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Beslutande
Jörgen Andersson (C)
Mats Nilsson (V)
Anna Larsson (MP)
Kjell Johansson (S)
Andreas Freiholtz (SD)
Christer Ädel (SD)
Anne-Lie Palm (S) ersättare för Lars-Erik Anderström (M)

Övriga närvarande
Tjänstemän
Emma Zetterström, nämndsamordnare
Anna Stenlöf, förvaltningschef
Franz Wallebäck, enhetschef VA
Andreas Karlsson, ekonom
Britt-Inger Norlander §§ 16
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§ 14
Godkännande av dagordning
Ändring i dagordning, ärende 6 Delegering av beslut om anslutning av
samfällighetsföreningen Skövde ga:3 till kommunens dricksvattenledning utanför VAverksamhetsområdet blir nummer 5 i dagordningen.

Beslut
Dagordningen med ordförandens tillägg godkänns.
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§ 15
Anmälan av jäv
Ingen anmäler jäv till dagens sammanträde.

Beslut
Tekniska nämnden antecknar informationen.
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§ 16
Delegering av beslut om anslutning av samfällighetsföreningen
Skövde ga:3 till kommunens dricksvattenledning utanför VAverksamhetsområdet
Dnr TN 2020/55
Sammanfattning
Ärendet gäller delegering av beslut från Teknisk nämnd till enhetschef för vatten och
avlopp som berör VA-anslutning av fastigheter utanför verksamhetsområde.
Kommunal VA-försörjning styrs framför allt av Allmänna vattentjänstlagen. Enligt 6 §
vattentjänstlagen är det kommunens skyldighet att snarast se till att ett blivande eller
befintligt bebyggelseområde i ett större sammanhang får vatten eller avlopp om det
finns behov med hänsyn till hälsa eller miljö. Ett verksamhetsområde är det geografiska
område inom vilket en eller flera vattentjänster har eller ska ordnas genom en allmän
VA-anläggning.
Utanför verksamhetsområdet finns inga skyldigheter eller rättigheter för varken VAhuvudmannen eller fastighetsägaren. Dock kan VA-huvudmannen besluta att ansluta
fastigheter trots att fastigheten inte uppfyller villkoren i 6 § vattentjänstlagen. Aktuella
fastigheter är oftast lokaliserade på landsbygden och ligger i närheten av VAhuvudmannens allmänna ledningar, oftast överföringsledningar mellan tätorter.
Fastigheter som ansluts till allmänna VA-ledningar och ligger utanför VAverksamhetsområde omfattas inte automatisk av bestämmelser i vattentjänstlagen,
avgiftsskyldighet enligt VA-taxa eller kommunens allmänna bestämmelser för brukande
av VA-anläggning (ABVA). Därför måste betalning av vattentjänsten, brukande av VAanläggning med mera regleras via avtal mellan VA-huvudmannen och fastighetsägaren.
Beslut om VA-anslutning av fastigheter utanför verksamhetsområde är ett beslut som
endast Tekniska nämnden kan fatta enligt nuvarande delegationsordning, vilket innebär
även underskrift av avtalet med fastighetsägare.
Fastighetsägare till fastigheterna Skövde 2:4, Skövde 2:16, Skövde 2:17, Skövde 2:18
och Vallby 3:4 ansökte 2018 om kommunal vattenanslutning. VA-enheten var positiva
till anslutningen underförutsättning att fastigheterna bildade en samfällighetsförening
för att förvalta gemensamhetsanläggning (vattenanläggningen). Lantmätaren har nu
genomfört förrättningen och innan fastighetsägare får bruka och ansluta sig till
kommunala vattenledningen ska VA-huvudmannen och samfälligheten (Skövde ga:3)
ingå ett avtal som reglerar betalning av vattentjänsten och brukande av vattentjänsten.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterat 2020-02-19
Bilaga 1 Situationsplan för aktuella fastigheter
Yrkande
Jörgen Andersson (C) yrkar att beslutsformuleringen ändras till tekniska nämnden ger
enhetschefen för vatten och avlopp i uppdrag att sluta avtal med samfälligheten Skövde
ga:3 för anslutning till kommunens vattenledning utanför verksamhetsområdet.
Beslutsgång
Ordförande ställer frågan till nämnden om man bifaller eller avslår Jörgen Anderssons
(C) yrkande och finner att teknisk nämnden bifaller Jörgen Anderssons (C) förslag.

Beslut
Tekniska nämnden ger enhetschefen för vatten och avlopp i uppdrag att sluta avtal med
samfälligheten Skövde ga:3 för anslutning till kommunens vattenledning utanför
verksamhetsområdet.

Beslutet expedieras till
Britt-Inger Norlander, VA-strateg
Franz Wallebäck, enhetschef VA
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§ 17
Beslut om framtida dricksvattenförsörjning
Dnr TN 2019/393
Sammanfattning
VA-investeringar är viktiga för samhällsutvecklingen och säkerställer framtidens
leverans av dricksvatten, vårt viktigaste livsmedel. VA-investeringar är också en viktig
komponent i kommunens möjlighet att växa och utveckla nya bostäder och områden för
verksamheter.
I enlighet med inriktningsbeslut taget av kommunfullmäktige 2018-06-13 § 58, har
fortsatta utredningar och analys gjorts. Analysen visar att förutsättningarna för att både
ha eget vattenverk och dessutom ansluta till Trollhättan för redundans är såväl tekniskt
olämpligt som ekonomiskt ohållbart.
Trollhättan har ett pågående projekt med att bygga nytt vattenverk med Vänern som
råvattentäkt och Göta älv som reservvattentäkt. Vattenverket är planerat att tas i drift år
2026. Trollhättan har erbjudit Lilla Edet att samverka kring dricksvattenförsörjningen.
Lilla Edet kan beredas möjlighet att köpa dricksvatten från Trollhättan (TEAB).
Kommunen behöver lämna slutgiltigt besked till Trollhättan senast efter
kommunfullmäktiges sammanträde 6 april 2020 då Trollhättan behöver besked för att
fortsätta tillståndsprocessen för vattenuttag (vattendom) för att inte försena projektet.
Att lösa vattenproduktion genom kommunens befintliga vattenverk bedöms inte möjligt
inom ett relativt få antal år. Att uppföra ett nytt eget vattenverk i Lilla Edet kräver också
expertkompetens inom en rad olika teknikområden såsom projektstyrning och
processdesign. Att utgöra beställare för en sådan anläggning kräver också
ledningserfarenhet och expertkunskaper som kommunen inte har tillgång till varken i
nuvarande VA-organisation eller i kommunen i stort.
Mot bakgrund av detta förordar förvaltningen att kommunen fattar beslut om att ingå
samverkan kring dricksvattenförsörjning med Trollhättans kommun
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2020-02-18
Förvaltningens promemoria dnr TN 2019/393
Riksinventering framtida dricksvattenförsörjning dnr TN 2019/393
Sammanfattning rapporter framtida dricksvattenförsörjning dnr TN 2019/393
Tekniska nämndens beslut 2018-04-25, §26
Kommunfullmäktiges beslut 2018-06-13, § 58
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Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen har genomfört ekonomiska simuleringar som rör kommunens
totalkostnad för både dricksvattenförsörjning och distribution samt avloppsrening och
avledning då det finns flera gemensamma delar i de båda projekten där
samordningsvinster uppstår. Förvaltningen beräknar investeringsbehovet för båda
alternativen enligt följande:
Alternativ 1 (egen produktion) samt anslutning mot Gryaab:
928 MSEK varav ca 200 MSEK för eget vattenverk, ca 218 MSEK för delprojekt
Gryaab.
Alternativ 2 (försörjning via Trollhättan) samt anslutning mot Gryaab:
868 MSEK varav ca 115 MSEK för överföringsledning Strömslund-Utby för Lilla Edet
och ca 218 MSEK för delprojekt Gryaab.
Investeringsvolymen för båda alternativen innefattar utöver de båda alternativen även
investeringar kopplat till uppförande av lokala investeringar i infrastruktur ex
vattentorn, tryckstegringsstationer, avloppspumpstationer och ledningsdragning.
En simulering av framtida driftsbudget har gjort och denna visar att alternativ 2 är något
dyrare på tio års sikt men troligen lägre på fyrtio års sikt. Där till är de ekonomiska
riskerna i alternativ 2 klart lägre.
Båda alternativen innebär behov av stora höjningar av VA-taxa under kommande
tioårsperiod.
Alla Sveriges kommuner står inför stora kommande höjningar av taxor för vatten och
avloppstjänster1
I alternativ 2 minskar Lilla Edets behov av finansieringslösning för delar av bedömd
investeringsvolym.
Yrkande
Kjell Johansson (S) yrkar att ärendet återremitteras till förvaltningen för att ta fram mer
fakta när det gäller de ekonomiska konsekvenserna.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och finner att
tekniska nämnden ska avgöra ärendet idag.
Ordföranden konstaterar då att det enbart föreligger ett förslag.
Investeringsbehov och framtida kostnader för kommunalt vatten och avlopp, rapport från Svenskt vatten
(2017)
1
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Beslut
Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att ge tekniska nämnden i uppdrag att
teckna avtal med Trollhättan kommun genom bolaget Trollhättan Energi AB för köp av
dricksvatten från Trollhättan.

Reservation
Kjell Johansson (S) och Anne-lie Palm (S) reserverar sig till förmån för eget förslag.

Beslutet expedieras till
Malin Krantz, kommunchef
Jörgen Karlsson, ekonomichef
Kommunstyrelsen
Beslutet skickas för kännedom till
Britt-Inger Norlander, VA-strateg
Andreas Karlsson, förvaltningsekonom
Daniella Danielsson, projektledare VA
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§ 18
Information
Sammanfattning
 Förvaltningschef Anna Stenlöf informerar om arbetet med den nya lekplatsen i
Lödöse. Belysningen är i dagsläget inte färdigställd, mer information kommer
presenteras vid nästkommande nämnd.
 Enhetschef Franz Wallebäck informerar om pågående arbete med dagvatten i
Göta.

Beslut
Informationen antecknas till protokollet.
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§ 19
Anmälan av delegationsbeslut
Sammanfattning
Tekniska nämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordföranden och
tjänstemän enligt en av nämnden antagen delegationsordning. Dessa beslut ska
redovisas till Tekniska nämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden får ompröva
eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står det nämnden fritt att återkalla lämnad
delegation.
Vid dagens sammanträde redovisas följande sammanställning av delegationsbeslut (se
bilaga till § ).
Datum

Beskrivning

Paragraf

Ärendenummer

Avsändare/Mottagare

Kategori

2020-02-14

Grävtillstånd angående tryckning
under kommunalt VA. Sökande begär
marktillstånd av fastighetsägarna i området.

Jarno Tuovinen §5/2020
Grävtillstånd

Beslut
Tekniska nämnden godkänner redovisningen av anmälda delegationsbeslut.
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