande vatten och spillvatten i Låstad”.  
 
 

Amanda Haglind 
VA-strateg 

Michael Nordin 
Teknisk chef  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Skövde kommun Datum Besöksadress Kontaktcenter 
Sektor service 2017-06-13 Stadshuset, Fredsgatan 4, Skövde Telefon: 0500-49 80 00 
 
Enhet/handläggare Beteckning Postadress Webbplats 
Skövde VA   Skövde kommun, 541 83 Skövde www.skovde.se  

Samarbete mellan Skövde kommun och Mariestads 

kommun gällande vatten och spillvatten i Låstad. 

Bakgrund 
Skövde kommun ska bygga ut vatten- och spillvattenledningar till Böja tätort. 

Böja är en del av Skövde kommuns utbyggnadsplan och finns utpekad i VA-

planen, antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015. 

 

Den befintliga VA-anläggningen i Timmersdala ska byggas ut med en 

överföringsledning till, samt ett ledningsnät i, Böja. Utbyggnaden till Böja och 

vidare planer till Vristulven innebär dessutom behov av ökad kapacitet i 

befintliga anläggningar, inkl nytt tillstånd för Timmersdala reningsverk. Skövde 

kommuns ledningsnät kommer, med utbyggnaden till Böja, att få ledningar nära 

gränsen till Mariestads kommun och de behov som identifierats i Låstad. 

 

Mariestads kommun har i sin VA-plan pekat ut Låstad som ett 

utbyggnadsområde för kommunalt vatten och avlopp enligt §6 i 

Vattentjänstlagen. Låstad ligger ca 1 km från Böja. I Mariestads VA-plan finns 

flera utbyggnadsområden utpekade och Låstad är aktuellt som tidigast år 2027. 

Avsiktsförklaring 
Avsikten är att Skövde kommun och Mariestads kommun ska samarbeta i detta 

område.  

 

Skövde kommun åtar sig att säkra plats i överföringsledningar, reningsverk och 

vattenförsörjningsanläggningar för den bebyggelse som i dagsläget finns i Låstad, ca 30 

fastigheter. Förbehåll för åtagandet är att Skövde kommun får nytt miljötillstånd för det 

befintliga reningsverket.  

 

Mariestads kommun åtar sig att ansluta utbyggnadsområdet Låstad till Skövde 

kommuns ledningsnät. Skulle Mariestads kommun välja en annan lösning för 

fastigheterna i Låstad, ska Mariestad ersätta Skövde kommun för den del av VA-

anläggningen som säkrats till deras förmån, se bilaga 1. 

 

Skövde kommun lämnar en servisavsättning för tjänsterna vatten och spillvatten i 

lämplig punkt vid Böja verksamhetsområde. Mariestad kommun blir Skövde VAs 

motpart i alla ärenden gällande VA-anslutningen.  

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Skövde kommun Datum Besöksadress Kontaktcenter 
Sektor service 2017-06-13 Stadshuset, Fredsgatan 4, Skövde Telefon: 0500-49 80 00 
 
Enhet/handläggare Beteckning Postadress Webbplats 
Skövde VA   Skövde kommun, 541 83 Skövde www.skovde.se  

Mariestads kommun erlägger avgifter för anslutning och brukning av den 

allmänna VA-anläggningen enligt Skövde kommuns gällande taxa utanför 

verksamhetsområde. Vatten kommer att mätas i vattenmätarbrunn som 

Mariestads kommun får äga och drifta. Avtal gällande anslutningen ska skrivas 

enligt Skövde VAs mall för avtalskunder utanför verksamhetsområde.  

Överenskommelse 
Ovanstående är överenskommet mellan Mariestads kommun och Skövde 

kommun.  

 

Servicenämnden     

Skövde kommun      

2017-xx-xx     

 

 

…………………………………..   

Torbjörn Bergman, ordförande    

 

Sektor service    Verksamhet teknik 

Skövde kommun     Mariestads kommun 

2017-xx-xx    2017-xx-xx 

 

 

…………………………………..  ………………………………….. 

Sture Forsbom, teknisk chef  Michael Nordin, teknisk chef 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Skövde kommun Datum Besöksadress Kontaktcenter 
Sektor service 2017-06-13 Stadshuset, Fredsgatan 4, Skövde Telefon: 0500-49 80 00 
 
Enhet/handläggare Beteckning Postadress Webbplats 
Skövde VA   Skövde kommun, 541 83 Skövde www.skovde.se  

Bilaga 1: 

Ekonomisk ersättning för plats som säkrats i Skövde 

kommuns allmänna VA-nät till förmån för Mariestads 

kommuns ort Låstad. 
 

Enligt avsiktsförklaring om samarbete mellan Skövde kommun och Mariestads 

kommun gällande vatten och spillvatten i Låstad, åtar sig Mariestads kommun 

att ansluta utbyggnadsområdet Låstad till Skövde kommuns ledningsnät. Vid 

anslutningen ska Mariestads kommun erlägga anslutningsavgifter enligt då 

gällande taxa.  

 

Skulle Mariestads kommun välja en annan lösning för fastigheterna i Låstad, ska 

Mariestads kommun, enligt avsiktsförklaring, ersätta Skövde kommun för den del 

av VA-anläggningen som säkrats till deras förmån. Se nedan ersättningsnivåer. 

Ledningsnät 
Utrymme i Skövde kommuns ledningsnät för de 30 fastigheterna i Låstad har 

uppskattats till ungefär en dimensionsökning. Detta innebär att den ekonomiska 

ersättningen, vid annan lösning, uppskattas uppgå till 220 000 kronor exl moms. 

Pumpstationer och övrig anläggning 
Även resterande delar av ledningsnätet, pumpstationer osv, måste dimensioneras 

upp för att säkra plats åt Låstads 30 fastigheter. Denna uppdimensionering 

uppskattas uppgå till 130 000 kronor exkl. moms.  

Total ersättningsnivå 
Detta innebär att den ersättning som Mariestads kommun ska erlägga Skövde 

kommun, vid en annan lösning än anslutning till Skövde kommuns allmänna VA-

nät, uppgår till 350 000 kronor exkl. moms, denna ersättningsnivå ska index- 

justeras. 

 



Karta Låstad-Böja 
 

Karta visande Böja i Skövde kommun och Låstad i Mariestads kommun. Det området som är 

vitmarkerat i kartan ingår i Skövde kommun.
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 Verksamhet teknik Tekniska nämnden 

 

Delegation att företräda tekniska nämnden i mål 
nr FT801-17 i Skaraborgs tingsrätt 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden ger Teknisk chef, Michael Nordin, delegation att företräda 
och utse ombud samt tilldela detta ombud fullmakt att företräda tekniska 
nämnden i mål FT801-17.     

Bakgrund 

Tekniska nämnden mottog 2016-05-24 ansökan om ersättning från 
fastighetsägare till Bronserud 1:11 i Gullspångs kommun. Enligt 
fastighetsägaren ska en häst och ett staket ha skadats till följd av att personal 
från verksamhet tekniks VA-avdelning skrämt en häst så att den sprungit 
genom staketet och skrämt ytterligare en häst så att den skadat sig. 
Ersättningsanspråket gällde ersättning för veterinärvård och medicin till skadad 
häst och för att laga söndersprunget staket samt reseersättning.   
 
VA-avdelningens inställning är att arbete utfördes på område där kommunen 
har ledningsrätt och därmed laglig rätt att vistas för att undersöka ledningarna. 
Personalen vidtog inte oaktsamhet och uppträdde inte på något sådant sätt som 
kan föranleda ett skadeståndsansvar. Fastighetsägaren har med detta som grund 
meddelats att ersättningsanspråket avslås.  
 
Fastighetsägaren har överklagat meddelandet om avslag och efter att VA-
avdelningen avfärdat överklagan har fastighetsägaren inlämnat 
stämningsansökan till Skaraborgs tingsrätt. VA-avdelningen har meddelats 
stämning och är kallade till en så kallad muntlig förberedelse i målet under 
augusti månad. På tekniska nämndens sammanträde 2017-04-11 beslutades att 
ge delegation till tekniska chefen att företräda nämnden i målet. Då verksamhet 
teknik avser att använda ett juridiskt ombud i processen föreslås att 
delegationen utökas till att även utse ombud och ge denne fullmakt att företräda 
nämnden i målet.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivele upprättad av teknisk chef Michael Nordin ”Delegation att 
företräda tekniska nämnden i mål nr FT801-17 i Skaraborgs tingsrätt”    
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Michael Nordin 
Teknisk chef   
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Dnr: 2017/00277   
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 Verksamhet teknik Tekniska nämnden 

 

Yttrande på förslag till detaljplan för Ullervad 
31:73 m.m., Ullervad tätort, Mariestads kommun 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden yttrar sig enligt följande:  
På plankartan bör det anges att byggnader ska klara en uppdämningsnivå för 
dagvatten till marknivå i förbindelsepunkt.   

Bakgrund 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 24 maj 2017 att förslag till 
detaljplan för Ullervad 31:73 m.m., Ullervads tätort, Mariestads kommun skall 
bli föremål för samråd. Förslaget till detaljplan syftar till att skapa 
förutsättningar för utveckling av befintlig verksamhet inom fastigheten Ullervad 
31:73 (förskolan Vävaren) samt därtill lämplig markanvändning.  

Underlag för beslut 

Samrådshandlingar förlag till detaljplan för Ullervad 31:73 m.m., Ullervads 
tätort. 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av va-strateg Amanda Haglind, enhetschef 
gata/trafik Hanna Lamberg och teknisk chef Michael Nordin ”Yttrande på 
förslag till detaljplan för Ullervad 31:73 m.m., Ullervad tätort, Mariestads 
kommun”.      
 
 

Amanda Haglind 
VA-strateg 

Hanna Lamberg 
Enhetschef gata/trafik 

Michael Nordin 
Teknisk chef 

Expedieras till: 
Kommunstyrelsen Mariestads kommun  
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Deta l j p lan  fö r  

U l l e rvad  31 :73  m.m.
Ul le rvad  tä to r t ,  Mar ies tads  kommun

Planbeskrivning

SAMRÅDSHANDLING
maj  2017



Planförfattare: Adam Johansson, 
planarkitekt, Mariestads kommun
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SYFTE OCH HUVUDDRAG
Detaljplanen syftar till att skapa förutsättningar för utveckling av befintlig 
verksamhet inom fastigheten Ullervad 31:73 (Förskolan Vävaren) samt 
därtill lämplig markanvändning.

HANDLINGAR
Planen omfattar planbeskrivning, plankarta med bestämmelser, utdrag ur 
kommunens baskarta och fastighetsförteckning. 

PLANFÖRFARANDE
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-03-08 att ge 
stadsplaneavdelningen i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för 
Ullervad 31:73. Detaljplanen upprättas med standardförfarande enligt 
reglerna i PBL 2010:900, i dess lydelse efter 1:a januari 2015.

LÄGE OCH AREAL
Planområdet är beläget i den nordvästra delen av Ullervad tätort, även 
benämnt Norra Kistegården, och omfattar ca 3,5 ha kvartersmark och 
allmän plats (gata och natur). Planområdet gränsar i öster till Spolvägen, i 
söder till Bindvägen, i väst och norr till bostadshus och naturmark.

MARKÄGARFÖRHÅLLANDEN
Kvartersmarken ägs vid planens framtagande av Mariehus Fastigheter AB, 
allmän plats i from av gator och natur har kommunalt huvudmannaskap 
och  ägs av kommunen. 

Planområdets lokalisering har markerats med mörkblå kvadrat.

1.  Bakgrund

201
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HISTORIK
Det berörda området, Norra Kistegården utgjordes fram till 1990-talet av 
skogsmark med undantag för två bostadshus uppförda år 1930 (Ullervad 
48:1) och 1948 (Ullervad 46:1) samt ett missionshus från år 1888 
(Ullervad 40:1).

Området anvisades för bostäder i generalplan för MARIESTAD-
ULLERVAD som antogs 1981. Därefter planlades området i en 
byggnadsplan år 1987 i vilken ca 40 bostäder medgavs. Byggnadsplanen 
genomfördes dock inte utan ersattes redan år 1989 med en detaljplan. 
Detaljplanen togs fram med syfte att möjliggöra en förtätning inom 
området och medgav ytterligare ca 20 bostäder. Planen är i princip helt 
genomförd.

Det tidigare missionshuset byggdes under början av 2000-talet om till en 
privatbostad.

DETALJPLANER
Inom planområdet är detaljplan för Norra Kistegården (1680-P116), laga 
kraftvunnen 1990-02-01 gällande. Genomförandetiden för planen har 
gått ut. Föreslagen detaljplan avser delvis ersätta 1680-P116. Det område 
som berörs av planändringen redovisas i illustrationen nedan.

Gällande planer inom och som angränsar till planområdet.  
Ungefärlig föreslagen planområdesgräns är markerad med svartstreckad linje.
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BEBYGGELSE OCH GESTALTNING
Befintlig bebyggelse
Inom planområdet utgör förskolan Vävaren den enda bebyggelsen. Förskolan 
uppfördes under början av 1990-talet i en för tiden typisk utformning. 
Byggnaden omfattar ca 500 m2 byggnadsarea och är i en våning. Fasaden 
består av rött tegel, tak utgörs av röda betongpannor. Den röda färgen är 
genomgående för hela byggnaden och återkommer på bl.a. hängrännor, 
stuprör, vindskivor, plåtarbeten och detaljer. Fönster är pivåhängda och 
vitmålade i trä med enkelt spröjs.

En okulär översyn av byggnaden befäster teglets egenskaper som ett 
miljövänligt och hållbart materialval. På flera fönster har spröjsen gått 
sönder, detta bör åtgärdas genom underhåll. I övrigt antas byggnaden vara 
vid gott skick.

Angränsande bebyggelse utgörs i huvudsak av bostadsbebyggelse från samma 
tidsepok som när förskolan Vävaren uppfördes. Bebyggelsen utgörs även den 
av rött tegel med röda takpannor och med övriga byggnadsdelar företrädesvis 
rödmålade. Öster om förskolan Vävaren och planområdet ligger ett tidigare 
missionshus med nybyggnadsår 1888. Missionshuset konverterades under 
början av 2000-talet till en privatbostad. Byggnaden är i en våning, har 
vitmålad locklistpanel, svarta betongpannor och stora spröjsade fönster.

Planerad utveckling och bebyggelse
Planförslaget innebär utökad byggrätt och ändrad markanvändning för  
fastigheten Ullervad 31:73. Planförslaget innebär även att ca 1 480 m2 av 
fastigheten Ullervad 31:1 planläggs för kvartersmark. Marken är i gällande 
plan 1680-P116 planlagd för allmän plats, naturområde (1 438 m2) och 
lokalgata (39 m2). Det berörda området har delvis tagits i anspråk av 
förskoleverksamheten.

2.  Planens utformning

Förskolan Vävaren på fastigheten Ullervad 31:73 sett från korsningen Spolvägen - Bindvägen t.v. och det tidigare  
missionshuset, numer privatbostad på fastigheten Ullervad 40:1 t.h.
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Ianspråktagande av allmän plats motiveras utifrån behovet av friytor 
för förskoleverksamheten. Den berörda marken avser ej medge byggrätt 
avsedd för annat än förrådsbyggnader, lek och liknande.

Planen föreslår medge markanvändning bostäder, centrum, vårdcentral och 
skola. Planområdet angränsar i huvudsak till byggnader för bostadsändamål 
varför markanvändning bostäder är naturligt. Med centrumändamål avses 
verksamheter som bör ligga centralt eller på annat sätt är lättillgängligt 
att nå för många människor. I användningen ingår bl.a. butiker, service, 
kontor,  samlingslokaler, föreningslokaler m.m. Planenförslaget omfattar 
även vårdändamål, vårdcentral, användningen har specificerats för att 
begränsa störningsrisker och omgivningspåverkan.  

Markanvändning skola avser inte göra skillnad på vilken skolverksamhet 
som bedrivs, och medger således all form av skoländamål och undervisning.

KOMMUNIKATIONER
Gång- och cykeltrafik
Inom planområdet finns inga särskilt anordnade gång- och cykelbanor. Mellan 
förskolan (Ullervad 31:73) och bostadsbebyggelsen norr om planområdet 
(Ullervad 31:72) finns en gångstig som leder till ett naturområde och en 
anlagd lekplats.

Sydväst och sydost om planområdet finns gång- och cykelbana som löper i väst-
ostlig riktning. På Bindvägen samsas gång- och cykeltrafik med motortrafik, i 
övrigt är sträckan separerad från motortrafik.

Planförslaget innebär att del av den gångstig som leder till naturområdet norr 
om förskolan, via Spolvägen tas i anspråk för kvartersmark. Mellan radhusen 
på fastigheten Ullervad 31:72 och den föreslagna kvartersmarken har ett sex 
meter brett område sparats inom vilken ny stig kan anläggas. I övrigt föreslås 
inga förändringar för gång- och cykeltrafiken inom eller i anslutning till 
planområdet.

Motortrafik
Planområdet angörs från Spolvägen via Stampvägen och Ullervadsvägen, 
som löper genom Ullervad tätort och ansluter till väg 201.

Eventuellt behov av trafikreglering, till följd av planens genomförande kan 
inte regleras i detaljplanen utan hanteras i lokala trafikföreskrifter. I övrigt 
antas inte planförslaget medföra förändringar för motortrafiken. 

Parkering
Bilparkering för förskolans verksamhet har anordnats inom tomtmark, 
dels inom fastigheten Ullervad 31:73 samt genom ett servitutsavtal som 
belastar fastigheten Ullervad 40:1 till förmån för Ullervad 31:73.

Vid planens genomförande avses gällande servitut för fastigheterna 
Ullervad 31:73 och 40:1 som omfattar parkering upphävas.
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Cykelparkering har anordnats inom tomtmark (Ullervad 31:73) och 
bedöms fortsatt utan vidare kunna anordnas inom tomtmark/fastigheten.

Parkering skall anordnas inom tomtmark och redovisas i ansökan om 
bygglov. Detaljplanen reglerar inte hur parkeringsplatserna utformas.

Transporter
Närmsta väg avsedd för transport av farligt gods är väg 201, som ligger 
knappt 600 meter öster om planområdet. Leveranser och sophämtning 
m.m. sker inom befintligt gatunät och vid fastighetsgräns.

Kollektivtrafik
Närmasta hållplats för kollektivtrafik finns på Ullervadsvägen, ca 130 meter 
öster om planområdet, med busshållplatsen, Kistegården. Hållplatsen 
trafikeras av busslinjerna 510, 514, och 515.

FRIYTOR
På tomter som skall bebyggas med bostäder eller lokaler för fritidshem, 
förskola, skola eller annan liknande verksamhet skall det på tomten eller 
i närheten av den finnas tillräckligt stor friyta som är lämplig för lek och 
utevsitelse. Eftersom tomten (Ullervad 31:73) är bebyggd och planerad 
utveckling innebär om- och tillbyggnad av befintlig byggnad skall kraven 
på friyta tillgodoses i skälig utsträckning. 

I Boverkets allmänna råd (2015:1) om friyta för lek och utevistelse vid 
fritidshem, förskolor, skolor eller liknande verksamhet anges att vid 
placering och anordnande av friyta på en bebyggd tomt bör det allmänna 
rådet till 8 kap. 9 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900) 
tillämpas i skälig utsträckning. Vid skälighetsbedömningen bör särskilt 
beaktas förutsättningarna för ändamålsenlig verksamhet på friytan och att 
friytan är placerad så att barnen och eleverna självständigt kan ta sig mellan 
byggnadsverket som innehåller lokaler för förskola, förskoleklass, skola, 
fritidshem eller liknande verksamhet och friytan. 

I planområdets norra del har mark för friyta avsatts, inom fastigheten 
Ullervad 31:73 finns även möjlighet att anordna friyta. Projektering och 
utformning av ytor för utevistelse och lek kan ske i samråd med verksamhet 
miljö och bygg (miljö och hälsoskydd).

NATUR
I planområdets norra del finns ett i 1680-P116 reglerat naturområde. 
Det berörda området som ingår i planområdet utgörs av blandskog med 
varierad naturlig undervegetation med inslag av sly och öppna ytor, berg 
i dagen, stenblock m.m. Området används av förskoleverksamheten samt 
av närboende för rekreation och liknande, vilket framgår av nedtrampade 
ytor m.m. I naturområdet finns gångstigar som dels leder norrut samt till 
en anlagd lekplats väster om planområdet.
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Knappt 1 500 m2 av i 1680-P116 reglerad naturmark föreslås planläggas 
för kvartersmark, det berörda området avses tas i anspråk för att tillgodose 
behovet av friyta (område för utevistelse och lek). Inom området medges 
byggrätt om högst 40 m2 byggnadsarea och med högsta byggnadshöjd 3 
meter, denna byggrätt avser tillgodose behovet av förrådsbyggnader och 
liknande.

Konsekvenserna till följd av ianspråkstagande av naturmark innebär i 
första hand att naturområden för allmänheten minskar. Vidare innebär 
förslaget att befintliga gångstigar berörs. Det föresalgna området som avses 
planläggas för kvartersmark har under planens framtagande bedömts som 
mest lämpligt som friyta samt medför minst påverkan för allmänheten. 

Allmänhetens påverkan av utvidgning av kvartersmark är oundviklig men 
antas inte innebära oacceptabla konsekvenser.

Befintliga stigar redovisas med heldragna vita linjer, ny sträckning för  
gångstig har illustrerats med rödstreckad linje.



10 PLANBESKRIVNING - Detaljplan för Ullervad 31:73 m.m., Ullervad tätort, Mariestads kommun

TEKNISK FÖRSÖRJNING
Avfall
Avfallshantering inom planområdet skall samordnas.

Körvägar skall utformas för minst belastningsklass 2 och bör vara minst 5,5 
meter bred där körning i båda riktningarna förekommer. Om parkering 
tillåts måste vägen vara bredare. 

Gaturummet ska ha en fri höjd på 4,7 meter. Eventuell återvändsgata ska 
ha vändmöjlighet för hämtningsfordon. Vändplansradien behöver därför 
vara minst 15, helst 18 meter, med en hinderfri remsa på 1,5 meter. Ett 
alternativ till detta kan vara en vändplats eller en trevägskorsning som 
möjliggör en så kallad T-vändning. Körvägen ska i övrigt ha fri sikt och 
god framkomlighet, vara snöröjd och halkbekämpad vintertid. Snövallar 
får inte inkräkta på vägbredden.

Väghållaren är ansvarig för vägens utformning, skyltning, skötsel, 
framkomlighet samt att delge nödvändig information.

Vatten och avlopp
Området ingår i kommunens verksamhetsområde för vatten och spillvatten 
och är anslutet till kommunens vatten- och avloppsnät. Befintliga 
anslutningspunkter för vatten och spillvatten finns i den södra delen av 
fastigheten Ullervad 31:73.

Dagvatten
Området ingår i kommunens verksamhetsområde för dagvatten. Befintlig 
anslutningspunkt för dagvatten finns vid anslutningspunkt för vatten och 
spillvatten, i den södra delen av fastigheten Ullervad 31:73. Dagvatten bör 
fördröjas inom fastigheten, innan det når kommunens nät.

El och värme
Befintlig byggnad (Förskolan Vävaren) inom planområdet värms upp med 
bergvärmepump. Nordost om planområdet finns en transformatorkiosk 
som förser närområdet och befintliga byggnader med el.

Ledningsstråk
Alla ledningar ska så långt det är möjligt samlas för att minimera antalet 
ledningsstråk. Ledningsägare som berörs vid exploatering skall kontaktas 
i  tidigt skede.

Räddningstjänstens behov
Räddningstjänstens behov av framkomlighet ska beaktas i samband med 
projektering. Detta gäller även höjdfordon för brandsläckning av byggnader 
som inte kan nås på annat sätt, samt behov av brandposter och släckvatten 
enligt anvisningarna i VAV P83 och VAV P76. Räddningstjänsten Östra 
Skaraborg har tagit fram ett PM för hur brandvattenförsörjningen ska ske 
inom medlemskommunerna.
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3. Planerings- 
förutsättningar

NATIONELLA STÄLLNINGSTAGANDEN
Riksintressen
Planområdet berörs inte av några riksintressen.

Miljömålen
Det finns 16 nationella och ett antal regional miljömål som är till för att 
skapa ett mer hållbart samhälle. Mariestads kommun har tolkat miljömålen 
och formulerat dem så att de är tillämpbara i det lokala miljömålsarbetet.

Planförslaget motverkar inte något av miljömålen.

Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer är ett juridiskt bindande styrmedel som är inskrivet 
i miljöbalken 5 kapitel med syfte att komma till rätta med miljöpåverkan 
från diffusa utsläppskällor som till exempel trafik och jordbruk. 

Regeringen har utfärdat en förordning med miljökvalitetsnormer (MKN) 
för utomhusluft, buller och vattenkvalitet. En miljökvalitetsnorm kan 
anges som en halt eller ett värde (högsta tillåtna halt av ett ämne i luft, 
mark, eller vatten) men kan även beskrivas i ord.

I den årliga rapporten Miljön i Mariestad, Töreboda och Gullspång finns 
utförliga mätningar och värden för utomhusluft, vattenförekomster och 
buller. Det finns även en miljökvalitetsnorm för Vänern – Värmlandssjöns 
vatten med God ekologisk status 2015. Planförslaget antas inte medföra 
att gällande riktvärden för miljökvalitetsnormer inte uppfylls.

KOMMUNALA STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktsplan för Mariestads kommun
Den gällande översiktsplanen för Mariestads kommun antogs 2003. Det 
övergripande syftet med översiktsplanen är att styra kommunens önskade 
utveckling, främst för att fler ska vilja bo och verka i kommunen.

Planförslaget bedöms ej stå i konflikt med kommunens översiktsplan.

MARKFÖRHÅLLANDEN
Inom planområdet har tidigare geotekniska undersökningar tagits fram 
av VBB 1981. Undersökningen utgjorde planeringsunderlag för tidigare 
planläggning i området.

Marken inom fastigheten Ullervad 31:73 utgörs av morän, den norra delen 
av planområdet utgörs i huvudsak av berg. Planområdet är sedan tidigare 
bebyggt och innebär inga större förändringar avseende ny byggnader. I den 
norra delen avses enklare byggnader (förråd och liknande) uppföras.
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Terrängförhållanden
Marken inom området består delvis av kvartersmark för skoländamål 
samt av naturmark (blandskog). Kvartersmarken är i huvudsak flack med 
lokala avvikelser och sluttar norrut. Befintlig naturmark är bitvis kuperad 
och sluttar i huvudsak norrut. Inom naturområdet förekommer både 
berg i dagen och stenblock. Markhöjder varierar mellan ca +73 till +77 
(RH2000) inom planområdet.

Grundläggning
På friktionsjord kan en- och tvåvåningshus grundläggas på grundsulor eller 
platta på mark. Enklare byggnader kan uppföras på plintar. Planområdet 
är bebyggt och några problem med grundläggning har inte förekommit.

Radon
Inom planområdet är marken bedömd som låg- och normalriskmark för 
markradon. 

Förorenad mark
Planområdet finns inte upptaget i verksamhet miljö och byggs inventering 
av förorenade områden. Detta innebör att det för närvarande inte finns 
någon anledning att misstänka markföroreningar inom området. 

NATUR- OCH KULTURVÄRDEN
Det naturområde som ingår i planområdet utgörs av trival blandskog 
utan registrerade skyddade arter. Naturområdet utgör främst värden för 
rekreation. 

Inom eller i anslutning till planområdet finns inga kända kultur- eller 
fornlämningar.
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4. Risker

TRAFIKSTÖRNINGAR OCH BULLER
Genomförandet av föreslagen detaljplan antas medföra försumbar ökning 
av trafik inom och i angränsning till planområdet.

Föreslagen markanvändning inom planområdet bedöms klara de riktvärden  
som anges i förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader.

TRANSPORT AV FARLIGT GODS
Med avseende på rådande avstånd till väg avsedd för transport av farligt 
gods har kommunen bedömt att en riskanalys inte varit nödvändig för 
planens framtagande.

STÖRANDE VERKSAMHETER
Detaljplanens genomförande bedöms inte orsaka störningar för 
omgivningen. Vidare finns inga störande verksamheter i anslutning till 
planområdet som påverkar föreslagen detaljplan.

KLIMATFÖRÄNDRINGAR
Klimatförändringar förutspås orsaka havsnivåhöjning och fler extrema 
vädersituationer, vilket ökar risken för översvämningar som antas komma 
oftare och bli allt värre. Detta gör det nödvändigt att anpassa planering 
och byggande till dessa förväntade förutsättningar.

Mariestads dimensionerande höjd för översvämningsrisk (10 000-årsnivå) 
är enligt länsstyrelsen (Faktablad Vänern) +47,16 i RH00 Vänersborg, 
omräknat till RH2000 vilket är det höjdsystem som Mariestads kommun 
använder motsvarar den dimensionerande nivån +47,35 (RH2000). 
Höjdnivåerna inom planområdet varierar mellan +73 till +77 meter 
(RH2000).

Mot bakgrund av ovanstående bedöms inga planerade ytor för kvartersmark 
utgöra risk för stigande vatten. Risken kvarstår dock att området kan 
påverkas under kraftiga skyfall som orsakar stora vattenansamlingar. 
Inom tomtmark är det därför viktigt att skapa plats för vatten vid kraftiga 
skyfall. Naturmark i närheten av planområdet kan troligtvis användas som 
uppsamlings- och fördröjningsplats vid extremt stora vattenmängder. 

För att minska risken för översvämningar orsakade av kraftiga regn bör 
det inom planområdet tillskapas olika typer av lösningar för att absorbera 
vatten som fördröjer, magasinerar, infiltrerar, och avdunstar.

SKRED, EROSION OCH UNDERMINERING
Planområdet är delvis kuperat och har varierande nivåskillnader. 
Angränsande områden utgörs av naturmark och bebyggelse och saknar 
större nivåskillnader. Detta medför att risk för skred, erosion och 
underminering bedöms som låg.
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5. Miljökonsekvenser
När en detaljplan eller program upprättas eller ändras ska kommunen 
alltid göra en behovsbedömning om planens genomförande kan 
antas leda till betydande miljöpåverkan. Om så är fallet ska en 
miljökonsekvensbeskrivning tas fram.

Syftet med behovsbedömningen är att integrera miljöaspekter i planen 
så att hållbar utveckling kan främjas. Bedömningen ska göras enligt de 
kriterier som anges i bilaga 4 till MKB-förordningen (förordning 1998:905 
om miljökonsekvensbeskrivningar). Utöver detta gäller:

De planer var genomförande som innefattar en verksamhet eller åtgärd 
som kan komma att kräva tillstånd enligt 7 kap. 28a § miljöbalken (Natura 
2000) ska miljöbedömas.

Om planen medger verksamhet eller åtgärd som avses i 4 kap. 34 § 
PBL, eller som räknas upp i bilaga 3 i MKB-förordningen (1998:905) 
ska karaktären på verksamheten även bedömas utifrån bilaga 2 i MKB-
förordningen (1998:905).

BEDÖMNING OCH STÄLLNINGSTAGANDE
Kommunen bedömer att genomförandet av föreslagen detaljplan inte 
kommer att medföra betydande någon betydande miljöpåverkan. 
Därför finns inget behov av en miljökonsekvensbeskrivning. Relevanta 
konsekvenser som bedöms uppstå vid planens genomförande har 
behandlats inom ramen för denna planbeskrivning.

Kommunen har samrått behovsbedömningen med Länsstyrelsen 
i Västra Götalands län enligt 6 § förordning (1998:905) om 
miljökonsekvensbeskrivningar. Länsstyrelsen har 2017-05-08 meddelat 
att de delar kommunens åsikt.
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6. Genomförande
Nedan redovisas organisatoriska, tekniska, ekonomiska och 
fastighetsrättsliga åtgärder som krävs för ett samordnat och ändamålsenligt 
genomförande av planen. 

ORGANISATORISKA FRÅGOR 
Planförfarande
Planprocessen regleras i plan- och bygglagen (PBL 2010:900) 5 kap.  
Standardförfarandet olika steg redovisas kortfattat nedan.

Samråd - Under samrådet inhämtas information, önskemål och 
synpunkter som berör planförslaget i ett tidigt skede. Under samråd 
redovisar kommunen ett förslag till detaljplan, skälen för förslaget och 
det planeringsunderlag som har betydelse för detaljplanefrslaget samt hur 
kommunen avser handlägga planen. Syftet med samråd är att få fram så bra 
beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan.

Särskilt utlåtande - Efter samrådet sammanställs inkomna synpunkter i ett 
särskilt utlåtande. 

Granskning - Efter förslag till detaljplan varit föremål för samråd och 
eventuellt reviderats utifrån inkomna synpunkter, skall planen vara 
tillgänglig för granskning innan den antas. Inför granskning skall 
kommunen underrätta dem som berörs av förslaget, t.ex. sakägare, 
boende och övriga som yttrat sig över förslag till detaljplan under 
samråd. Granskning har samma syfte som samråd, d.v.s. att få fram så bra 
beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan.

Granskningsutlåtande - Efter granskningen sammanställs inkomna 
synpunkter i ett granskningsutlåtande.

Antagande - Beslut om antagande av detaljplanen sker av 
kommunfullmäktige.

Laga kraft - Ett beslut om att anta en detaljplan vinner laga kraft tidigast 
tre veckor efter att beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. 
Detta gäller förutsatt att ingen har överklagat beslutet och att länsstyrelsen 
inte heller valt att överpröva beslutet.

Preliminär tidplan
Samråd  vår/sommar 2016

Granskning sommar/höst 2017

Ksau beslut om godkännande höst 2017

KS godkännande höst 2017

KF antagande höst 2017

Tidplanen är preliminär och kan komma att förändras under planarbetets 
gång, bl.a. beroende på synpunkter som framkommer under samråd och 
granskning.
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Ansvarsfördelning
Föreslagen detaljplan omfattar endast kvartersmark. Allmän plats, natur 
och gata utom planområdet har kommunalt huvudmannaskap.

Vid eventuellt behov av åtgärder på allmän plats, till följd av planens 
genomförande, t.ex. trafikreglering, ombyggnation av gator etc. skall 
medfinansieringsavtal tecknas och exploatören stå för kostnaderna. 

Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år från det datum planen vinner laga kraft. Planen 
gäller tills den upphävs, ändras eller ersätts med en ny detaljplan. Inom 
genomförandetiden förutsätts att syftet med detaljplanen förverkligas.

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR
Fastighetskonsekvensbeskrivning
Marken inom planområdet ägs privat (Ullervad 31:73) och av kommunen 
(Ullervad 31:1). Detaljplaneförslaget innebär att tidigare allmän plats 
inom fastigheten Ullervad 31:1 planläggs för kvartersmark. Den berörda 
marken avses regleras till fastigheten Ullervad 31:73.

Fastighetsbildning
Fastighetsbildningsfrågor, inrättande av gemensamhetsanläggningar 
och andra fastighetsrättsliga frågor handläggs av Lantmäteriet. De 
fastighetsbildningsåtgärder som fordras inom kvartersmark för 
genomförande av detaljplanen bekostas av berörd fastighetsägare/exploatör.

Gemensamhetsanläggningar, servitut m.m.
Planen berörs av officialservitut 1680-950.1 (Ullervad 31:73) samt 
indirekt av 1680-950.2 (utom planområdet, Ullervad 40:1). Servituten 
avser parkeringsändamål och innebär att ett område inom fastigheten 
Ullervad 31:73 upplåts till förmån för Ullervad 40:1 och ett område 
inom fastigheten Ullervad 40:1 upplåts till förmån för Ullervad 31:73 
för parkering. Berörda områden inom respektive fastighet redovisas i 
illustrationen på s. 17. Bakgrunden till servitutens uppkomst var behovet av 
att samutnyttja bilparkeringsplatser under den tid då byggnaden (tidigare 
missionshuset) på fastigheten Ullervad 40:1 användes som samlingslokal 
samt för förskolans behov.

Eftersom det tidigare missionshuset (Ullervad 40:1) vid planens framtagande 
används som privatbostad samt att den del av servitutsområdet som berör 
fastigheten Ullervad 31:73 avses bebyggas föreslås att servituten upphävs. 



17PLANBESKRIVNING - Detaljplan för Ullervad 31:73 m.m., Ullervad tätort, Mariestads kommun

EKONOMISKA FRÅGOR
Erforderliga rättighetsupplåtelser, fastighetsbildningsåtgärder, kostnader 
för utredningar, projektering, byggnationer och anläggningsarbeten 
inom kvartersmark bekostas av berörd fastighetsägare/exploatör. Detta 
inkluderar även kostnader för flyttning av ledningar, iordningsställande 
och eventuella åtgärder på angränsande ytor.

Planavgift debiteras ej, kostnader för planens framtagande har reglerats 
i avtal mellan stadsplaneavdelningen och Mariehus Fastigheter AB som 
ansökt om den nya detaljplanen.

STADSPLANEAVDELNINGEN

Adam Johansson  Tina Karling Hellsvik
Planarkitekt   Stadsplanechef

Illustrationen redovisar lokalisering och utbredning av servitut för parkering 
inom fastigheterna Ullervad 31:73 och Ullervad 40:1.  

Källa: Utdrag ur kommunens karttjänstverktyg (2017-04-24)







 

Datum: 2017-05-24 
Dnr: KS 2017/00066 

Sida: 1 (2) 
 
 
 
 

Mariestads kommun 

Sektor samhällsbyggnad 

Stadsplaneavdelningen 

Stadshuset, Kyrkogatan 2 

542 86 Mariestad 

Tel: 0501-75 50 00 

E-post: info@mariestad.se 
 

 SAMRÅDSREMISS 
 

 

 

 

Förslag till detaljplan för Ullervad 31:73 m.m., 

Ullervad tätort, Mariestads kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 24 maj 2017 att förslag till 

detaljplan för Ullervad 31:73 m.m., Ullervad tätort, Mariestads kommun skall bli 

föremål för samråd. 

Förslag till detaljplan för Ullervad 31:73 m.m., Ullervad tätort, Mariestads 

kommun syftar till att skapa förutsättningar för utveckling av befintlig verksamhet 

inom fastigheten Ullervad 31:73 (Förskolan Vävaren) samt därtill lämplig 

markanvändning. Planförslaget innebär att knappt 1 500 m2 allmän plats, 

naturmark och gatumark föreslås för kvartersmark och avser i huvudsak användas 

som friyta för lek och utevistelse. 

Planområdet är beläget i den nordvästra delen av Ullervad tätort, även benämnt 

Norra Kistegården, och omfattar ca 3 500 m2 kvartersmark och allmän plats (gata 

och natur). Planområdet gränsar i öster till Spolvägen, i söder till Bindvägen, i väst 

och norr till bostadshus och naturmark. 

Mariehus Fastigheter AB inkom 2017-02-02 med ansökan om planbesked för 

fastigheten Ullervad 31:73. I ansökan framgår att sökanden avser att bygga till den 

befintliga förskolan Vävaren. Gällande plan medger inte den planerade åtgärden 

varför den måste ändras. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-03-08 att meddela positivt 

planbesked samt att ge stadsplaneavdelningen i uppdrag att upprätta förslag till 

detaljplan för Ullervad 31:73.  

Planprocessen regleras i plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap. Planen upprättas 

med standardförfarande, dess olika skeden redovisas kortfattat nedan. 

 Samråd – Under samrådet inhämtas information, önskemål och 

synpunkter som berör planförslaget i ett tidigt skede. Under samråd 

redovisar kommunen ett förslag till detaljplan, skälen för förslaget och det 

planeringsunderlag som har betydelse samt hur kommunen avser 



Sida: 2 (2) 

 
 

 

handlägga ärendet. Syftet med samråd är att få fram så bra beslutsunderlag 

som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan. 

 Underrättelse och granskning – Efter förslag till detaljplan varit föremål 

för samråd och eventuellt reviderats utifrån inkomna synpunkter, ska 

planen vara tillgänglig för granskning innan den antas. Inför granskningen 

skall kommunen underrätta dem som berörs av förslaget, t.ex. sakägare, 

boende och övriga som yttrat sig över förslag till detaljplan under samråd. 

 Granskningsutlåtande – Efter granskning sammanställs inkomna 

synpunkter i ett granskningsutlåtande. Om de synpunkter som 

framkommit vid samråd inte tidigare sammanställts skall de även redovisas 

i granskningsutlåtandet. 

 Antagande – Beslut om antagande av detaljplan sker av 

kommunfullmäktige. 

 Laga kraft – Ett beslut om att anta en detaljplan vinner laga kraft tidigast 

tre veckor efter att beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. 

Detta under förutsättning att ingen har överklagat beslutet och att 

länsstyrelsen inte heller valt att överpröva beslutet. 

Planförslaget finns utställt på Stadshuset, Kyrkogatan 2 i Mariestad (vardagar 

07:45 – 16:30). Alla handlingar finns även på kommunens hemsida 

www.mariestad.se (under Bygga & Bo/Stadsplanering/Detaljplaner). 

Vid svårighet att ta del av planhandlingarna genom ovanstående källor eller för 

frågor, kontakta stadsplaneavdelningen via kommunens växel på telefonnummer 

0501-75 50 00. 

Eventuella synpunkter på förslaget skall vara skriftliga och skickas till 

info@mariestad.se alternativt med brev till: 

Mariestads kommun 

Kommunstyrelsen 

542 86 Mariestad 

 

Synpunkter skall ha inkommit till kommunen senast 27 juni 2017 

 

SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD 

 

Stadsplaneavdelningen 

http://www.mariestad.se/
mailto:info@mariestad.se


 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-06-07 

Sida 1 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 152                                                   Dnr 2015/00528  

Information om ombyggnad till kväverening Töreboda 
reningsverk 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner informationen.  

Bakgrund 

Töreboda avloppsreningsverk står inför en omfattande ombyggnad då verket inte 
klarar gällande utsläppskrav gällande kväve. En principutredning genomfördes under 
2016 av i branschen erkända konsulter. Principutredningen pekade på olika alternativ 
av om- och tillbyggnad som kunde vara aktuella för att åstadkomma det 
kvävereduktionskrav som finns. Utifrån konsulternas rekommendation om 
ombyggnadsalternativ har nu ett förfrågningsunderlag arbetats fram för att nu 
komma ut på offentlig upphandling. 

Tidplanen som det arbetas efter är att få ut förfrågan i mitten av juni med sista 
anbudstid under vecka 35. 

Tilldelningsbesked kring vecka 40 och ombyggnadstid november 2017 – mars 2018. 

Branschen har hög beläggning och endast några få anbudsgivare är att vänta.   

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av anläggningschef va-verk Owe Ekman och teknisk chef 
Michael Nordin ”Information om ombyggnad till kväverening Töreboda 
reningsverk”.    

Expedierats till: 
Anläggningschef va-verk Owe Ekman 
Teknisk chef Michael Nordin 

 

 



 

 
 

 
 
 

  

 Datum: 2017-05-29  
Dnr: 2015/00528   
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 Verksamhet teknik Tekniska nämnden 

 

Information om ombyggnad till kväverening 
Töreboda reningsverk 

Förslag till Beslut 

Tekniska nämnden godkänner informationen   

Bakgrund 

Töreboda avloppsreningsverk står inför en omfattande ombyggnad då verket 
inte klarar gällande utsläppskrav gällande kväve. En principutredning 
genomfördes under 2016 av i branschen erkända konsulter. Principutredningen 
pekade på olika alternativ av om- och tillbyggnad som kunde vara aktuella för 
att åstadkomma det kvävereduktionskrav som finns. Utifrån konsulternas 
rekommendation om ombyggnadsalternativ har nu ett förfrågningsunderlag 
arbetats fram för att nu komma ut på offentlig upphandling. 
Tidplanen som det arbetas efter är att få ut förfrågan i mitten av juni med sista 
anbudstid under vecka 35. 
Tilldelningsbesked kring vecka 40 och ombyggnadstid november 2017 – mars 
2018. 
Branschen har hög beläggning och endast några få anbudsgivare är att vänta.   

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av anläggningschef va-verk Owe Ekman och teknisk 
chef Michael Nordin ”Information om ombyggnad till kväverening Töreboda 
reningsverk”.    
 
 

Owe Ekman 
Anläggningschef  VA-verk  

Michael Nordin 
Teknisk chef 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 151                                                   Dnr 2016/00377  

Information om avbruten upphandling gällande Hajstorps 
reningsverk 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner informationen.  

Bakgrund 

Hajstorps reningsverk är ett av de mindre verken inom MTG. Verket har under ett 
antal år haft en bristfällig rening och inte klarat de riktvärden som sedan år 1997 gällt 
för verksamheten. 
 
En första utredning pekade på att de åtgärder som skulle kunna vidtas på befintlig 
anläggning för att klara de nya hårdare försiktighetsmått som Miljö- och 
byggnadsförvaltningen beslutat om december 2015 skulle uppgå till en kostnad om 
ca 1 200 tkr. Redan vid denna kostnadsnivå var VA-avdelningen tveksam till en så 
stor investering i en anläggning dimensionerad för 65 personekvivalenter samtidigt 
som endast ett trettiotal personer i dagsläget är anslutna. Efter noggrannare 
genomlysning verkade tillverkare av reningsverket tveksamma till att de åtgärder de 
föreslagit verkligen skulle räcka för att nå de försiktighetsmått som beslutats. 
 

Ett nytt anpassat reningsverk som enligt tillverkare skulle klara de nya kraven 
kostnadsuppskattades till drygt 3 000 tkr vilket gjorde att frågan hamnade i ett annat 
läge. 
 
Förslag om att istället gräva ca 4 km överföringsledning till Töreboda reningsverk för 
att få en lägre driftkostnad över tid behövde utredas. 

För att utreda och kalkylera vad ett sådant alternativ skulle innebära rent ekonomiskt 
men också i frågan om den totala miljönyttan då möjligheten för fler fastigheter att 
ansluta sig då skulle uppstå. 
 
I Miljö-och byggnadsförvaltningens föreläggande har det funnits en tidsfrist som 
verksamheten i dialog med Miljö- och byggnadsförvaltningen behövt flytta fram ett 
anta gånger under utredningens gång. 
 

Under utredningen har flera komplexa frågeställningar med överföringsledningar 
uppkommit och parallellt har verksamheten tittat vidare på ett nytt verk som ska 
klara de nya kraven. Efter en omvärldsbevakning och vidare diskussion med andra 
VA-huvudmän beslutade verksamhet tekniks VA-avdelning att släppa tanken med 
överföringsledningar på grund av kostnadsläge och annan komplexitet då det visade 
sig att det fanns möjlighet till att anlägga ett nytt avloppsreningsverk inom ett rimligt  



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-06-07 

Sida 2 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 151 (forts.)                                                  Dnr 2016/00377  

kostnadsspann. En upphandling i enlighet med LOU genomfördes och tre anbud 
inkom där Tekniska nämndens arbetsutskott på sammanträdet 2017-04-11 beslutade 
om antagande av entreprenör/leverantör och Tekniska nämnden beviljade på 
sammanträdet samma datum igångsättningstillstånd och finansiering av projektet. 

Inom överklagandetiden inkom frågor och synpunkter vilket innebar att 
upphandlingen högst sannolikt skulle komma att överklagas. Detta gjorde att 
verksamhet teknik tillsammans med upphandlingsenheten beslutade att avbryta 
upphandlingen för att göra ett nytt förfrågningsunderlag. Målsättningen är att en ny 
upphandling genomförs under sommaren. 

Miljö- och Byggnadsförvaltningen är informerade om omständigheterna.    

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivele upprättad av anläggningschef va-verk Owe Ekman och teknisk chef 
Michael Nordin ”Information om avbruten upphandling gällande Hajstorps 
avloppsreningsverk ”    

Expedierats till: 
Anläggningschef va-verk Owe Ekman 
Teknisk chef Michael Nordin 

 



 

 
 

 
 
 

  

 Datum: 2017-05-29  
Dnr: 2016/00377   

Sida: 1 (2) 
 

  

 

 Verksamhet teknik 
 

Tekniska nämnden 

 

Information om avbruten upphandling gällande 
Hajstorps avloppsreningsverk 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden godkänner informationen.  

Bakgrund 

Hajstorps reningsverk är ett av de mindre verken inom MTG. Verket har under 
ett antal år haft en bristfällig rening och inte klarat de riktvärden som sedan år 
1997 gällt för verksamheten. 
 
En första utredning pekade på att de åtgärder som skulle kunna vidtas på 
befintlig anläggning för att klara de nya hårdare försiktighetsmått som Miljö- 
och byggnadsförvaltningen beslutat om december 2015 skulle uppgå till en 
kostnad om ca 1 200 tkr. Redan vid denna kostnadsnivå var VA-avdelningen 
tveksam till en så stor investering i en anläggning dimensionerad för 65 
personekvivalenter samtidigt som endast ett trettiotal personer i dagsläget är 
anslutna. Efter noggrannare genomlysning verkade tillverkare av reningsverket 
tveksamma till att de åtgärder de föreslagit verkligen skulle räcka för att nå de 
försiktighetsmått som beslutats. 
 
Ett nytt anpassat reningsverk som enligt tillverkare skulle klara de nya kraven 
kostnadsuppskattades till drygt 3 000 tkr vilket gjorde att frågan hamnade i ett 
annat läge. 
 
Förslag om att istället gräva ca 4 km överföringsledning till Töreboda 
reningsverk för att få en lägre driftkostnad över tid behövde utredas. 
För att utreda och kalkylera vad ett sådant alternativ skulle innebära rent 
ekonomiskt men också i frågan om den totala miljönyttan då möjligheten för 
fler fastigheter att ansluta sig då skulle uppstå. 
 
I Miljö-och byggnadsförvaltningens föreläggande har det funnits en tidsfrist 
som verksamheten i dialog med Miljö- och byggnadsförvaltningen behövt flytta 
fram ett anta gånger under utredningens gång. 
 
Under utredningen har flera komplexa frågeställningar med 
överföringsledningar uppkommit och parallellt har verksamheten tittat vidare 
på ett nytt verk som ska klara de nya kraven. Efter en omvärldsbevakning och 



 

  Sida 

2(2) 
 

 

vidare diskussion med andra VA-huvudmän beslutade verksamhet tekniks VA-
avdelning att släppa tanken med överföringsledningar på grund av kostnadsläge 
och annan komplexitet då det visade sig att det fanns möjlighet till att anlägga 
ett nytt avloppsreningsverk inom ett rimligt kostnadsspann. En upphandling i 
enlighet med LOU genomfördes och tre anbud inkom där Tekniska nämndens 
arbetsutskott på sammanträdet 2017-04-11 beslutade om antagande av 
entreprenör/leverantör och Tekniska nämnden beviljade på sammanträdet 
samma datum igångsättningstillstånd och finansiering av projektet. 
Inom överklagandetiden inkom frågor och synpunkter vilket innebar att 
upphandlingen högst sannolikt skulle komma att överklagas. Detta gjorde att 
verksamhet teknik tillsammans med upphandlingsenheten beslutade att avbryta 
upphandlingen för att göra ett nytt förfrågningsunderlag. Målsättningen är att 
en ny upphandling genomförs under sommaren. 
Miljö- och Byggnadsförvaltningen är informerade om omständigheterna.   
  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivele upprättad av anläggningschef va-verk Owe Ekman och teknisk 
chef Michael Nordin ”Information om avbruten upphandling gällande 
Hajstorps avloppsreningsverk ”    
 
 

Owe Ekman 
Anläggningschef VA-verk  

Michael Nordin 
Teknisk chef 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-06-07 

Sida 1 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 157                                                   Dnr 2017/00036  

Uppdrag att fylla ut Hälsans stig med grus på sträckan mellan 
Strandgården och Karlsholme 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner informationen och avslutar ärendet.    

Bakgrund 

Tekniska nämnden gav den 24 januari 2017 (Tn § 19/2017) verksamhet teknik i 
uppdrag att fylla ut Hälsans stig med grus på sträckan mellan Strandgården och 
Karlsholme.  

Gatuavdelningen har nu utfört uppdraget och ärendet kan därmed avslutas.    

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Tn § 19/2017.  

 

Tjänsteskrivelse upprättad av teknisk chef Michael Nordin ”Uppdrag att fylla ut 
Hälsans stig med grus på sträckan mellan Strandgården och Karlsholme”.     

Expedierats till: 
Enhetschef park/hamn Jan Larsson 

 

 



 

 
 

 
 
 

  

 Datum: 2017-05-30  
Dnr: 2017/00036   

Sida: 1 (1) 
 

  

 

 Verksamhet teknik Tekniska nämden 

 

Uppdrag att fylla ut Hälsans stig med grus på 
sträckan mellan Strandgården och Karlsholme 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden godkänner informationen och avslutar ärendet.    

Bakgrund 

Tekniska nämnden gav den 24 januari 2017 (Tn § 19/2017) verksamhet teknik i 
uppdrag att fylla ut Hälsans stig med grus på sträckan mellan Strandgården och 
Karlsholme.  
 
Gatuavdelningen har nu utfört uppdraget och ärendet kan därmed avslutas.    

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Tn § 19/2017.  
 
Tjänsteskrivelse upprättad av teknisk chef Michael Nordin ”Uppdrag att fylla ut 
Hälsans stig med grus på sträckan mellan Strandgården och Karlsholme”.     
 
 

Michael Nordin 
Teknisk chef   
 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-01-24 

Sida 1 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämnden 

Tn § 19                                                   Dnr 6542  

Uppdrag från tekniska nämnden till verksamhet teknik 

  

Hälsans stig 

Tekniska nämnden ger verksamhet teknik i uppdrag att fylla ut Hälsans stig med grus 
på sträckan mellan Strandgården och Karlsholme.      

 

Expedierats till: 
Verksamhet teknik  

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-06-07 

Sida 1 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 156                                                   Dnr 2017/00152  

Remiss  - Medborgarförslag om kommunal tvättanläggning för 
bilar i Töreboda 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden föreslår att kommunfullmäktige i Töreboda avslår 
medborgarförslaget med motiveringen att en tvättanläggning för bilar som är till för 
kommuninvånare och turister inte är en kommunal kärnverksamhet.   

Bakgrund 

Marcus Berg har till kommunfullmäktige i Töreboda inkommit med ett 
medborgarförslag om kommunal tvättanläggning för bilar.  
 
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott i Töreboda har remitterat ärendet till tekniska 
nämnden för beredning och yttrande (Uu § 55/2017).  

Ingivaren har läst i kommunens riktlinjer för tvätt av bil att man ska göra detta på 
avsedd plats eller i en "gör det själv hall". Som det är idag finns ingen sådan 
anläggning i kommunen. Ingivaren föreslår därför att kommunen utreder om det 
skulle vara lämpligt att bygga en anpassad tvättanläggning för bilar i Töreboda. Med 
en strategisk placering av denna skulle man kunna anse att det är en bra service både 
för kommunens invånare och för de sommarturister som kommer varje år med 
husbilar och husvagnar. 

Verksamhet teknik har handlagt ärendet rekommenderar inte att kommunen anlägger 
och driver en tvättanläggning som nyttjas av allmänheten då detta inte kan anses vara 
en kommunal kärnverksamhet.  

Underlag för beslut 

Remiss  - Medborgarförslag om kommunal tvättanläggning för bilar i Töreboda. 

 

Tjänsteskrivelse upprättad av teknisk chef Michael Nordin ”Remiss  - 
Medborgarförslag om kommunal tvättanläggning för bilar i Töreboda”.     

Expedierats till: 
Kommunfullmäktige Töreboda 

 



 

 
 

 
 
 

  

 Datum: 2017-05-29  
Dnr: 2017/00152   

Sida: 1 (1) 
 

  

 

 Verksamhet teknik Tekniska nämnden 

 

Remiss  - Medborgarförslag om kommunal tvättanläggning 
för bilar i Töreboda 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden föreslår att kommunfullmäktige i Töreboda avslår 
medborgarförslaget med motiveringen att en tvättanläggning för bilar som är till 
för kommuninvånare och turister inte är en kommunal kärnverksamhet.   

Bakgrund 

Marcus Berg har till kommunfullmäktige i Töreboda inkommit med ett 
medborgarförslag om kommunal tvättanläggning för bilar.  
 
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott i Töreboda har remitterat ärendet till 
tekniska nämnden för beredning och yttrande (Uu § 55/2017).  
 
Ingivaren har läst i kommunens riktlinjer för tvätt av bil att 
man ska göra detta på avsedd plats eller i en "gör det själv hall". Som det är 
idag finns ingen sådan anläggning i kommunen. Ingivaren föreslår därför 
att kommunen utreder om det skulle vara lämpligt att bygga en anpassad 
tvättanläggning för bilar i Töreboda. Med en strategisk placering av denna 
skulle man kunna anse att det är en bra service både för kommunens invånare 
och för de sommarturister som kommer varje år med husbilar och husvagnar. 
 
Verksamhet teknik har handlagt ärendet rekommenderar inte att kommunen 
anlägger och driver en tvättanläggning som nyttjas av allmänheten då detta inte 
kan anses vara en kommunal kärnverksamhet. 

Underlag för beslut 

Remiss  - Medborgarförslag om kommunal tvättanläggning för bilar i Töreboda. 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av teknisk chef Michael Nordin ”Remiss  - 
Medborgarförslag om kommunal tvättanläggning för bilar i Töreboda”.     
 
 

Michael Nordin 
Teknisk chef   
 



Från: Berg, Marcus (P) <marcus.berg@volvocars.com> 

Skickat: den 9 februari 2017 17:12 

Till: Info Töreboda kommun 

Ämne: Medborgarförslag. Tvättanläggning bil. 

 

Hej. 

  

Läste om era riktlinjer för tvätt av bil och man ska göra detta på avsedd plats eller i en gör det själv hall. 

Som det är i dag finns inga sådan anläggningar att tillgå i kommunen. Närmaste verkar enligt min vetskap 

finnas i Mariestad. Detta medför att man som medborgare ej kan göra på rätt sätt och därigenom följa 

kommunens riktlinjer. 

Visst våra bensinstationer erbjuder automattvätt men många drar sig för att använda dessa då de medför 

extra slitage på bilen samt att det är en ansenlig kostnad varje månad att använda sig av dessa. 

Som det är idag verkar det som att de flesta gör fel då man helt enkelt inte kan göra rätt och tvättar sina 

bilar hemma på uppfarten. Detta medför att man spolar ner en ansenlig mängd smuts och kemikalier i 

dagvattensystemet.  

 

Om det nu inte finns möjligheter att tvätta bilen på ett korrekt sätt i Töreboda borde det inte ligga i 

kommunens miljö intresse att jobba för att en sådan anläggning ska finnas oavsett om denna skulle 

drivas av kommunen eller privat. 

Jag anser att det borde ligga i kommunens intresse att utreda huruvida det skulle vara lämpligt att bygga 

en anpassad tvättplats. Med en strategisk placering av denna skulle man även kunna anse att det är en 

bra service både för kommunens invånare och för de sommarturister som kommer varje år med husbilar 

och husvagn. Då dessa säkerligen inte helar har någon möjlighet att tvätta på ett korrekt sätt när de är på 

semester. 

 

Vh Marcus Berg 

 

 



TOREBODA KOMMUN

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-03-15
Sida

79

Uu § 55 Dnr KS 2017/0055

Medborgarförslag om kommunal tvättanläggning för bilar i
Töreboda

Utvecklingsutskottets beslut

Medborgarförslaget remitteras till tekniska nämnden för yttrande och till
kommunledningskontoret för utredning och yttrande senast den 28 juli
2017.

Sammanfattning av ärendet

Ett medborgarförslag har inkommit om kommunal tvättanläggning för bi-
lar i Töreboda. Ingivaren har läst i kommunens riktlinjer för tvätt av bii att
man ska göra detta på avsedd plats eller i en "gör det själv hall". Som det är
i dag finns ingen sådan anläggning i kommunen. Ingivaren föreslår därför
att kommunen utreder om det skulle vara lämpligt att bygga en anpassad
tvättplats för bilar i Töreboda. Med en strategisk placering av denna skulle
man kunna anse att det är en bra service både för kommunens inyånare

och för de sommarturister som kommer varje år med husbilar och husvag-
nar.

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges protokoll den 27 februari 2017, § 24

Expedieras till;
Kommunchefen

Tekniska nämnden

Sekreteraren

Utdragsbestyrkande



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-06-07 

Sida 1 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 155                                                   Dnr 2017/00151  

Remiss  - Medborgarförslag om ny utsmyckning i Kyrkdammen i 
Töreboda 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige i Töreboda att besluta: 

Kommunfullmäktige konstaterar att verksamhet teknik har genomfört de åtgärder 
som önskas i medborgarförslaget. Medborgarförslaget är därmed besvarat.    

Bakgrund 

Bo Lennartsson har till Töreboda kommun inkommit med ett medborgarförslag om 
ny utsmyckning i Kyrkdammen i Töreboda. Utvecklingsutskottet har överlämnat 
medborgarförslaget till tekniska nämnden för beredning (§ 54/2017).  

Verksamhet teknik har efter detta åtgärdat de brister som var orsaken till att sälen 
togs bort och har även återplacerat sälen i Kyrkdammen.    

Underlag för beslut 

Remiss  - Medborgarförslag om ny utsmyckning i Kyrkdammen i Töreboda.  

 

Tjänsteskrivelse upprättad av teknisk chef Michael Nordin ”Remiss  - 
Medborgarförslag om ny utsmyckning i Kyrkdammen i Töreboda”.      

Expedierats till: 
Kommunfullmäktige Töreboda 

 



 

 
 

 
 
 

  

 Datum: 2017-05-30  
Dnr: 2017/00151   

Sida: 1 (1) 
 

  

 

 Verksamhet teknik Tekniska nämnden 

 

Remiss  - Medborgarförslag om ny utsmyckning i 
Kyrkdammen i Töreboda 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige i Töreboda att besluta: 
 
Kommunfullmäktige konstaterar att verksamhet teknik har genomfört de 
åtgärder som önskas i medborgarförslaget. Medborgarförslaget är därmed 
besvarat.    

Bakgrund 

Bo Lennartsson har till Töreboda kommun inkommit med ett 
medborgarförslag om ny utsmyckning i Kyrkdammen i Töreboda. 
Utvecklingsutskottet har överlämnat medborgarförslaget till tekniska nämnden 
för beredning (§ 54/2017).  
 
Verksamhet teknik har efter detta åtgärdat de brister som var orsaken till att 
sälen togs bort och har även återplacerat sälen i Kyrkdammen.    

Underlag för beslut 

Remiss  - Medborgarförslag om ny utsmyckning i Kyrkdammen i Töreboda.  
 
Tjänsteskrivelse upprättad av teknisk chef Michael Nordin ”Remiss  - 
Medborgarförslag om ny utsmyckning i Kyrkdammen i Töreboda”.      
 
 

Michael Nordin 
Teknisk chef   

Expedieras till: 
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott Töreboda.   
 



Till TÖREBODA KOMMUNST YRELSE

MF.T)B()RCTARF()RST.ACT

Från Bo Lennartsson

Vadsbogatan 3
Töreboda

TOREBODÅ KOMMUi'4

20 17 A.i2- 0 7

P'?nr

GE OSS SÄLEN TILLBAKA

Tidigare har funnits en vattenspmtande säl i Kyrkdarnrnen på kyrkans östra sidan. Sedan många år
är denna borta. Enligt uppgift skall demia tagits bort och mttnat i något av kommunens förråd. Den
har alltså inte ersatts. Nu har denna utsmyckning tidigare bidragit mycket till miljön ?frarnför?
kyrkan och i anslutning till Kyrkogatan och skolorna. Åtskilliga är de elever som tidigare tecknat
denna säl på sina teckningslektioner.

Det kan inte kosta många kornmunkronor att ersätta den förlorade med en ny. Detta skulle bidra
mycket till denna något eftersatta miljö. Därför säger jag med många andra

GE OSS SÄLEN TILLBAKÅ!

:!;t-.,,C
Bo Lennartsson

Töreboda
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TöREBODA KOMMUN

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-03-15
Sida

78

Uu § 54 Dnr KS 2017/0046

Medborgarförslag om ny utsmyckning i Kyrkdammen

Utvecklingsutskottets beslut

Medborgarförslaget remitteras till tekniska nämnden för utredning och
yttrande senast den 28 juli 2017.

Sammanfattning av ärendet

Ett medborgarförslag har inkommit om ny utsmyckning av Kyrkdammen.
Det föreslås att den vattensprutande sälen i Kyrkdammen på kyrkans
östra sida, vilken varit borta sedan många år, ersätts med en ny säl.

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges protokoll den 27 februari 2017, § 23

Expedieras till;
Tekniska nämnden

Sekreteraren

i= l<T' 6o W



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-06-07 

Sida 1 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 153                                                   Dnr 2017/00150  

Remiss - Medborgarförslag om belysning vid fritidshemmet 
Galaxen i Töreboda 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige i Töreboda att avslå 
medborgarförslaget.   

Bakgrund 

Stefan West har lämnat ett medborgarförslag om att montera mer belysningen vid 
parkeringen vid fritidshemmet ”Galaxen”. Kommunstyrelsens arbetsutskott har 
beslutat att remittera frågan till tekniska nämnden för utredning och yttrande. 
Fastighetsavdelningen har utrett ärendet och kommit fram till följande: 

Belysningen är idag monterad i enlighet med personalens önskemål, inga andra 
synpunkter är kända. I samband med att den sist beställda modulen färdigställs så 
kommer ytterbelysningen på hela skolområdet att kompletteras och en ny 
belysningspunkt monteras på den östra delen av parkeringen, den västra kommer att 
förstärkas i samband med GC-vägens utbyte till LED.  

Underlag för beslut 

Remiss - Medborgarförslag om belysning vid fritidshemmet Galaxen i Töreboda.  

 

Tjänsteskrivelse upprättad av fastighetsförvaltare Jim Gustavsson och teknisk chef 
Michael Nordin ”Remiss - Medborgarförslag om belysning vid fritidshemmet 
Galaxen i Töreboda”.      

Expedierats till: 
Kommunfullmäktige Töreboda 

 



 

 
 

 
 
 

  

 Datum: 2017-05-23  
Dnr: 2017/00150   

Sida: 1 (1) 
 

  

 

 Verksamhet teknik Tekniska nämnden 

 

Remiss - Medborgarförslag om belysning vid 
fritidshemmet Galaxen i Töreboda 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige i Töreboda att avslå 
medborgarförslaget.   

Bakgrund 

Stefan West har lämnat ett medborgarförslag om att montera mer belysningen 
vid parkeringen vid fritidshemmet ”Galaxen”. Kommunstyrelsens arbetsutskott 
har beslutat att remittera frågan till tekniska nämnden för utredning och 
yttrande. Fastighetsavdelningen har utrett ärendet och kommit fram till 
följande: 
Belysningen är idag monterad i enlighet med personalens önskemål, inga andra 
synpunkter är kända. I samband med att den sist beställda modulen färdigställs 
så kommer ytterbelysningen på hela skolområdet att kompletteras och en ny 
belysningspunkt monteras på den östra delen av parkeringen, den västra 
kommer att förstärkas i samband med GC-vägens utbyte till LED.  

Underlag för beslut 

Remiss - Medborgarförslag om belysning vid fritidshemmet Galaxen i 
Töreboda.  
 
Tjänsteskrivelse upprättad av fastighetsförvaltare Jim Gustavsson och teknisk 
chef Michael Nordin ”Remiss - Medborgarförslag om belysning vid 
fritidshemmet Galaxen i Töreboda”.      
 
 

Jim Gustavsson 
Fastighetsförvaltare  

Michael Nordin 
Teknisk chef 
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Medborgarförslag
Sida 1 av 2

Skicka eller lämnas in till Kommunledningskontoret
Postadress: Besöksadress Telefon Fax Hemsida E-postadress
Box 83 Börstorpsgatan 1 0506-180 00 0506-180 21 www.toreboda.se kommunen@toreboda.se
545 22 Töreboda Töreboda

ss[
W m C

Från Datum 2017-Ol-12
Namn

Stefan West
Adress

Strågatan 9
Postnummer

54532
Orl

Töreboda
Telefon bostad

0506-16350
Telefon arbete

0506-1 8342
Mobil

070-7964796
E-postadress

stefanl6350(,qmail.com

Förslaget (Presentera här kort ditt medborgarförslag)

Att sätta upp belysning på parkeringen vid fritidshemmet galaxen

Motivering (Här kan du lämna en mer utförlig beskrivning av ditt medborgarförslag. Motivera gärna
varBr du anser att förslaget ska genomföras och hur det i så fall ska kunna ske)

Mitt förslag är att sätta upp belysning på parkeringen vid fritidshemmet galaxen.
Som det är idag så är det ingen belysning på parkeringen. Den belysning som
finns sitter på fasaden på byggnaderna men är inte alls tillräcklig för att
belysa parkeringen.

Namnteckning
Datum

2017-01-12
Narpnt6ekning .. 1.:/ok h t 'a 'S7 Namnförtydligande

Stefan West



TöREBODA KOMMUN

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdahim

2017-03-15
Sida

77

Uu § 53 Dnr KS 2017/0014

Medborgarförslag om belysning vid fritidshemmet Galaxen

Utvecklingsutskottets beslut

Medborgarförslaget remitteras till tekniska nämnden för utredning och
yttrande senast den 28 juli 2017.

Sammanfattning av ärendet

Ett medborgarförslag har inkommit om belysning vid fritidshemmet
Galaxen. Det föreslås att belysning sätts upp på parkeringen vid fritids-
hemmet.

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges protokoll den 30 januari 2017, § 13

Expedieras till;
Tekniska nämnden

Sekreteraren

,0,(" Åa.' " - (I 'i' .i'<. ' a. > r ?? Utdragsbestyrkande



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-06-07 

Sida 1 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 154                                                   Dnr 2017/00149  

Delegation -  Remiss - Medborgarförslag om byte av 
kommunens advents-/ljus- dekorationer i Töreboda 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden ger delegation till tekniska nämndens arbetsutskott att yttra sig 
gällande remiss av medborgarförslag om byte av kommunens advents-/ljus- 
dekorationer i Töreboda.    

Bakgrund 

Stefan West har till Töreboda kommun inkommit med ett medborgarförslag om byte 
av kommunens advents-/ljus- dekorationer i Töreboda. 

Kommunstyrelsen utvecklingsutskott i Töreboda har remitterat ärendet till tekniska 
nämnden för utredning och yttrande. Utvecklingsutskottet önskar yttrandet tillhanda 
senast 28 juli. 

Verksamhet teknik har påbörjat en utredning om ett möjligt genomförande men har 
ännu inte fått alla underlag för att kunna lämna ett yttrande i samband med tekniska 
nämndens sammanträde den 14 juni. Verksamheten föreslår därför att nämnden ger 
arbetsutskottet delegation att yttra sig så att yttrande kommer in i rätt tid till 
utvecklingsutskottet.     

Underlag för beslut 

Remiss - Medborgarförslag om byte av kommunens advents-/ljus- dekorationer i 
Töreboda. 
 
Tjänsteskrivele upprättad av teknisk chef Michael Nordin och nämndsekreterare Ewa 
Sallova ”Delegation till arbetsutskottet att yttra sig gällande - Medborgarförslag om 
byte av kommunens advents-/ljus- dekorationer i Töreboda”     

Expedierats till: 
Teknisk chef Michael Nordin 

 



 

 
 

 
 
 

  

 Datum: 2017-05-30  
Dnr: 2017/00149   

Sida: 1 (1) 
 

  

 

 Verksamhet teknik Tekniska nämnden 

 

Delegation till arbetsutskottet att yttra sig gällande - 
Medborgarförslag om byte av kommunens advents-/ljus- 
dekorationer i Töreboda 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden ger delegation till tekniska nämndens arbetsutskott att yttra 
sig gällande remiss av medborgarförslag om byte av kommunens advents-/ljus- 
dekorationer i Töreboda.    

Bakgrund 

Stefan West har till Töreboda kommun inkommit med ett medborgarförslag 
om byte av kommunens advents-/ljus- dekorationer i Töreboda. 
 
Kommunstyrelsen utvecklingsutskott i Töreboda har remitterat ärendet till 
tekniska nämnden för utredning och yttrande. Utvecklingsutskottet önskar 
yttrandet tillhanda senast 28 juli. 
 
Verksamhet teknik har påbörjat en utredning om ett möjligt genomförande 
men har ännu inte fått alla underlag för att kunna lämna ett yttrande i samband 
med tekniska nämndens sammanträde den 14 juni. Verksamheten föreslår 
därför att nämnden ger arbetsutskottet delegation att yttra sig så att yttrande 
kommer in i rätt tid till utvecklingsutskottet.     

Underlag för beslut 

Remiss - Medborgarförslag om byte av kommunens advents-/ljus- dekorationer 
i Töreboda. 
 
Tjänsteskrivele upprättad av teknisk chef Michael Nordin och 
nämndsekreterare Ewa Sallova  ”Delegation till arbetsutskottet att yttra sig 
gällande - Medborgarförslag om byte av kommunens advents-/ljus- 
dekorationer i Töreboda”     
 
 

Michael Nordin 
Teknisk chef  

Ewa Sallova 
Nämndsekreterare 
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Medborgarförslag
Sida 1 av 2

Skicka eller lämnas in till Kommunledningskontoret
Postadress: Besöksadress Telefon Fax Hemsida :
Box 83 Börstorpsgatan 1 0506-180 00 0506-180 21 www.toreboda.se kommunen@toreboda.se
545 22 Töreboda Töreboda
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Från Datum 2017-01-12
Namn

Stefan West
Adress

Strågatan 9
Postnummer

54532
Orl

Töreboda
Telefon bostad

0506-16350
Telefon arbete

0506-18342
Mobil

070-7964796
E-postadress

stefanl6350(,gmail.com

Förslaget (Presentera här kort ditt medborgarförslag)

Att byta ut de befintliga Ijusslingorna som sätts upp i kommunen.

Motivering (Här kan du lämna en mer utförlig beskrivning av ditt medborgarförslag. Motivera gärna
varför du anser att förslaget ska genomföras och hur det i så fall ska kunna ske)

Jag önskar att man gör ett ordentligt utbyte av de Ijusdekorationer som
sätts upp i kommunen till advent/jul. De som används idag har sett sina
bättre dagar. I år så var tex. belysningen i torggranen trasig stora delar av tiden
Dekoration av kommunen runt julen är så viktig för kommuninnevånarnas
trivsel och därBr hoppas jag mitt förslag blir verklighet.
Jag önskar att detta sker så att de nya kan sättas upp redan i december 2017.

Namnteckning
Datum

2017-01-12
Namnte.gkning ,;y)cs?t. yyy.s} Namnfönydligande

Stefan West



TöREBODA KOMMUN

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLI
Sammanträdesdatum

2017-03-15
Sida

76

Uu§52 Dnr KS 2017/0015

Medborgarförslag om byte av kommunens advents-/Ijus-dekora-
tioner

Utvecklingsutskottets beslut

Medborgarförslaget remitteras till tekniska nämnden för utredning och
yttrande senast den 28 juli 2017.

Sammanfattning av ärendet

Ett medborgarförslag har inkommit om byte av kommunens advents-
/5us-dekorationer. Det föresiås att kommunens advents- och juldekora-
tioner byts ut. I år var till exempel belysningen i torggranen trasig stora
delar av tiden.

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges protokoll den 30 januari 2017, § 12

Expedieras till;
Tekniska nämnden

Sekreteraren

t'-/ a l' l',i=. > I? ' (y
Utdragsbestyrkande



 

 
 

 
 
 

  

 Datum: 2017-06-12  
Dnr: 2015/00117   

Sida: 1 (1) 
 

  

 

 Verksamhet teknik Tekniska nämnden 

 

Omdisponering av investeringsmedel från ram 
för EPC-åtgärder till projekt 2494 ombyggnad av 
Rotundan 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden omdisponerar 2 100 tkr från ram för EPC-åtgärder till 
”projekt 2494 ombyggnad av Rotundan”.   

Bakgrund 

Tekniska nämnden har i tidigare beslut tilldelats 4 000 tkr till projekt 2494 
ombyggnad av Rotundan. I ombyggnaden beslutades även att EPC-åtgärder 
skulle utföras i samband med ombyggnaden dock har medel för dessa åtgärder 
inte formellt beslutats att omdisponeras till projektet. Verksamhet teknik 
kalkylerar med att EPC-åtgärderna som genomförs i samband med 
ombyggnaden uppgår till 2 100 tkr och föreslår att dessa medel omdisponeras 
från ram för EPC-åtgärder till projektet.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av teknisk chef Michael Nordin ”Omdisponering av 
investeringsmedel från ram för EPC-åtgärder till projekt 2494 ombyggnad av 
Rotundan”     
 
 

Michael Nordin 
Teknisk chef   
 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-06-07 

Sida 1 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 165                                                   Dnr 2015/00363  

Flytt av fordon på Vibylundvägen i Gullspångs kommun 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden har tagit del av information kring ärendet flytt av fordon på 
Vibylundsvägen i Gullspångs kommun och har inget att anmärka på handläggning av 
ärendet.       

Bakgrund 

Isabella Nilsson har till tekniska nämnden inkommit med skrivelser gällande 
hantering av ärende gällande flytt av fordon på Vibylundsvägen.       

Behandling på sammanträdet 

Linn Brandström (M) yrkar att arbetsutskottet ska föreslå tekniska nämnden att 
besluta:  
 
” Tekniska nämnden har tagit del av information kring ärendet flytt av fordon på 
Vibylundsvägen i Gullspångs kommun och har inget att anmärka på handläggning av 
ärendet.” 

 
Ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) tar upp förslag till beslut och finner 
att arbetsutskottet beslutar enlig förslaget.             

Underlag för beslut 

Inkomna skrivelser från Isabella Nilsson gällande flytt av fordon på Vibylundsvägen i 
Gullspångs kommun.       

Expedierats till: 
Isabella Nilsson 
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Diarienummer

fr)20tl l0l \L
tarlestads kommuns lokala traflkfOreckrifter om upphlvande av
tlariestads konrmuns lokala traftkforeskrifter ( i4g3 20li:0o73 ) om
f6rbud mot trafik med fordon pt Viktoriagatan;

beslutade den l6 maj 2017.

Mariestads kommun fdreskriver med st6d av l0 kap. I g andra stycket 9 och 3 g

ftirsta stycket trafikftirordningen ( 1998: t276) fdljande.

Mariestads kommuns lokala trafikftireskrifter 1493 201 l:00073 om fUrbud mot hafik
med fordon pA Viktoriagatan skall upph0ra att gtlla den l6 maj 2011.

Pi Mariestads kommuns vfignar.

Marie Andersson

rN 2ot1 /OOrOt
1493 2017:0fi)59
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Mariestad, T0rebod;: Gr:llsirang

2017 -05- I 6

Diarienummer

r \Lc,r-).tLlt. \b
Mariestads kommuns lokala trafikfOreskrifter om upphflvande av
Mariestads kommuns lokala trafikftireskrifter ( 1493 2015:00165 ) om
parkering pi Hamnplanen;

beslutade den l6 maj 2017.

Mariestads kommun ftireskriver med stdd av l0 kap. I $ andra stycket l6 och l7 och

3 $ ftirsta stycket trafikfiirordningen (19981276) ftiljande.

Mariestads kommuns lokala trafikfiireskrifter 1493 201 5:001 65 om parkering pl
Hamnplanen skallupphdra att gAlla den l6 maj2017.

PA Mariestads kommuns viignar.

Marie Andersson
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Mariestad, Toreboda, (iutr ::p;
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Diarienummer
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Mariestads kom m uns lokala trafikfdres krifter om
Skutvdgen;

beslutade den 23 maj 2017 .

,3

1493 20t7:00064/\t-l \
parkering pi

Trrl 2o nfoonl

o- x-

--

Mariestads kommun fiireskriver med stdd av l0 kap. I g andra stycket I 7 och 3 $
fiirsta stycket trafikfiirordningen ( 1 998: 1 276) ftiljande.

PA markerade strdckor pi Skutvdgens norra sida utmed vdgens tbrliingning vid

hamnomr&det enligt kartbild ffir personbil klass I parkeras under hiigst 4 tim i fttljd.

Mariestad

Denna ftirfattning triider i kraft den 23 maj 2017 .

Pi Mariestads kommuns vdgnar.

Marie Andersson



DELEGATIONSBESLUT 2017

T-boda G-spång

Jan 112220 40263

Feb 20653 31550

Mars 72182 46109

April 5438 11392

Maj 54315 73873

Juni

Juli

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Summa



 

TRE KOMMUNER I SAMVERKAN 

FASTIGHETSAVDELNINGEN 
 

 

Delegationsbeslut:    BOSTADSANPASSNINGSBIDRAG 

 

Tidsperiod:   Maj 2017    

 

================================================================ 

Besluts-   Sökande Beviljat Bidragsbelopp  

datum   

   Töreboda Gullspång 

 

 

 

170502 Ingmar Dahl  29 210:- 

 Krabbängen 1:4 

170502 Solveig Andersson   1 568:- 

 Otterbäcken 10:52 

170524 Rut Karlsson  19 481:- 

 Örnen 18 

170524 Ingrid Rotmark  4 143:- 

 Öringen 1    

 

170524 Maj-Lis Georgsson   1 607:-  

 Hemmet 22 

170524 Jorma Lauhala   1 456:- 

 Lönnen 1 

170524 Allan Spång   2 235:- 

 Svärmaren 2 

170524 Per Fransson   1 883:- 

 Hova 3:79 

170524 Ellert Filmersson   16 499:- 

 Kärr 1:70 

170530 Ulla Svensson  1 481:- 

 Prästkragen 1 

170530 Karl Erik Andersson   48 625:- 

 Hemmet 22 

 

Summa kronor:  54 315:- 73 873:- 



 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

  

  
Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-06-07 

 
Sida 1 

  
 

Beslutande organ Tekniska nämndens arbetsutskott 
 

Plats och tid Stadshuset Mariestad, lokal Hemön, 7 juni 2017, kl. 14.00 – 18.40 

 
Beslutande Suzanne Michaelsen Gunnarsson  (S) Ordförande 

Sven-Inge Eriksson  (KD) 1:e vice ordförande 
Linn Brandström  (M) 2:e vice ordförande 
Björn Nilsson  (S) Ledamot, ej § 158-160, 165-169 
Johan Jacobsson  (S) Tjänstgörande ersättare 

Övriga deltagare Elisabeth Westberg Verksamhetsekonom § 134-135 
Cathrin Hurtig Andersson Verksamhetsekonom § 136-139 
Johan Bengtsson Projektchef va/gata § 140 
Hanna Lamberg Enhetschef gata/trafik § 141-143 
Magnus Persson Fastighetsförvaltare § 144-146 
Amanda Haglind VA-strateg § 147-149, 161-164 
Johanna Klingborn Miljöingenjör § 150 
Michael Nordin Teknisk chef 
Ewa Sallova Sekreterare 

Justerare Sven-Inge Eriksson 

Justeringens plats och tid Verksamhet teknik efter överenskommelse 
 

Sekreterare  Paragrafer §§ 131-169 

 Ewa Sallova  

Ordförande  
 

 Suzanne Michaelsen Gunnarsson  

Justerande  
 

 Sven-Inge Eriksson  

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-06-07 

Sida 2 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 
 

 

ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutande organ Tekniska nämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2017-06-07 

Anslagsdatum 2017-06-09 Anslaget tas ner 2017-07-03 

Förvaringsplats för protokollet Verksamhet teknik 
 

Underskrift 

  

 Ewa Sallova  

   

   

   

 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-06-07 

Sida 3 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 131                                                   Dnr 6469  

Godkännande av dagordning 

  

Arbetsutskottets beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott godkänner upprättat förslag på dagordning.  

 

 

 

 

 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-06-07 

Sida 4 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 132                                                   Dnr 2016/00018  

Uppföljning av tekniska nämndens mål 2017 i samband med 
prognos 2 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner redovisad uppföljning av nämndens mål 2017 i 
samband med prognos 2.         

Bakgrund 

Varje nämnd inom Mariestads kommun ska årligen ta fram förslag till mål som ska 
styra nämndens arbete mot att nå den övergripande Vision 2030. 

 

Inför år 2017 valde tekniska nämnden att ta fram fem stycken mål samt att i möjlig 
omfattning anpassa målformuleringarna till att kunna gälla för samtliga tre 
samverkande kommuner. 
 

I samband med prognos 1 rapporterade verksamheten att samtliga mål för 2017 
kommer att nås. Även nu i prognos 2 bedömer verksamheten att samtliga nämndmål 
kommer att nås innan årets slut då de planerade aktiviteterna fortlöpt på ett bra sätt.   

Underlag för beslut 

Målprognos 2 2017. 

 

Tjänsteskrivelse upprättad av teknisk chef Michael Nordin ”Uppföljning av tekniska 
nämndens mål 2017 i samband med prognos 2”.      

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Mariestad 
Kommunstyrelsen Töreboda 
Kommunstyrelsen Gullspång 

 

 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-06-07 

Sida 5 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 133                                                   Dnr 2017/00014  

Uppföljning av internkontrollplan för tekniska nämnden i 
samband med prognos 2 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner upprättad uppföljning av plan för Intern kontroll 
prognos 2, 2017.      

Bakgrund 

Vid varje prognostillfälle, delår samt bokslut ska en uppföljning ske av nämndens 
arbete med intern kontroll. Verksamhet har upprättat ett förslag till uppföljning av de 
genomförda kontrollmomenten för prognos 2, 2017. 

Vid uppföljningen uppmärksammas två punkter med 
avvikelser/förbättringspotential; 

Avvikelser 

 ”Mindre avvikelse i "Att fakturor betalas i tid". Åtgärd: Avdelningschefer 
påkallar detta till enhetschefer, och det går dock att se att under året åtgärden 
haft önskat resultat då punkten haft en positiv utveckling. 

 "Tillämpning av projektmodellen": Åtgärd: Projektavdelningen är 
uppmärksammad och ska införa detta som rutin. Fortsatt arbete behöver 
göras för att skapa tydliga överenskommelser. En bredare implementering av 
”Projektmodellen” kommer att prioriteras under 2017  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av teknisk chef Michael Nordin ” Uppföljning av 
internkontrollplan för tekniska nämnden i samband med prognos 2”.  

 

Bilaga Uppföljning av plan för internkontroll prognos 2 2017 Tekniska nämnden     

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Mariestad 
Kommunstyrelsen Töreboda 
Kommunstyrelsen Gullspång 

 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-06-07 

Sida 6 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 134                                                   Dnr 2017/00001  

Uppföljning av driftbudget 2017 i samband med prognos 2, 
Mariestads kommun 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner prognos 2 för tekniska nämndens driftbudget i 
Mariestads kommun.   
 
Den skattefinansierade verksamheten beräknas göra ett resultat på +/- 0 tkr. 

Den taxefinansierade VA-verksamheten beräknas göra ett resultat på +/- 0 tkr   

Bakgrund 

Enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper ska ekonomienheten årligen upprätta 
fyra prognoser för nämndernas verksamheter. Prognoserna ska upprättas efter mars, 
maj, augusti samt oktober månad. Prognoserna 1 och 3 (efter mars och augusti) ska 
även delges kommunfullmäktige. 
 

Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndernas och kommunens ekonomi så 
att den följer antagen budget. Kommunstyrelsen har uppsynsplikt över nämndernas 
ekonomi. Vid avvikelser från budget ska nämnden upprätta en handlingsplan för att 
beskriva de åtgärder som ska vidtas för att uppnå en budget i balans. 
Handlingsplanen ska presenteras för kommunstyrelsens arbetsutskott. 
 

Verksamhet Teknik har upprättat prognos 2 för tekniska nämndens driftbudget i 
Mariestads kommun.  

Underlag för beslut 

Prognos 2 år 2017 för tekniska nämndens driftbudget i Mariestads kommun, daterad 
2017-06-01. 

 

Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Elisabeth Westberg och teknisk 
chef Michael Nordin ”Uppföljning av driftbudget 2017 i samband med prognos 2, 
Mariestads kommun”.     

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Mariestad 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-06-07 

Sida 7 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 135                                                   Dnr 2017/00002  

Uppföljning av investeringsbudget 2017 i samband med 
prognos 2, Mariestads kommun 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner prognos 2 för tekniska nämndens investeringsbudget 
samt exploateringsbudget i Mariestads kommun. Prognosen innebär ett 
budgetunderskridande med totalt 50 423 tkr för tekniska nämndens budget 
respektive ca 717 tkr för exploatering. 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet ger verksamhet teknik i uppdrag att till tekniska nämndens sammanträde 
den 14 juni skriva fram ett ärende gällande omdisponering av investeringsmedel för 
Rotundan gällande riktat fastighetsunderhåll.    

Bakgrund 

Enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper ska ekonomienheten årligen upprätta 
fyra prognoser för nämndernas verksamheter. Prognoserna ska upprättas efter mars, 
maj, augusti samt oktober månad. Prognoserna 1 och 3 (efter mars och augusti) ska 
även delges kommunfullmäktige. 

 

Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndernas och kommunens ekonomi så 
att den följer antagen budget. Kommunstyrelsen har uppsynsplikt över nämndernas 
ekonomi. 

 

Verksamhet Teknik har upprättat prognos 2 för tekniska nämndens investering-
budget i Mariestads kommun.   

Behandling på sammanträdet 

Sven-Inge Eriksson (KD) tillstyrker förslag till beslut med tilläggsyrkandet att 
arbetsutskottet ger verksamhet teknik i uppdrag att till tekniska nämndens sammanträde 
den 14 juni skriva fram ett ärende gällande omdisponering av investeringsmedel för 
Rotundan gällande riktat fastighetsunderhåll.   
  

Ordföranden Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S)tar upp förslag till beslut samt Erikssons 
(KD) tilläggsyrkande och finner att arbetsutskottet beslutar enligt förslagen.      



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-06-07 

Sida 8 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 135 (forts.)                                                  Dnr 2017/00002  

Underlag för beslut 

Prognos 2 år 2017 för tekniska nämndens investeringsbudget i Mariestads kommun, 
daterad 2017-06-01 (rev. 2017-06-07). 

 
Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Elisabeth Westberg och teknisk 
chef Michael Nordin ”Uppföljning av investeringsbudget 2017 i samband med 
prognos 2, Mariestads kommun”, daterad 2017-06-05.      

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Mariestad 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-06-07 

Sida 9 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 136                                                   Dnr 2017/00003  

Uppföljning av driftbudget 2017 i samband med prognos 2, 
Töreboda kommun 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner prognos 2 för tekniska nämndens driftbudget i 
Töreboda kommun. Den skattefinansierade verksamheten göra ett resultat i nivå med 
budget, inklusive bostadsanpassningsverksamheten.  

 

Den taxefinansierade VA-verksamheten förväntas göra ett resultat i nivå med budget   

Bakgrund 

Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndernas och kommunens ekonomi så 
att den följer antagen budget. Kommunstyrelsen har uppsynsplikt över nämndernas 
ekonomi. Vid avvikelser från budget ska nämnden upprätta en handlingsplan för att 
beskriva de åtgärder som ska vidtas för att uppnå en budget i balans. 
Handlingsplanen ska presenteras för ekonomiutskottet. 
 

Verksamhet Teknik har upprättat prognos 2 för tekniska nämndens driftbudget 
Töreboda kommun.  

Underlag för beslut 

Prognos 2 2017 för tekniska nämndens driftbudget Töreboda kommun. 

 

Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Cathrin Hurtig Andersson och 
teknisk chef Michael Nordin ”Uppföljning av driftbudget 2017 i samband med 
prognos 2, Töreboda kommun”.      

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Töreboda 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-06-07 

Sida 10 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 137                                                   Dnr 2017/00004  

Uppföljning av investeringsbudget 2017 i samband med 
prognos 2, Töreboda kommun 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner prognos 2 för Tekniska nämndens investeringsbudget 
i Töreboda kommun år 2017.   

Bakgrund 

Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndernas och kommunens ekonomi så 
att den följer antagen budget. Kommunstyrelsen har uppsynsplikt över nämndernas 
ekonomi. 

Verksamhet Teknik har upprättat prognos 2 för tekniskas investeringsbudget i 
Töreboda kommun.   

Underlag för beslut 

Prognos 2 för Tekniska nämndens investeringsbudget i Töreboda kommun 2017. 

 

Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetekonom Cathrin Hurtig Andersson och 
teknisk chef Michael Nordin ”Uppföljning av investeringsbudget 2017 i samband 
med prognos 2, Töreboda kommun”.     

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Töreboda 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-06-07 

Sida 11 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 138                                                   Dnr 2017/00005  

Uppföljning av driftbudget 2017 i samband med prognos 2, 
Gullspångs kommun 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner prognos 2 för tekniska nämndens driftbudget i 
Gullspångs kommun. Den skattefinansierade verksamheten beräknas göra ett 
underskott i förhållande till budget, gällande bostadsanpassningsverksamheten om 
200 tkr. 

Den taxefinansierade VA-verksamheten förväntas göra ett resultat i nivå med budget.     

Bakgrund 

Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndernas och kommunens ekonomi så 
att den följer antagen budget. 

Kommunstyrelsen har uppsynsplikt över nämndernas ekonomi. Vid avvikelser från 
budget ska nämnden upprätta en handlingsplan för att beskriva de åtgärder som ska 
vidtas för att uppnå en budget i balans. Handlingsplanen ska presenteras för 
Allmänna utskottet. 

Verksamhet Teknik har upprättat prognos 2, 2017 för tekniska nämndens driftbudget 
i Gullspångs kommun.   

Underlag för beslut 

Prognos 2, 2017 för tekniska nämndens driftbudget i Gullspångs kommun.     

 

Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Cathrin Hurtig Andersson och 
teknisk chef Michael Nordin ”Uppföljning av driftbudget 2017 i samband med 
prognos 2, Gullspångs kommun”.      

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Gullspång 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-06-07 

Sida 12 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 139                                                   Dnr 2017/00006  

Uppföljning av investeringsbudget 2017 i samband med 
prognos 2, Gullspångs kommun 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner prognos 2 för Tekniska nämndens investeringsbudget 
i Gullspångs kommun år 2017.   

Bakgrund 

Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndernas och kommunens ekonomi så 
att den följer antagen budget. Kommunstyrelsen har uppsynsplikt över nämndernas 
ekonomi. 
 

Verksamhet Teknik har upprättat prognos 2 för tekniskas investeringsbudget i 
Gullspång kommun.   

Underlag för beslut 

Prognos 2 för Tekniska nämndens investeringsbudget i Gullspångs kommun 2017. 

 

Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Cathrin Hurtig Andersson och 
teknisk chef Michael Nordin ”Uppföljning av investeringsbudget 2017 i samband 
med prognos 2, Gullspångs kommun”.      

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Gullspång 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-06-07 

Sida 13 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 140                                                   Dnr 2016/00187  

Information om förändring av objekt Kollektivtrafiksåtgärder i 
Mariestads kommun 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner informationen.  

Bakgrund 

Inför 2017 har Mariestads kommun beviljats statsbidrag för tillgänglighetsanpassning 
av busshållplatsen vid Vadsboskolan. 
 
Under 2017 är även en omfattande tillgänglighetsanpassning av hållplatsen vid 
Johannesberg planerad i samband med ombyggnaden av Stockholmsvägen. 

 
Styrgruppen för Stockholmsvägen har beslutat att byta objekt för statsbidrag 2017 
från hållplats Vadsboskolan till hållplats Johannesberg om möjligheterna finns. 
Västtrafik har gett klartecken för detta.  
 
Beslutet att byta hållplats 2017 innebär att statsbidrag för tillgänglighetsanpassning av 
hållplats Vadsboskolan söks om inför 2018. 
Kostnaderna för de båda åtgärderna bedöms likvärdiga. Statsbidragsgrundande 
belopp är 450 tkr.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av enhetschef gata/trafik Hanna Lamberg, projektchef 
va/gata Johan Bengtsson och teknisk chef Michael Nordin ”Byte av objekt för Statlig 
medfinansiering för smärre kollektivtrafikåtgärder på kommunalt vägnät i Mariestad 
2017”.      

Expedierats till: 
Verksamhetsekonom Elisabeth Westberg 
Enhetschef gata/trafik Hanna Lamberg 
Projektchef va/gata Johan Bengtsson 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-06-07 

Sida 14 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 141                                                   Dnr 2017/00268  

Fördelning av investeringsmedel för upprustning av korsningar i 
Mariestad 2017 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden har tagit del av förslag till åtgärder  

Bakgrund 

Verksamhet teknik har i 2017 års investeringsbudget erhållit 2 000 tkr extra till 
beläggningsprogrammet och upprustning korsningar. Åtgärder ska enligt uppdraget 
gå till ”Märkbara satsningar i gatukorsningar som blir uppskattade” 

 

Verksamhet teknik har inventerat korsningar och andra platser där åtgärder behövs 
och har följande förslag till åtgärder: 

Korsningar – 500 tkr:  

 Nygatan/Drottninggatan (ta bort upphöjning) 

 Magasinsgatan/Västra Skolgatan 

 Sunnevadsvägen/Marieforsleden 

 Blombergsvägen/Västerängsvägen 

 Blombergsvägen/Sunnevadsvägen 

 Jägaregatan/Rådjursstigen 

 Upphöjd gång- och cykelpassage – Drottninggatan 

 

Sträckor – 1 500 tkr: 

 Norra delen av Vasavägen (sträcka) 

 Prebendegatan 

 Nygatan mellan Torget och badhuskorset 

 Gärdesbron 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av enhetschef gata/trafik Hanna Lamberg ”Förslag till 
åtgärder för upprustning av korsningar i Mariestad 2017”  



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-06-07 

Sida 15 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 141 (forts.)                                                  Dnr 2017/00268  

 

Expedierats till: 
Verksamhetsekonom Elisabeth Westberg 
Enhetschef gata/trafik Hanna Lamberg 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-06-07 

Sida 16 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 142                                                   Dnr 2017/00204  

Remiss - Ansökan om hastighetssänkande åtgärder på gatorna 
i Skagersvik 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen i Gullspång att besluta att avslå 
ansökan om hastighetssänkande åtgärder på gatorna i Skagersvik.  

Bakgrund 

Skagersviks Fritidsförening har inkommit med ansökan om hastighetssänkande 
åtgärder på gatorna i Skagersvik.  

Kommunstyrelsen har överlämnat förslaget till Tekniska nämnden för beredning. 

Skagersvik är ett villaområde med gator utan genomfart. Gatorna har varierade bredd 
och saknar gångbanor. Majoriteten av de fordon som åker i området hör med största 
sannolikhet hemma i området eller är besökare till någon boende. Farthinder i denna 
typ av områden är inte att föredra då det kan uppstå situationer då man ökar farten 
mellan hindren om det inte är tillräckligt tätt mellan dem. Det är även stor risk att om 
man inte gör farthinder på alla vägar så styr man om trafiken att välja de gator utan 
farthinder. 

Farthinder ska placeras vid övergångsställen, vid skolor och förskolor samt ev. på 
genomfartsgator utan gångbanor. Verksamhet teknik har i uppdrag att under 2017 ta 
fram ett trafiksäkerhetsprogram för att tydliggöra hur kommunerna ska arbeta för 
god trafiksäkerhet. 

För att uppnå bättre samsyn inom området på hur fordon ska framföras och för 
ökad hänsyn bör Skagersviks fritidsförening föra en dialog med sina medlemmar då 
det är de som till största delen kör i området.   

Underlag för beslut 

Skrivelse från Skagersviks Fritidsförening om hastighetssänkande åtgärder i 
Skagersvik.  

Tjänsteskrivelse upprättada av enhetschef gata/trafik Hanna Lamberg och teknisk 
chef Michael Nordin ”Remiss - Ansökan om hastighetssänkande åtgärder på gatorna 
i Skagersvik”.      

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Gullspång 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-06-07 

Sida 17 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 143                                                   Dnr 2017/00161  

Remiss - Medborgarförslag om att inför 30 zon i Skagersvik 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden föreslår att kommunfullmäktige i Gullspång att besluta att avslå 
medborgarförslaget om att inför 30 zon i Skagersvik.     

Bakgrund 

Wolfgang Brauer har inkommit med medborgarförslag om införande av 30-zon i 
Skagersvik.  

Kommunfullmäktige har överlämnat förslaget till Tekniska nämnden för beredning. 

Skagersvik är ett villaområde med gator utan genomfart. Gatorna har varierade bredd 
och saknar gångbanor. Majoriteten av de fordon som åker i området hör med största 
sannolikhet hemma i området eller är besökare till någon boende. Ett fordon ska 
framföras med den hastighet som är lämplig oavsett hastighetsbegränsning.  

Verksamhet teknik har inget uppdrag att ta fram hastighetsplan för Gullspångs 
kommun. Arbete pågår på nationell nivå med att se över lämplig bashastighet inom 
tätorter varvid Verksamhet teknik föreslår att medborgarförslaget avslås. Istället bör 
ett helhetsgrepp tas kring hastigheter när Regeringen är klar med sin utredning senare 
i år. 

Skagersviks fritidsförening har nyligen inkommit med skrivelse angående önskemål 
om hastighetsdämpande åtgärder i Skagersvik. För att uppnå bättre samsyn inom 
området på hur fordon ska framföras och för ökad hänsyn bör Skagersviks 
fritidsförening föra en dialog med sina medlemmar och de boende i området då det 
är de som till största delen kör i området.   

Underlag för beslut 

Remiss  - Medborgarförslag om 30-zon i Skagersvik.   

Tjänsteskrivelse upprättad av enhetschef gata/trafik Hanna Lamberg och teknisk 
chef Michael Nordin ”Medborgarförslag om att inför 30 zon i Skagersvik”    

Expedierats till: 
Kommunfullmäktige Gullspång 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-06-07 

Sida 18 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 144                                                   Dnr 2015/00330  

Föreningsövertagande av anläggningen Hasslerörs GOIF: 
föreningslokal 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden beslutar att ge verksamhet teknik i uppdrag att slutgiltigt 
genomföra och underteckna upprättat upplåtelseavtal för ett föreningsövertagande av 
anläggningen Hasslerörs GOIF:s föreningslokal.   

Bakgrund 

Vid tekniska nämndens sammanträde 8 september 2015 (TN § 180/2015) tilldelades 
fastighetsavdelningen uppdraget att inleda förhandlingar med föreningen för att hitta 
formerna för ett föreningsövertagande. 

Parterna har enats om ett upplåtelseavtal med tillhörande markytor som 
skötselområde, se avtal och bilaga.   

Underlag för beslut 

Upplåtelseavtal Hassle goif 
 

Bilaga 1 upplåtelseavtal Hassle goif.     
 
Tjänsteskrivelse upprättad av fastighetsförvaltare Magnus Persson och teknisk chef 
Michael Nordin ”Föreningsövertagande av anläggningen Hasslerörs GOIF: 
föreningslokal”  

Expedierats till: 
Hasselrörs GOIF 
Fastighetsförvaltare Magnus Persson 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-06-07 

Sida 19 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 145                                                   Dnr 2017/00099  

Begäran om tillstånd att bygga utescen vid café Holmen 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden beslutar att bifalla Folkparksföreningens önskan om att få 
etablera en scen vid café holmen under förutsättning att erforderliga tillstånd erhålls.  

Scenen bekostas av Folkparksföreningen, men ägs av Mariestads kommun.  

Etablering ska ske i samråd med fastighetsavdelningen.   

Bakgrund 

Folkparksföreningen har inkommit med en skrivelse där de önskar få tillåtelse att 
etablera en ny utescen vid café Holmen.  

Den scen som idag står vid caféholmen har diskuterats under en längre tid med 
avseende på utseende och elsäkerhet. 

Scenen har en central funktion för såväl evenemang på café holmen och tillställningar 
på gräsytan framför café holmen. 

Folkparksföreningen och fastighetsavdelningen har träffats för att i ett första läge 
diskutera placering, utseende och specifika funktioner mm. 
  
Fastighetsavdelningen har inget att erinra mot ett uppförande dock måste det ske i 
samråd med fastighetsavdelningen för ett säkerställande av att scenen uppfyller 
gällande krav.     

Behandling på sammanträdet 

Linn Brandström (M) tillstyrker förslag till med tilläggyrkandet att första stycket 
kompletteras med texten ”under förutsättning att erforderliga tillstånd erhålls”. 

Ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) tar upp förslag till beslut samt 
Brandströms (M) tilläggsyrkande och finner att arbetsutskottet beslutar enlig 
förslagen.     

Underlag för beslut 

Skrivelse från Folkparksförening, Fast scen vid Café Holmen, inkommen 24 februari 
2017.   

Tjänsteskrivelse upprättad av fastighetsförvaltare Magnus Persson och teknisk chef 
Michael Nordin ”Begäran om tillstånd att bygga utescen vid café Holmen i 
Mariestad”.    



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-06-07 

Sida 20 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 145 (forts.)                                                  Dnr 2017/00099  

 

Expedierats till: 
Folkparksföreningen 
Fastighetsförvaltare Magnus Persson 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-06-07 

Sida 21 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 146                                                   Dnr 2017/00100  

Staket vid "Ullas väg" på Karlsholme 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden beslutar enligt önskemål från folkparkföreningens styrelse att 
behålla staketet runt Karlsholme men att avlägsna taggtrådsdelen på staketet.   

Bakgrund 

Folkparksföreningen har inkommit med en skrivelse till Mariestad kommun där de 
önskar behålla staketet vid ”Ullas väg”.   

Folkparksföreningen som är evenemangsansvariga på Karlsholme anser att staketet 
är av stor betydelse vid evenemang med entréavgift och vill därmed inte hyra staket 
vid sådana tillfällen. 

Fastighetsavdelningen är av samma åsikt som Folkparksföreningen och 
rekommenderar att staketet får finnas kvar dock kan taggtrådsdelen av staketet tas 
bort.   

Underlag för beslut 

Skrivelse från Folkparksföreningen, staket vid ”Ullas väg”, inkommen 24 februari 
2017.   
 
Tjänsteskrivelse upprättad av fastighetsförvaltare Magnus Persson och teknisk chef 
Michael Nordin.     

Expedierats till: 
Folkparksföreningen 
Fastighetsförvaltare Magnus Persson 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-06-07 

Sida 22 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 147                                                   Dnr 2017/00167  

Översiktsplan för Mariestads kommun 

  

Arbetsutskottets beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott har tagit del av samrådshandlingarna och yttrar sig 
enligt bilagd skrivelse ”Verksamhet tekniks synpunkter på förslag till Översiktsplan”.  

Bakgrund 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 22 mars 2017 att förslag till 
översiktsplan för Mariestads kommun skall bli föremål för samråd. Processen för 
framtagande av översiktsplan samt dess innehåll är reglerat i plan- och bygglagen. I 
översiktsplanen skall kommunen ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen 
av den fysiska miljön, planen skall även ge vägledning för beslut om hur mark- och 
vattenområden ska användas och hur den byggda miljön skall användas, utvecklas 
och bevaras.   

Underlag för beslut 

Verksamhet tekniks synpunkter på förslag till översiktsplan. 
 

Samrådshandling för förslag till översiktsplan för Mariestads kommun. 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av va-strateg Amanda Haglind, enhetschef gata/trafik 
Hanna Lamberg och teknisk chef Michael Nordin ”Yttrande på förslag till 
översiktsplan för Mariestads kommun”   

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Mariestad 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 148                                                   Dnr 2017/00211  

Samarbete mellan Mariestads kommun och Skövde kommun 
gällande vatten och spillvatten i Låstad 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden ger teknisk chef i uppdrag att teckna en avsiktsförklaring med 
Skövde kommun gällande Mariestads kommuns möjligheter att ansluta fastigheter i 
Låstad till Skövde kommuns allmänna vatten- och spillvattenanläggning.  

Bakgrund 

Mariestads kommun antog i december 2016 VA-plan 2016-2026. Enligt VA-planen 
ska kommunala vatten- och spillvattentjänster byggas ut till Låstad efter 2026. Låstad 
är beläget i utkanten av Mariestads kommun i närheten av gränsen till Skövde 
kommun. Skövde kommun planerar nu för en utbyggnad av kommunalt vatten och 
spillvatten till Böja i närheten av gränsen till Mariestads kommun, cirka en kilometer 
från Låstad. Skövde kommun ska i samband med utbyggnationen av VA-nät till Böja 
utföra åtgärder på befintliga anläggningar och behöver ansöka om nytt tillstånd för 
reningsverket i Timmersdala för att möta den ökade belastningen. Skövde kommun 
är beredda att ingå avtal med Mariestads kommun för att möjliggöra en inkoppling av 
Låstad till Skövdes allmänna VA-anläggning.  

Mariestads kommun äger inget ledningsnät i närheten av Låstad och en utbyggnad av 
den allmänna VA-anläggningen till Låstad inom den egna kommunen skulle innebära 
stora investeringar och ökade driftkostnader. Verksamhet teknik önskar därför ingå 
avtal med Skövde kommun för att i framtiden kunna koppla Låstad till Skövdes 
allmänna ledningsnät. 

I dagsläget är bedömningen att Låstad uppfyller de krav som lagen om allmänna 
vattentjänster ställer på ett område för att vara föremål för ett kommunalt ansvar när 
det gäller VA-försörjning. Hur området ser ut om tio år är omöjligt att säga. Det 
finns alltid en risk att området eller lagstiftningen har ändrat sig på ett sådant sätt att 
dagens bedömning inte längre är aktuell om tio år. Om området inte längre är aktuellt 
för att intas i det kommunala verksamhetsområdet för vatten och spillvatten vid 
tillfället blir Mariestads kommun skyldig Skövde kommun ersättning enligt 
avsiktsförklaringen. Verksamhet teknik bedömer att det är en risk som är värd att ta 
med tanke på de stora ekonomiska insatser som skulle krävas för att på egen hand 
bygga ut ett VA-system till Låstad.  

Underlag för beslut 

Avsiktsförklaring Låstad-Böja  

Karta Låstad-Böja  
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Tjänsteskrivelse upprättad av va-strateg Amanda Haglind och teknisk chef Michael 
Nordin ”Samarbete mellan Mariestads kommun och Skövde kommun gällande 
vatten och spillvatten i Låstad”.  

Expedierats till: 
VA-strateg Amanda Haglind 
Teknisk chef Michael Nordin 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 149                                                   Dnr 2017/00265  

Kommunalt VA i områdena Askevik och Moviken 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden beslutar att  

1. Bevilja verksamhet teknik igångsättningstillstånd för att projektera 
ledningsnät för vatten och spillvatten i områdena Moviken och Askevik i 
Mariestads kommun. 

2. Finansiering, 600 tkr, sker genom tilldelade medel för ”VA-plan – nya 
verksamhetsområden”, projekt 1751.     

Bakgrund 

Kommunfullmäktige för Mariestads kommun har antagit VA-plan 2016-2026. I 
enlighet med VA-planen ska arbetet med att förse områdena Askevik och Moviken 
med kommunala vatten- och spillvattentjänster påbörjas 2017 och slutföras under 
2019.  

Igångsättningstillstånd har beviljats verksamhet teknik för att projektera 
överföringsledningar för vatten och spillvatten mellan Sjötorp och Askevik. 

För att hålla tidsplanen i VA-planen behöver projektering påbörjas även inom 
områdena Moviken och Askevik. Projekteringen gäller ledningsnät för vatten och 
spillvatten till ca 100 fastigheter i Mariestads kommun.   

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av va-strateg Amanda Haglind och teknisk chef Michael 
Nordin ”Kommunalt VA i områdena Askevik och Moviken, Mariestads kommun”.  

Expedierats till: 
Verksamhetsekonom Elisabeth Westberg 
VA-strateg Amanda Haglind 
Teknisk chef Michael Nordin 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 150                                                   Dnr 2017/00121  

Formellt samråd om förslag till nytt vattenskyddsområde för 
Hova vattentäkt 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden beslutar att föreslå fullmäktige i Gullspångs kommun att besluta 
enligt följande: 

1. Gullspångs kommun beslutar att genomföra formellt samråd genom att 
förelägga ägare och innehavare av särskild rätt till marken att inom viss tid 
yttra sig över förslaget till nytt vattenskyddsområde för Hova vattentäkt och 
tillhörande skyddsföreskrifter. 

2. Gullspångs kommun beslutar med stöd av 49 § delgivningslagen (2010:1932) 
att delgivning av föreläggandet ska ske genom kungörelsedelgivning.  

3. Gullspångs kommun beslutar att genomförande av det formella samrådet 
hanteras av tekniska nämnden. 

4. Gullspångs kommun beslutar att skicka in begäran om att Länsstyrelsen i 
Västra Götaland ska upphäva Länsstyrelsen Skaraborgs resolution från den 
30 januari 1958 som avser fastställande av föreskrifter till förekommande av 
förorening av grundvattnet inom visst i Hova samhälle i Hova kommun 
beläget område, och att upphävandet ska gälla från det att beslut om 
fastställande av nytt vattenskyddsområde träder i laga kraft.   

Bakgrund 

Sammanfattning av bakgrunden till arbetet 

Den allmänna dricksvattenförsörjningen är ett kommunalt ansvar. Det kommunala 
ansvaret omfattar också att se till att allmänna dricksvattentillgångar skyddas så att 
dricksvattenförsörjningen säkras i ett långsiktigt perspektiv. Inrättande av 
vattenskyddsområden (VSO) med tillhörande skyddsföreskrifter är en del i det 
arbetet. Sveriges riksdag har fastställt det nationella miljökvalitetsmålet Grundvatten 
av god kvalitet, vilket Gullspångs kommun har gjort följande ställningstagande till: 
”Kommunen ska fastställa skyddsområden för vattentäkter där sådana saknas”. I dag 
saknas relevant skydd för grundvattentäkten i Hova. 
 

Ett vattenskyddsområde är ett område där mark- och vattenförhållanden är särskilt 
känsliga för föroreningar, och där ett stort eller många små utsläpp kan göra att 
vattnet i täkten inte längre går att använda för dricksvattenproduktion. Inom ett 
vattenskyddsområde gäller ett antal skyddsföreskrifter som begränsar aktiviteter som 
kan innebära risk för utsläpp av ämnen som kan försämra vattenkvaliteten i täkten. 
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Arbetssätt i projektet 

Arbetet med att ta fram ett förslag till nytt vattenskyddsområde har bedrivits i 
projektform där tjänstemän från VA-avdelningen har haft det övergripande ansvaret 
för arbetet. I projektgruppen har även representanter från verksamhet miljö och bygg 
samt kommunledningskontoret deltagit. Projektet har haft en styrgrupp med 
tjänstemän samt en politisk styrgrupp. 

Dialog med berörda fastighetsägare 

 För att tidigt göra berörda fastighetsägare delaktiga inleddes en informell 
dialog i samband med att det första utkastet till vattenskyddsområdets 
avgränsning hade tagits fram. Följande aktiviteter har ingått i dialogen: 

 2016-10-05 Brevutskick till alla berörda fastighetsägare med information om 
projektet och om det framtagna förslaget till avgränsning av 
vattenskyddsområdet. Utskicket innehöll även en inbjudan till en 
informationsträff. 
Cirka 120 berörda fastigheter omfattades av utskicket. 

 2016-10-26 Informationsträff för berörda fastighetsägare och 
verksamhetsutövare i kommunhuset i Hova. Ytterligare information om hur 
det fortsatta arbetet kommer att gå till, samt om förslaget till avgränsning av 
VSO. Vid träffen bjöds berörda in till dialogträffar för boende, lant-
/skogsbrukare respektive övriga verksamhetsutövare. Från kommunens sida 
närvarade tjänstemän från VA-avdelningen, verksamhet miljö och bygg samt 
kommunledningskontoret. Kommunen representerades även politiskt vid 
informationsträffen. 
22 personer närvarade vid informationsträffen. 

 November 2016 Dialogträffar för boende (2016-11-28) (fyra berörda 
fastighetsägare närvarade), lant-/skogsbrukare (2016-11-22) (cirka tio berörda 
verksamhetsutövare närvarade) respektive övriga verksamhetsutövare (2016-
11-22) (representanter för tre berörda verksamheter närvarade). Vid träffarna 
gicks ett första förslag till skyddsföreskrifter igenom. Träffarna fungerade 
som informella forum för frågor, synpunkter, diskussioner och där de 
berörda fick möjlighet att beskriva hur de påverkades av de föreslagna 
föreskrifterna. Vid träffarna erbjöds berörda möjlighet att boka tid för 
enskilda träffar under december. Vid en av dialogträffarna efterfrågades 
möjlighet till enskild träff i januari. Förslag på tider i december och januari 
lades upp på kommunens hemsida efter genomförda dialogträffar. 
Från kommunens sida närvarade tjänstemän från VA-avdelningen samt från 
verksamhet miljö och bygg. Vid träffarna med lant-/skogsbrukare respektive 
övriga verksamhetsutövare närvarade även konsulten som tagit fram förslaget 
till VSO och tillhörande skyddsföreskrifter. 

 2016-12-12 Enskild träff: En enskild träff hölls med fastigsägare som 
sammantaget äger sju berörda delområden av fastigheter. 
Inga ytterligare enskilda träffar har hållits. 
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 2017-03-08 Brevutskick till alla berörda fastighetsägare med information om 
att ett nytt förslag till VSO tagits fram. Frågeställningar som kom upp i 
samband med dialogen med fastighetsägarna gav anledning att ta fram ett 
förslag till VSO som utgick från ett mindre uttag ur grundvattentäkten. 
Resultatet blev ett lite mindre skyddsområde och det är det förslaget till VSO 
som nu föreslås gå ut på formellt samråd. I brevutskicket informerades om 
det kommande formella samrådet.  
Cirka 70 fastigheter berörs av det nuvarande förslaget till VSO. Av dessa 
berörs cirka 40 fastigheter bara av den tertiära skyddszonen för vilken inga 
skyddsföreskrifter kommer att införas. 

Parallellt med ovan beskrivna aktiviteter har aktuell information hållits tillgänglig på 
kommunens hemsida. 
 

Tidigt samråd med myndigheter 

 Efter dialogen med berörda fastighetsägare har tidigt samråd om förslaget till VSO 
med tillhörande skyddsföreskrifter hållits med Länsstyrelsen i Västra Götaland (2017-
03-30) samt med verksamhet miljö och bygg (2017-04-05). Samråden har inte 
föranlett ändringar av skyddsområdets avgränsning. Däremot framförde 
myndigheterna synpunkter på hur skyddsföreskrifterna är formulerade och ifall de är 
tillräckligt tydliga. Synpunkter vad gäller nivån på några av restriktionerna 
(anmälningsplikt, tillståndsplikt eller förbud) framfördes också. Sammantaget har 
flera mindre ändringar av skyddsföreskrifterna genomförts sedan de tidiga samråden 
med myndigheterna i fråga. 
 

Det formella samrådets genomförande 

Krav på det formella samrådet finns i förordningen (1998:1252) om områdesskydd 
enligt miljöbalken m.m., och krav på hur delgivning genomförs finns i 
delgivningslagen (2010:1932). Kommunen ska förelägga ägare och innehavare av 
särskild rätt till marken att inom viss tid yttra sig över förslaget. Föreläggandet ska 
normalt delges. Eftersom föreläggandet ska delges ett stort antal personer och 
sakägarkretsen inte fullt ut är känd föreslås fullmäktige besluta att delgivningen ska 
ske genom kungörelsedelgivning. En kungörelse om föreläggandet kommer då att 
ske genom att kungörelsen förs in i Post- och Inrikes Tidningar samt i 
Mariestads-Tidningen inom tio dagar från beslutet om kungörelsedelgivning.   

Utöver genomförande av kungörelsedelgivning kommer alla kända ägare och 
innehavare av särskild rätt till marken att få föreläggandet hemskickat som ett brev. 
Kungörelsen samt förslaget till vattenskyddsområde med tillhörande 
skyddsföreskrifter kommer finnas tillgängliga på kommunens hemsida, samt i 
utskriven form på kommunhuset i Hova. Det kommer även sammanställas en mer 
lättillgänglig sammanfattning av förslaget. 

Den tid som en sakägare har på sig för att yttra sig över förslaget räknas från 
delgivningsdagen (två veckor från beslutet om kungörelsedelgivning), och den tiden 
får inte sättas kortare än en månad. 
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Vidare ska kommunen även samråda med berörda myndigheter. Remiss kommer att 
skickas till Sveriges geologiska undersökning (SGU), Trafikverket, Räddningstjänsten, 
Skogsstyrelsen, Havs- och vattenmyndigheten, Länsstyrelsen, Miljö- och 
byggnadsnämnden Gullspångs kommun samt Lantbrukarnas riksförbund (LRF) 
Gullspång. 

Efter genomfört formellt samråd 

Efter att det formella samrådet har genomförts kommer en samrådsredogörelse att 
sammanställas. Där samlas inkomna yttranden med kommunens bemötanden av dem 
samma. Här redogörs också för om samrådet har föranlett några ändringar av 
förslaget till vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter. Samrådsredogörelsen samt 
ett slutligt förslag till vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter kommer ingå som 
underlag för beslut om fastställande. Beslut om fastställande av nytt 
vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter ska fattas av kommunfullmäktige. 

Upphävande av befintligt skyddsområde 

Det finns ett gammalt skyddsområde med föreskrifter (Länsstyrelsen Skaraborgs län, 
1958-01-30) som måste upphävas innan ett nytt vattenskyddsområde med 
skyddsföreskrifter för Hova vattentäkt kan fastställas. Det är länsstyrelsen som ska 
upphäva det gamla skyddsområdet. Länsstyrelsen föreslår att kommunen inkommer 
med en begäran om att upphävandet ska gälla från det att kommunens beslut om 
fastställande av nytt vattenskyddsområde träder i laga kraft. Så länge kommunen inte 
fastställer något nytt skyddsområde slutar inte heller det gamla att gälla.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av miljöingenjör Johanna Klingborn och teknisk chef 
Michael Nordin ”Formellt samråd om förslag till nytt vattenskyddsområde för Hova 
vattentäkt”. 

Förslag till nytt vattenskyddsområde och tillhörande skyddsföreskrifter: 

”Tekniskt underlag med förslag till vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter” 
Sweco, 2017-05-22 

”Övergripande konsekvensbedömning av förslag till nytt vattenskyddsområde med 
skyddsföreskrifter”   
Sweco och VA-avdelningen Gullspångs kommun, 2017-05-30 

Förslag till skrivelse till Länsstyrelsen Västra Götaland: ”Begäran om upphävande av 
föreskrifter inom visst område kring Hova vattentäkt, Gullspångs kommun.”     

Expedierats till: 
Kommunfullmäktige Gullspång 
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Information om avbruten upphandling gällande Hajstorps 
reningsverk 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner informationen.  

Bakgrund 

Hajstorps reningsverk är ett av de mindre verken inom MTG. Verket har under ett 
antal år haft en bristfällig rening och inte klarat de riktvärden som sedan år 1997 gällt 
för verksamheten. 
 
En första utredning pekade på att de åtgärder som skulle kunna vidtas på befintlig 
anläggning för att klara de nya hårdare försiktighetsmått som Miljö- och 
byggnadsförvaltningen beslutat om december 2015 skulle uppgå till en kostnad om 
ca 1 200 tkr. Redan vid denna kostnadsnivå var VA-avdelningen tveksam till en så 
stor investering i en anläggning dimensionerad för 65 personekvivalenter samtidigt 
som endast ett trettiotal personer i dagsläget är anslutna. Efter noggrannare 
genomlysning verkade tillverkare av reningsverket tveksamma till att de åtgärder de 
föreslagit verkligen skulle räcka för att nå de försiktighetsmått som beslutats. 
 

Ett nytt anpassat reningsverk som enligt tillverkare skulle klara de nya kraven 
kostnadsuppskattades till drygt 3 000 tkr vilket gjorde att frågan hamnade i ett annat 
läge. 
 
Förslag om att istället gräva ca 4 km överföringsledning till Töreboda reningsverk för 
att få en lägre driftkostnad över tid behövde utredas. 

För att utreda och kalkylera vad ett sådant alternativ skulle innebära rent ekonomiskt 
men också i frågan om den totala miljönyttan då möjligheten för fler fastigheter att 
ansluta sig då skulle uppstå. 
 
I Miljö-och byggnadsförvaltningens föreläggande har det funnits en tidsfrist som 
verksamheten i dialog med Miljö- och byggnadsförvaltningen behövt flytta fram ett 
anta gånger under utredningens gång. 
 

Under utredningen har flera komplexa frågeställningar med överföringsledningar 
uppkommit och parallellt har verksamheten tittat vidare på ett nytt verk som ska 
klara de nya kraven. Efter en omvärldsbevakning och vidare diskussion med andra 
VA-huvudmän beslutade verksamhet tekniks VA-avdelning att släppa tanken med 
överföringsledningar på grund av kostnadsläge och annan komplexitet då det visade 
sig att det fanns möjlighet till att anlägga ett nytt avloppsreningsverk inom ett rimligt  



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-06-07 

Sida 31 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 151 (forts.)                                                  Dnr 2016/00377  

kostnadsspann. En upphandling i enlighet med LOU genomfördes och tre anbud 
inkom där Tekniska nämndens arbetsutskott på sammanträdet 2017-04-11 beslutade 
om antagande av entreprenör/leverantör och Tekniska nämnden beviljade på 
sammanträdet samma datum igångsättningstillstånd och finansiering av projektet. 

Inom överklagandetiden inkom frågor och synpunkter vilket innebar att 
upphandlingen högst sannolikt skulle komma att överklagas. Detta gjorde att 
verksamhet teknik tillsammans med upphandlingsenheten beslutade att avbryta 
upphandlingen för att göra ett nytt förfrågningsunderlag. Målsättningen är att en ny 
upphandling genomförs under sommaren. 

Miljö- och Byggnadsförvaltningen är informerade om omständigheterna.    

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivele upprättad av anläggningschef va-verk Owe Ekman och teknisk chef 
Michael Nordin ”Information om avbruten upphandling gällande Hajstorps 
avloppsreningsverk ”    

Expedierats till: 
Anläggningschef va-verk Owe Ekman 
Teknisk chef Michael Nordin 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-06-07 

Sida 32 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 152                                                   Dnr 2015/00528  

Information om ombyggnad till kväverening Töreboda 
reningsverk 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner informationen.  

Bakgrund 

Töreboda avloppsreningsverk står inför en omfattande ombyggnad då verket inte 
klarar gällande utsläppskrav gällande kväve. En principutredning genomfördes under 
2016 av i branschen erkända konsulter. Principutredningen pekade på olika alternativ 
av om- och tillbyggnad som kunde vara aktuella för att åstadkomma det 
kvävereduktionskrav som finns. Utifrån konsulternas rekommendation om 
ombyggnadsalternativ har nu ett förfrågningsunderlag arbetats fram för att nu 
komma ut på offentlig upphandling. 

Tidplanen som det arbetas efter är att få ut förfrågan i mitten av juni med sista 
anbudstid under vecka 35. 

Tilldelningsbesked kring vecka 40 och ombyggnadstid november 2017 – mars 2018. 

Branschen har hög beläggning och endast några få anbudsgivare är att vänta.   

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av anläggningschef va-verk Owe Ekman och teknisk chef 
Michael Nordin ”Information om ombyggnad till kväverening Töreboda 
reningsverk”.    

Expedierats till: 
Anläggningschef va-verk Owe Ekman 
Teknisk chef Michael Nordin 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 153                                                   Dnr 2017/00150  

Remiss - Medborgarförslag om belysning vid fritidshemmet 
Galaxen i Töreboda 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige i Töreboda att avslå 
medborgarförslaget.   

Bakgrund 

Stefan West har lämnat ett medborgarförslag om att montera mer belysningen vid 
parkeringen vid fritidshemmet ”Galaxen”. Kommunstyrelsens arbetsutskott har 
beslutat att remittera frågan till tekniska nämnden för utredning och yttrande. 
Fastighetsavdelningen har utrett ärendet och kommit fram till följande: 

Belysningen är idag monterad i enlighet med personalens önskemål, inga andra 
synpunkter är kända. I samband med att den sist beställda modulen färdigställs så 
kommer ytterbelysningen på hela skolområdet att kompletteras och en ny 
belysningspunkt monteras på den östra delen av parkeringen, den västra kommer att 
förstärkas i samband med GC-vägens utbyte till LED.  

Underlag för beslut 

Remiss - Medborgarförslag om belysning vid fritidshemmet Galaxen i Töreboda.  

 

Tjänsteskrivelse upprättad av fastighetsförvaltare Jim Gustavsson och teknisk chef 
Michael Nordin ”Remiss - Medborgarförslag om belysning vid fritidshemmet 
Galaxen i Töreboda”.      

Expedierats till: 
Kommunfullmäktige Töreboda 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 154                                                   Dnr 2017/00149  

Delegation -  Remiss - Medborgarförslag om byte av 
kommunens advents-/ljus- dekorationer i Töreboda 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden ger delegation till tekniska nämndens arbetsutskott att yttra sig 
gällande remiss av medborgarförslag om byte av kommunens advents-/ljus- 
dekorationer i Töreboda.    

Bakgrund 

Stefan West har till Töreboda kommun inkommit med ett medborgarförslag om byte 
av kommunens advents-/ljus- dekorationer i Töreboda. 

Kommunstyrelsen utvecklingsutskott i Töreboda har remitterat ärendet till tekniska 
nämnden för utredning och yttrande. Utvecklingsutskottet önskar yttrandet tillhanda 
senast 28 juli. 

Verksamhet teknik har påbörjat en utredning om ett möjligt genomförande men har 
ännu inte fått alla underlag för att kunna lämna ett yttrande i samband med tekniska 
nämndens sammanträde den 14 juni. Verksamheten föreslår därför att nämnden ger 
arbetsutskottet delegation att yttra sig så att yttrande kommer in i rätt tid till 
utvecklingsutskottet.     

Underlag för beslut 

Remiss - Medborgarförslag om byte av kommunens advents-/ljus- dekorationer i 
Töreboda. 
 
Tjänsteskrivele upprättad av teknisk chef Michael Nordin och nämndsekreterare Ewa 
Sallova ”Delegation till arbetsutskottet att yttra sig gällande - Medborgarförslag om 
byte av kommunens advents-/ljus- dekorationer i Töreboda”     

Expedierats till: 
Teknisk chef Michael Nordin 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 155                                                   Dnr 2017/00151  

Remiss  - Medborgarförslag om ny utsmyckning i Kyrkdammen i 
Töreboda 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige i Töreboda att besluta: 

Kommunfullmäktige konstaterar att verksamhet teknik har genomfört de åtgärder 
som önskas i medborgarförslaget. Medborgarförslaget är därmed besvarat.    

Bakgrund 

Bo Lennartsson har till Töreboda kommun inkommit med ett medborgarförslag om 
ny utsmyckning i Kyrkdammen i Töreboda. Utvecklingsutskottet har överlämnat 
medborgarförslaget till tekniska nämnden för beredning (§ 54/2017).  

Verksamhet teknik har efter detta åtgärdat de brister som var orsaken till att sälen 
togs bort och har även återplacerat sälen i Kyrkdammen.    

Underlag för beslut 

Remiss  - Medborgarförslag om ny utsmyckning i Kyrkdammen i Töreboda.  

 

Tjänsteskrivelse upprättad av teknisk chef Michael Nordin ”Remiss  - 
Medborgarförslag om ny utsmyckning i Kyrkdammen i Töreboda”.      

Expedierats till: 
Kommunfullmäktige Töreboda 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 156                                                   Dnr 2017/00152  

Remiss  - Medborgarförslag om kommunal tvättanläggning för 
bilar i Töreboda 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden föreslår att kommunfullmäktige i Töreboda avslår 
medborgarförslaget med motiveringen att en tvättanläggning för bilar som är till för 
kommuninvånare och turister inte är en kommunal kärnverksamhet.   

Bakgrund 

Marcus Berg har till kommunfullmäktige i Töreboda inkommit med ett 
medborgarförslag om kommunal tvättanläggning för bilar.  
 
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott i Töreboda har remitterat ärendet till tekniska 
nämnden för beredning och yttrande (Uu § 55/2017).  

Ingivaren har läst i kommunens riktlinjer för tvätt av bil att man ska göra detta på 
avsedd plats eller i en "gör det själv hall". Som det är idag finns ingen sådan 
anläggning i kommunen. Ingivaren föreslår därför att kommunen utreder om det 
skulle vara lämpligt att bygga en anpassad tvättanläggning för bilar i Töreboda. Med 
en strategisk placering av denna skulle man kunna anse att det är en bra service både 
för kommunens invånare och för de sommarturister som kommer varje år med 
husbilar och husvagnar. 

Verksamhet teknik har handlagt ärendet rekommenderar inte att kommunen anlägger 
och driver en tvättanläggning som nyttjas av allmänheten då detta inte kan anses vara 
en kommunal kärnverksamhet.  

Underlag för beslut 

Remiss  - Medborgarförslag om kommunal tvättanläggning för bilar i Töreboda. 

 

Tjänsteskrivelse upprättad av teknisk chef Michael Nordin ”Remiss  - 
Medborgarförslag om kommunal tvättanläggning för bilar i Töreboda”.     

Expedierats till: 
Kommunfullmäktige Töreboda 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 157                                                   Dnr 2017/00036  

Uppdrag att fylla ut Hälsans stig med grus på sträckan mellan 
Strandgården och Karlsholme 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner informationen och avslutar ärendet.    

Bakgrund 

Tekniska nämnden gav den 24 januari 2017 (Tn § 19/2017) verksamhet teknik i 
uppdrag att fylla ut Hälsans stig med grus på sträckan mellan Strandgården och 
Karlsholme.  

Gatuavdelningen har nu utfört uppdraget och ärendet kan därmed avslutas.    

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Tn § 19/2017.  

 

Tjänsteskrivelse upprättad av teknisk chef Michael Nordin ”Uppdrag att fylla ut 
Hälsans stig med grus på sträckan mellan Strandgården och Karlsholme”.     

Expedierats till: 
Enhetschef park/hamn Jan Larsson 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 158                                                   Dnr 2017/00269  

VA - Omdisponering av investeringsmedel 2017 Mariestad 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

1. Tekniska nämnden omdisponerar investeringsmedel från 2017 års VA-investeringsram 
för ”förnyelse anläggningar ovan mark” enligt följande 

 1 200 tkr till Projekt 1755 Renovering kembassänger ARV Mariestad 

 350 tkr till projekt 1756 Styr- och elinstallation Torsö vattenverk 

2. Tekniska nämnden omdisponerar investeringsmedel från 2017 års VA-investeringsram 
för ”förnyelse ledningsnät” 

 5 000 tkr till projekt 1750 Projekt VA-sanering Munktrömsvägen, Ullervad 

 3 000 tkr till projekt 1749 VA-sanering Trumpetvägen  

Bakgrund 

För år 2017 har VA-avdelningen tilldelats 17 000 tkr i VA-investeringsram. Dessa är 
uppdelade i 11 000 tkr för förnyelse av ledningsnät och 6 000 tkr i förnyelser av 
anläggningar ovan mark. Summorna är kopplade till den förnyelsetakt som är 
ambitionen i antagen VA-plan. Av de medel som finns avsatta till förnyelse av 
ledningsnät är 1 600 tkr omdisponerade i tidigare beslut. 

VA-avdelningen har för avsikt att genomföra följande projekt som kräver 
omdisponering. 

Projekt 1755 Renovering Kembassänger Mariestads ARV 

Ytskiktet i kembassängerna har börjat vittra sönder för att renovera bassängerna 
utifrån de skador som har uppstått och för att förhindra ytterligare skador sker i 
konstruktionen behöver en betongrenovering ske. Kostnaden beräknas till 1 200 tkr. 

Projekt 1756 Styr- och elinstallation Torsö vattenverk 

Torsö vattenverk kompletterades med ytterligare en brunn för ett par år sedan. Detta 
för att komma till rätta med den vattenbrist som fanns under sommarhalvåren. För 
att använda oss av båda brunnarna kontinuerligt och ha fjärrövervakning behöver en 
styrning installeras. Att installera erforderlig styrning beräknas kosta 350 tkr. 

Projekt 1750 VA-sanering Munkströmsvägen, Ullervad 

Ett VA-saneringsprojekt som kommer att utföras genom schaktning. Samtliga 
serviser och ledningar byts ut på grund av dålig kondition. Vissa ledningar får nytt 
läge eftersom de befintliga ligger på tomtmark. Felkopplingar från fastigheter byggs 
bort för att minska förekomsten av ovidkommande vatten till reningsverket. 
Projektet kommer att utföras av Skanska inom ramen för det ramavtal som finns för 
VA-saneringar. Projektet beräknas starta direkt efter semesterperioden och 
kostnaden är kalkylerad till 5 000 tkr. 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 158 (forts.)                                                   Dnr 2017/00269  

Projekt 1749 VA-sanering Trumpetvägen 

Efter utredningar i samband med återkommande driftstörningar och översvämningar 
har VA-ledningarna i Trumpetvägen prioriterats att genomföras under 2017. I 
samband med genomförandet kommer felkopplingar från fastigheter rättas till för att 
minska förekomsten av ovidkommande vatten till reningsverket. Projektet beräknas 
starta i augusti-september. Saneringen kalkyleras till 3 000 tkr.   

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av chef ledningsnät Simon Ravik, anläggningschef va-verk 
och teknisk chef Michael Nordin ”VA - Omdisponering av investeringsmedel 2017 
Mariestad”.     

Expedierats till: 
Verksamhetsekonom Elisabeth Westberg 
Anläggningschef va-verk Owe Ekman 
Chef ledningsnät Simon Ravik 
Teknisk chef Michael Nordin 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 159                                                   Dnr 2017/00270  

VA - Omdisponering av investeringsmedel 2017 Töreboda 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden omdisponerar investeringsmedel från 2017 års VA-
investeringsram (projekt 92201) enligt följande: 

 2 400 tkr till ”Relining spillvattenledning Kanalparken” 

 200 tkr till ”Byte tak personaldel Töreboda ARV” 

 1 000 tkr till ”Renovering i samband med ombyggnad till kväverening”  

Bakgrund 

För 2017 finns 15 060 tkr i tilldelad VA-investeringsram. Av dessa medel har i 
tidigare beslut omdisponerats 2 400 tkr. En upphandling ska snart genomföras för 
om-och tillbyggnad till kväverening på Töreboda avloppsreningsverk. Kostnaden för 
denna ombyggnad är mycket osäker och ett utrymme för detta projekt bör finnas i 
investeringsramen. Dock ämnar VA-avdelningen genomföra projekt som är direkt 
kopplade till den belastning och det behov som finns på verket för att bland annat 
förbättra förutsättningarna för ett uppfyllande av de reningskrav verket har på sig. 

 

”Relining Kanalparken Töreboda” 

Kraftigt inläckage från kanalen. Flödesmätningar visar på ett inläckage till 
reningsverket som kostar verksamheten ca 300 tkr per år. Läget intill kanalen med sur 
mark samt djupt läge gör att grävning blir svårt. Profilen (lutningen) på befintlig 
ledning är bra vilket gör att relining är den bästa och billigaste lösningen i detta fall. 

Total sträcka är 910 meter och beräknas kosta 2 400 tkr med kringarbeten inkluderat. 

 

”Renovering i samband med ombyggnad till kväverening” 

I samband med att ombyggnad kommer att ske på Töreboda ARV har det under 
arbetet med att ta fram förfrågningsunderlag framkommit att ytterligare åtgärder 
behöver vidtagas i anslutning till projektet. Det handlar bl.a om betongrenoveringar i 
bassänger och renovering av ytskikt i andra utrymmen. Kostnaden för de åtgärder 
som bedöms behöva göras under 2017 uppgår till 1 000 tkr. 

”Byte tak personaldel Töreboda ARV” 

Efter en misstänkt takläcka har en undersökning gjorts av taket på den personaldel 
som finns på reningsverksområdet. Taket bedöms behöva bytas för att förhindra 
ytterligare skador på byggnadskonstruktionen. Takbytet beräknas kosta 200 tkr.  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 159 (forts.)                                                  Dnr 2017/00270  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättda av chef ledningsnät Simon Ravik, anläggningschef va-verk 
Owe Ekman och teknisk chef Michael Nordin ”VA - Omdisponering av 
investeringsmedel 2017 Töreboda”.      

Expedierats till: 
Verksamhetsekonom Cathrin Hurtig Andersson 
Anläggningschef va-verk Owe Ekman 
Chef ledningsnät Simon Ravik 
Teknisk chef Michael Nordin 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 160                                                   Dnr 2017/00271  

VA - Omdisponering av investeringsmedel 2017 Gullspång 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden omdisponerar: 

 500 tkr till projekt ”VA-E20 2017” från 2017 års VA-investeringsram 

 300 tkr till projekt ”UV-ljus Hova vattenverk” från 2017 års VA-
investeringsram   

Bakgrund 

Kommunfullmäktige i Gullspångskommun har beslutat tilldela tekniska nämnden 
1 900 tkr i investeringsram för VA-verksamheten. Av dessa har det tidigare beslutats 
att omdisponera totalt 1 100 tkr (Tn § 39/2017, Tn § 40/2017). 

 

Projekt ”VA-E20 2017” 

I samband med E20 ombyggnaden behöver en mängd VA-ledningar både inom och 
utanför befintligt vägområde byggas om. De VA-ledningar som ligger inom ett 
befintligt vägområde bekostas normalt av ledningsägaren och för de ledningar som 
ligger utanför befintligt vägområde bekostas av väghållaren. I avsiktsförklaringen 
mellan Trafikverket och Gullspångs kommun förhandlades att kommunen ska betala 
ett fast pris för de ombyggnationer som görs på ledningar inom befintligt vägområde 
till en total kostnad på 750 tkr som kan delas upp på två år med första fakturering år 
2016. Då E20 projektet i sin helhet blev förskjuten i tid och kom igång senare än 
planerat har första fakturering flyttats till 2017. Då tilldelade investeringsmedel för 
VA-kollektivet är knappa föreslår verksamhet teknik att endast den del som behöver 
betalas år 2017 (375 tkr) omdisponeras från 2017 års investeringsram. Tillkommande 
kostnader i projektet är kostnaden för egen tid gällande granskning, byggmöten, m.m. 
som bedöms till 125 tkr. Totalt föreslås 500 tkr från 2017 års investeringsram 
omdisponeras till projektet. 

 

”UV-ljus Hova vattenverk” 

Sedan ett par år har kommunen ett föreläggande om att installera ett UV-ljus i Hova 
vattenverk. Installationen har fått skjutas upp vid ett par tillfällen då 
investeringsmedel har behövt prioriterats till andra projekt. Kostnaden för 
installation av UV-ljus bedöms kosta 300 tkr och föreslås omdisponeras från 2017 års 
VA-investeringsram.  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 160 (forts.)                                                  Dnr 2017/00271  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av enhetschef ledningsnät Simon Ravik, anläggningschef 
va-verk Owe Ekman och teknisk chef Michael Nordin ”VA - Omdisponering av 
investeringsmedel 2017 Gullspång”.      

Expedierats till: 
Verksamhetsekonom Cathrin Hurtig Andersson 
Anläggningschef va-verk Owe Ekman 
Chef ledningsnät Simon Ravik 
Teknisk chef Michael Nordin 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 161                                                   Dnr 2017/00158  

Förslag till ändring av detaljplan för del av Kanaljorden 1:2, 
Lyrestad tätort, Mariestads kommun 

  

Arbetsutskottets beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott yttrar sig enligt följande:  

Verksamhet teknik har tagit del av granskningshandlingen och har inget att yttra.     

Bakgrund 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 10 maj 2017 att rubricerat förslag till 
ändring av detaljplan skall granskas. Ändringen av detaljplanen syftar till att medge 
markanvändning parkering jämte fastställd markanvändning (hamn- och 
kanaländamål) i gällande plan.   

Underlag för beslut 

Granskningsremiss ändring av detaljplan för del av Kanaljorden 1:2, Lyrestad tätort, 
Mariestads kommun.  

Tjänsteskrivelse upprättad av va-strateg Amanda Haglind, enhetchef gata/trafik 
Hanna Lamberg och teknisk chef Michael Nordin ”Förslag till ändring av detaljplan 
för del av Kanaljorden 1:2, Lyrestad tätort, Mariestads kommun”.        

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Mariestad 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 162                                                   Dnr 2017/00259  

Detaljplan för del av kvarteret Gjutaren i Töreboda 

  

Arbetsutskottets beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott har tagit del av samrådshandlingen och har 
följande att yttra:  

På plankartan ska det anges att byggnader på fastigheten ska klara en 
uppdämningshöjd till marknivå i anslutningspunkt till kommunens dagvattennät.  

De VA-ledningar som är belägna utanför planområdet ska inte redovisas i plankartan.   

Bakgrund 

Detaljplanens syfte är att omvandla en före detta industrifastighet till en anläggning 
för konferenser, utställningar, kontor, förskola och besöksboende.  

Underlag för beslut 

Samrådshandling detaljplan för del av kvarteret Gjutaren, Töreboda. 

Tjänsteskrivelse upprättad av va-strateg Amanda Haglind, enhetchef gata/trafik 
Hanna Lamberg och teknisk chef Michael Nordin  ”Yttrande på detaljplan för del av 
kvarteret Gjutaren i Töreboda” 

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Töreboda 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 163                                                   Dnr 2017/00260  

Detaljplan för del av kvarteret Konstruktören och Verkmästaren 
i Töreboda 

  

Arbetsutskottets beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott har tagit del av samrådshandlingarna och har 
följande att yttra:  

I planhandlingarna står det att ”Naturområdet öster om kvarteret Konstruktören 
kompletteras med en gång-och cykelväg mellan Verkstadsgatan och Gubberogatan.” 
Det bör framgå hur denna gång- och cykelväg skall finansieras. Är gång- och 
cykelvägen en förutsättning för planens genomförande bör den bekostas av den som 
beställt planen.   

Ledningar som ligger utanför planområdet bör inte redovisas i plankartan.  

Det ledningsstråk för kommunala VA-ledningar som går över naturmarken bör 
skyddas.  

Bakgrund 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utökning av befintlig industribyggnad för 
fastigheten Konstruktören 3 och medge en mer flexibel användning av fastigheten 
Verkmästaren 10.  

Underlag för beslut 

Samrådshandlingar för detaljplan för del av kvarteret Konstruktören och 
Verkmästaren, Töreboda. 

Tjänsteskrivelse upprättad av va-strateg Amanda Haglind, enhetchef gata/trafik 
Hanna Lamberg och teknisk chef Michael Nordin ”Yttrande på del av detaljplan för 
del av kvarteret Konstruktören och Verkmästaren i Töreboda”     

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Töreboda 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 164                                                   Dnr 2017/00261  

Ändring och utvidgning av stadsplan för centrala delen i 
Töreboda - Lilla Börstorp 4 

  

Arbetsutskottets beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott har tagit del av samrådshandlingen och har 
följande att yttra:  

Fastigheten måste klara en uppdämningshöjd till marknivå vid förbindelsepunkt till 
kommunalt dagvattennät.   

Bakgrund 

Planändringen syftar till att öka byggrätten för fastigheten Lilla Börstorp 4, centrala 
Töreboda.   

Underlag för beslut 

Samrådshandlingar ändring och utvidgning av stadsplan för centrala delen i 
Töreboda – lilla Börstorp 4. 

Tjänsteskrivelse upprättad av va-strateg Amanda Haglind, enhetchef gata/trafik 
Hanna Lamberg och teknisk chef Michael Nordin ”Yttrande på förslag till ändring 
och utvidgning av stadsplan för centrala delen i Töreboda - Lilla Börstorp 4”.     

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Töreboda 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 165                                                   Dnr 2015/00363  

Flytt av fordon på Vibylundvägen i Gullspångs kommun 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden har tagit del av information kring ärendet flytt av fordon på 
Vibylundsvägen i Gullspångs kommun och har inget att anmärka på handläggning av 
ärendet.       

Bakgrund 

Isabella Nilsson har till tekniska nämnden inkommit med skrivelser gällande 
hantering av ärende gällande flytt av fordon på Vibylundsvägen.       

Behandling på sammanträdet 

Linn Brandström (M) yrkar att arbetsutskottet ska föreslå tekniska nämnden att 
besluta:  
 
” Tekniska nämnden har tagit del av information kring ärendet flytt av fordon på 
Vibylundsvägen i Gullspångs kommun och har inget att anmärka på handläggning av 
ärendet.” 

 
Ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) tar upp förslag till beslut och finner 
att arbetsutskottet beslutar enlig förslaget.             

Underlag för beslut 

Inkomna skrivelser från Isabella Nilsson gällande flytt av fordon på Vibylundsvägen i 
Gullspångs kommun.       

Expedierats till: 
Isabella Nilsson 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 166                                                   Dnr 2017/00135  

Uppdragslista för verksamhet teknik 2017 

  

Arbetsutskottets beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott godkänner återrapporteringen.       

Bakgrund 

Verksamhet teknik ska vid varje prognostillfälle göra en återrapportering av 
upprättad uppdragslista för verksamhet teknik.       

Underlag för beslut 

Uppdragslista till tekniska nämndens arbetsutskott 2017-06-07.      
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 167                                                   Dnr 2017/00008  

Handlingar att anmäla 2017 

  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att lägga följande anmälda ärenden till handlingarna:   

1. Från kommunfullmäktige i Töreboda beslut om namn på nya gator i Gastorp och 
Kanalparken. 
(Kf § 48/2017) 

2. Från kommunfullmäktige i Töreboda, slutredovisning av investeringsprojekt 2016 för 
tekniska nämndens verksamheter i Töreboda. 
(Kf § 50/2017) 

3. Från kommunfullmäktige i Mariestad om överlämnande av medborgarförslag om gång- 
och cykelväg längs med stranden från Strandgården till gamla Ekudden till tekniska 
nämnden för beredning.  
(Kf § 27/2017) 

4. Från kommunfullmäktige i Gullspång uppdrag till tekniska nämnden att genomföra 
etapp 2 enligt antaget Gestaltningsplan för Gullspångs centrum.  
(Kf § 53/2017) 

5. Från kommunfullmäktige i Gullspång uppdrag till tekniska nämnden att renovera del 
av fastigheten Hova 60:1 (Hova Hotell) 
(Kf § 56/2017) 

6. Från kommunstyrelsen i Gullspång beslut gällande tillägg till tekniska nämndens 
reglemente om kretsavlopp.  
(Ks § 143/2017) 

7. Från kommunstyrelsens arbetsutskott i Mariestad återremiss av tjänstegarantier inom 
sektor samhällsbyggnad.  
(Ksau § 186/2017) 

8. Från kommunstyrelsens arbetsutskott i Mariestad om dialogmöte med tekniska 
nämndens presidium 10 maj 2017. 
(Ksau § 176/2017) 

9. Från kommunstyrelsens arbetsutskott  i Mariestad uppdrag till kommunchefen att se 
till att kommunens skötselplan för fastigheter kompletteras med Alhagenstugorna.  
(Ksau § 192/2017) 

10. Från kommunstyrelsen i Mariestad om kommunstyrelsens och nämndernas mål år 
2017, prognos 1. 
(Ks § 72/2017) 

11. Från kommunstyrelsen i Mariestad antagande av lekplatsprogram för Mariestad. 
(Ks § 83/2017) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 167 (forts.)                                                  Dnr 2017/00008  

12. Från kommunstyrelsen i Mariestad om om- och tillbyggnad av förskolan Vävaren i 
Ullervad. 
(Ks § 88/2017) 

13. Från kommunstyrelsens arbetsutskott i Mariestad om uppdrag till nämnderna att välja 
ut viktiga mått och upprätta en handlingsplan med åtgärdslista för att åtgärda de brister 
som tydliggjorts i rapporten ”Kommuners kvalitet i korthet 2016” (KKiK).  
(Ksau § 198/2017) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 168                                                   Dnr 6433  

Aktuell information/frågor 

  

Arbetsutskottets beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott behandlar följande information och frågor vid 
dagens sammanträde: 

 
Extra sammanträde för tekniska nämndens arbetsutskott 

Tekniska nämndens arbetsutskott kommer att ha ett extra sammanträde den 29 juni, 
kl. för att bland annat behandla ärende gällande antagande för nya förskolor i 
Mariestads kommun.  

 

Tidanpromenaden 

Sven-Inge Eriksson (KD) frågar om status på ärendet gällande Tidanpromenaden. 
Tekniske chefen tar med sig frågan om återrapporerar på tekniska nämnden den 14 
juni. 
 
Sjöhagaparken  

Sven-Inge Eriksson (KD) frågar om status på ärendet gällande Sjöhagaparken. 
Tekniske chefen tar med sig frågan om återrapporerar på tekniska nämnden den 14 
juni. 
 
Badhuset i Mariestad 
Sven-Inge Eriksson (KD) frågar om inriktningsändring för om- och tillbyggnad av 
badhuset i Mariestad. Tekniske chefen besvarar att ärendet kommer att lyftas till 
kommunstyrelsens arbetsutskott i Mariestad den 21 juni för nytt beslut.  

 

Fullmakt för förhandling i tingsrätt 

Tekniske chefen informerar om att verksamhet teknik till tekniska nämndens 
sammanträde kommer att skriva fram ett ärende gällande fullmakt till ombud genom 
Skövde kommun att företräda Tekniska nämnden vid förhandling i Skaraborgs 
tingsrätt.        

 

 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-06-07 

Sida 53 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 169                                                   Dnr 6432  

Uppdrag från tekniska nämndens arbetsutskott till verksamhet 
teknik 

  

Arbetsutskottets beslut 

Enkelt avhjälpta hinder i Töreboda 
 
Efter yrkande från Linn Brandström (M) ger arbetsutskottet verksamhet teknik i 
uppdrag att redovisa hur medel för enkelt avhjälpta hinder kan användas för att 
åtgärda de brister som tagits upp vid Tillgänglighetsrådets sammanträde den 22 maj 
2017.  

 Utbildningsdag för tekniska nämnden 

Efter yrkande från Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) ger arbetsutskottet 
verksamhet teknik i uppdrag att planera för en utbildningsdag för tekniska nämnden 
antingen den 25 oktober eller 15 november.     

 

 

 


