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Beslutande
Eva Lejdbrandt (L), ordförande
Zara Blidevik (M), vice ordförande
Uno Ekberg (S)
Anne-Lie Palm (S)
Mats Nilsson (V)
Christopher Kelleby (C)
Anna Larsson (MP)

Övriga närvarande
Ersättare
Jacob Andersson (C)
Lars-Erik Anderström (M)

Insynsplats
Christer Ädel (SD)
Tjänstemän
Karin Holmström, avdelningschef
Britt-Inger Norlander, VA-strateg
Mikael Thomassen, bitr. teknisk chef
Anders Johansson, ingenjör
Sofia Enström, folkhälsoutvecklare § 48
Jenny Singman Nyblom, WSP § 49
Kristina Simonsson Ronquist, Stinro konsult § 50
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§ 47
Godkännande av dagordning
Tillkommande ärende
Lägg till punkt under Information: Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI)
Tilläggsyrkande
Zara Blidevik (M): föreslår att tekniska nämnden ser att till kommande kallelser lägga
in vilka informationspunkter som kommer att komma upp under punkten Information.
Beslutsgång
Ordförande ställer frågan till nämnden om nämnden bifaller eller avslår Zara Blideviks
(M) förslag och finner att nämnden bifaller förslaget.
Beslut
1. Tekniska nämnden ser att till kommande kallelser lägga in vilka
informationspunkter som kommer att komma upp under punkten Information.
2. Tekniska nämnden godkänner dagordningen med ordförandens tillägg.

Expediering
Anna Stenlöf, samhällsbyggnadschef
Britt-Inger Norllander, VA-strateg
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§ 48
Presentation av folkhälsoutvecklare
Dnr TN 2018/301
Sammanfattning
Presentation av Sofia Enström som är Lilla Edets nya folkhälsoutvecklare. Sofia
kommer från Öckerö kommun och har arbetat där i flera år med folkhälsoarbetet. Hon
kommer bland annat att arbeta med jämställdhetsarbetet i Lilla Edets kommun.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 8 augusti 2018
Ekonomiska överväganden och följder av beslut
Beslut
Tekniska nämnden antecknar informationen.
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§ 49
Förslag till VA-taxa 2019
Dnr TN 2018/223
Sammanfattning
VA-taxa består av två VA-taxor, anläggnings- och brukningstaxa
Anläggningstaxa 2019
Enligt verksamhetsplanen för 2018 ska anläggningstaxan i möjligaste mån täcka
kostnader för utbyggnad av VA-anläggning till nyproduktion av bebyggelse för att
uppnå en skälig och rättvis fördelning av nödvändiga kostnader.
Förvaltningen har studerat kostnaden för utbyggnaden av VA-anläggning samt
intäkterna från anläggningstaxan för aktuella exploateringsområden som har utförs de
senaste åren. Även exploateringsområden som planeras utföras i nära framtid har
analyserats. Underlaget för analys av anläggningstaxan kommer att redovisas för
nämnden.
Brukningstaxa 2019
Tekniska nämnden har gett förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag till en
brukningsavgift som ger 100 procent täckning för nödvändiga kostnader och återställer
det upparbetade underskottet på totalt -5 000 tkr inom en femårsperiod.
Förvaltningen har fått i uppdrag att ta fram ett förslag till konstruktion på brukningstaxa
som delar upp avloppstjänsten i spillvatten- och dagvattentjänst. Genom att ha avgift för
dagvattentjänst kan även väghållare betala sin del av de nödvändiga kostnaderna. I
samband med detta arbete kommer avgifterna för alla vattentjänster att förändras samt
även föreskrifter i taxan.
Förvaltningen har påbörjat arbetet med att ta fram en brukningsavgift som delar upp
avloppstjänsten i spillvatten- och dagvattentjänst samt återställer det upparbetade
underskottet inom en femårsperiod. Detta arbete kommer att redovisas för nämnden.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 8 augusti 2018
Ekonomiska överväganden och följder av beslut
VA-taxan ger förutsättning för budget för 2019
Beslut
Tekniska nämnden noterar informationen.
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Beslut delges
Britt-Inger Norlander
Andreas Karlsson

VA-strateg
Förvaltningsekonom
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§ 50
Avfallstaxans utveckling och om matavfallstaxa
Dnr TN 2018/151
Sammanfattning
Avfallsverksamheten står inför stora förändringar för att klara en ökande befolkning och
genomföra politiska beslut. De största förändringarna är matavfallsinsamling,
utveckling av återvinningscentral och ökande avfallsvolymer.
Detta kommer att medföra kostnadsökningar som innebär att taxan behöver justeras de
kommande åren. Därför har tekniska avdelningen tagit fram en flerårsplan för
avfallstaxans utveckling. Planen baseras på beräknade kostnadsökningar som behövs för
att klara förändringarna.
Prognosen för kostnadsutvecklingen, och därmed beräkningen av avfallstaxans
utveckling, har genomförts med hjälp av konsult. Föreslagna taxenivåer bedöms matcha
kostnaderna och bibehålla ett eget kapital i balans. Två intäktsprognoser har upprättats.
Den muntliga presentationen kommer att beskriva dessa prognoser djupare.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 11 juni 2018
Ekonomiska överväganden och följder av beslut
Då nämnden endast föreslås notera informationen har beslutet inga ekonomiska
konsekvenser.
Beslut
Tekniska nämnden noterar informationen.
Beslutet expedieras till
Ulrik Nyström
Enhetschef avfall och kundtjänst
Ulrik.nystrom@lillaedet.se
Beslutet skickas för kännedom till
Anders Johansson
ingenjör
anders.johansson@lillaedet.se
0520-659571
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§ 51
Allmän platsskötsel, sommaren 2018
Dnr TN 2018/295
Sammanfattning
Mikael Thomassen biträdande teknisk chef informerar nämnden om vidtagna åtgärder
för att stärka allmän platsskötsel i kommunen under sommarmånaderna.
Processkartläggningar sker inom samhällsbyggnadsförvaltningen för närvarande. Där
tittar man på vad som kan göras när det gäller allmän platsskötsel, men också vad som
behöver förändras för att öka tryggheten. Enligt verksamhetsplanen ska det presenteras
en plan för allmän platsskötsel senast den 31 december.
Förvaltningen kommer att träffa de leverantörer som hanterar olika uppdrag inom
allmän platsskötsel, för att följa upp grunduppdraget och hantera de avvikelser som
rapporterats in.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2 augusti 2018
Ekonomiska överväganden och följder av beslut
Beslut
Tekniska nämnden antecknar informationen.
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§ 52
Verksamhetsområde Vatten och spillvattentjänster
Dnr TN 2018/279
Sammanfattning
Bakgrund
Kommunal VA-försörjning styrs framför allt av Allmänna vattentjänstlagen. Enligt 6 §
i 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. Av ett beslut om verksamhetsområde för allmänna vattentjänster ska det
framgå vilka fastigheter som verksamhetsområdet omfattar samt vilka vattentjänster
som ingår.
Verksamhetsområdet fastslår gränsen för kommunens ansvarsområde gällande
försörjning av vatten och avlopp.
Av Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster framgår följande gällande
verksamhetsområden:
6§ Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas
vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller
blivande bebyggelse, ska kommunen
1. Bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller
vattentjänsterna behöver ordnas, och
2. Se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i
verksamhetsområdet genom en allmän va-anläggning.
7§ Av ett beslut om en allmän va-anläggnings verksamhetsområde ska det framgå vilka
fastigheter som verksamhetsområdet omfattar.
Fastighetsägare inom ett verksamhetsområde har rätt att använda en allmän VAanläggning om fastighetens behov av vattentjänsten inte kan tillgodoses på ett bättre
sätt. VA-huvudmannen är enbart skyldig att ordna med den vattentjänst eller de
vattentjänster som verksamhetsområdet avser.
Fastighetsägaren är avgiftsskyldiga för vattentjänster inom verksamhetsområdet enligt
gällande VA-taxa. Inom verksamhetsområdet gäller bestämmelser i vattentjänstlagen
och kommunens allmänna bestämmelser för brukande av VA-anläggning (ABVA).
Utanför verksamhetsområdet finns inga skyldigheter eller rättigheter för varken VAhuvudmannen eller fastighetsägaren. Om en fastighet anslutning till det allmänna VA-
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anläggningen utanför verksamhetsområde, så regleras detta genom avtal mellan VAhuvudmannen och fastighetsägaren.
Lilla Edets kommun
Kommunens nuvarande verksamhetsområde fastställdes av kommunfullmäktige 2009
(Dnr 2008/KS0302 Dpl340) och beslut om utökat verksamhetsområde i Lödöse 2013
(Dnr 2013/KS0269). Fastställda verksamhetsområden innehåller inte en komplett
förteckning av fastigheter och anger inte tydligt vilka vattentjänster som avses och
därmed uppfylls inte kraven i Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster §6 och §7.
Förvaltningen föreslår därför att beslutet bör upphävas och ersättas med föreslagen
verksamhetsområde för dricksvatten och spillvattentjänster.
Justeringar av befintligt verksamhetsområde har gjorts genom att utesluta de fastigheter
till vilka framtida VA-försörjning bedömts vara osannolik, så som inlösta fastigheter vid
motorfartleden E45. Vidare har verksamhetsområdets utsträckning vid ett fåtal stora
fastigheter begränsats till att täcka aktuell byggnation inom dessa fastigheter. Det har
gjorts för att minimera risken för framtida oväntade investeringskostnader inom VAkollektivets ekonomi i samband med förändrad fastighetsindelning.
Gällande de fastigheter som idag har vattentjänster men ligger utanför
verksamhetsområdet kommer VA-huvudmannen teckna ett avtal med fastighetsägaren
som reglerar VA-försörjningen till fastigheten.
Beslutet om verksamhetsområdet innebär att Lilla Edets kommun uppfyller kraven i
lagstiftningen och tydliggör kommunens skyldigheter gentemot fastighetsägarna inom
verksamhetsområdet samt fastighetsägarnas skyldigheter och rättigheter med avseende
på dricksvatten- och spillvattentjänsterna.
Inom kort kommer förvaltningen även presentera verksamhetsområde för
dagvattentjänsterna.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 7 augusti 2018
Bilaga 1

Kommunfullmäktiges beslut KS 2009 §7 (Dnr 2008/KS0302)

Bilaga 2

Förteckning med fastigheter som ingår i Lilla Edet kommuns
verksamhetsområde för dricksvatten- och spillvattentjänster.

Bilaga 3 A, B Kartor över Lilla Edet kommuns verksamhetsområden för dricksvattenoch spillvattentjänsterna.
Ekonomiska överväganden och följder av beslut
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De fastigheter som ingår i verksamhetsområdet är skyldiga att betala avgifter enligt VAtaxa till kommunen och har rätt att bruka den allmänna VA-anläggningen. Detta leder
till ökad intäkterna till VA-kollektivet, då VA-huvudmannen kan ställa krav på de
fastigheter som inte är inkopplade att ansluta sig till kommunens VA-anläggning.
Beslut
Tekniska nämnden föreslår att kommunfullmäktige upphäver tidigare beslut om
verksamhetsområde KS 2009 §7.
Tekniska nämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag till verksamhetsområde
för dricksvatten- och spillvattentjänsterna enligt bilaga 2 och 3 A och B.
Tekniska nämnden föreslår att kommunfullmäktige fastställer verksamhetsområde för
dricksvatten- och spillvattentjänsterna enligt bilaga 2 och 3 A och B.

Beslutet expedieras till
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Beslut delges
Anna Stenlöf
Britt-Inger Norlander
Johanna Bidestedt

Samhällsbyggnadschef
VA-strateg
VA-projektör
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§ 53
Information
Sammanfattning
Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI):
Förvaltningen har fått information från företaget FTI att de vill stänga ner två
återvinningsstationer i Lilla Edets kommun, Prässebo och Västerlanda. Kommunen har
framfört synpunkter på att kommunen anser att det är viktigt att återvinningsstationerna
finns kvar i kommunen, man har också tittat på alternativ till placering utav en av
stationerna.
Förvaltningen kommer att träffa FTI för att framföra nämndens synpunkter på att det är
viktigt att någon av återvinningsstationerna finns kvar, återkoppling sker till kommande
nämnd.
Slamsugning:
Det har kommit synpunkter på att CleanPipe dröjer med hämtning av avfall,
förvaltningen kommer att ta kontakt med företaget.
Beslut
Tekniska nämnden antecknar informationen.
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§ 54
Anmälan av inkomna skrivelser
Sammanfattning
Vid dagens sammanträde redovisas sammanställning av inkomna skrivelser.
Beslut


KF 2018-05-16 § 47 – Avfallstaxa, dnr KS 2018/61



KF 2018-05-16 § 52 – Organisationsöversikt inför mandatperioden 2019–2022,
dnr KS 2018/165



KF 2018-06-13 § 58 - Inriktningsbeslut för val av VA-system, dnr 2018/227



KF 2018-06-13 § 59 - Tertialrapport 1, Lilla Edets kommun, dnr 2018/218



KF 2018-06-13 § 60 - Mål- och resursplan 2019 och flerårsplan 2020–2021, dnr
KS 2018/220

Beslut
Tekniska nämnden antecknar informationen.
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§ 55
Anmälan av delegeringsbeslut
Sammanfattning
Tekniska nämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordföranden och
tjänstemän enligt en av nämnden antagen delegeringsordning. Dessa beslut ska
redovisas till Tekniska nämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden får ompröva
eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det nämnden fritt att återkalla lämnad
delegering.
Vid dagens sammanträde redovisas följande sammanställning av delegeringsbeslut:
Id

Beskrivning

Beslutsfattare

Datum

Avsändare/Mottagare

Paragraf

Ärendenummer

Ärendemening

Ansvarig
Kategori

2018.465

Yttrande A053.952/2018

Göran Åberg

2018-05-14

Polismyndigheten

Göran Åberg §

TN 2018/71

Begäran om yttrande A053.952/2018

Göran Åberg
Övriga delegeringsbeslut

2018.467

2018_187 beslut

2018-05-14

Edet Hus

TN 2018/187

Grävansökan Tärnstigen

Göran Åberg

2018.468

Begäran om yttrande A239.557/208

Göran Åberg

2018-05-14

Polismyndigheten

Göran Åberg §

TN 2018/188

Begäran om yttrande A239.557/208

Göran Åberg

§

Övriga delegeringsbeslut
2018.496

Yttrande om tung, bred och lång
transport, TRV 201835607

Anders Johansson

2018-05-17

Trafikverket

Anders Johansson
§6/2018

TN 2018/211

TRV 2018/35607 Begäran om yttrande
gällande transportdispens

Anders Johansson
Transportdispenser
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2018.505

Protokoll enligt lagen (1982:129) och
förordningen (1982:198) om flyttning av
fordon i vissa fall

Anders Johansson

2018-05-21

Tekniska Nämnden

Anders Johansson
§7/2018

TN 2018/198

Övergivet släp med båt

Anders Johansson
Övriga delegeringsbeslut

2018.509

Delegeringsbeslut uppehåll i hämtning av Christin Falkenby
hushållsavfall och slam

2018-05-22

***PUL***

Christin Falkenby
§24/2018

TN 2018/204

Ansökan om uppehåll i hämtning av
hushållsavfall och slam

Christin Falkenby
Uppehåll i hämtning av
hushållsavfall och slam

2018.511

Delegeringsbeslut uppehåll i hämtning av Christin Falkenby
hushållsavfall och slam

2018-05-22

***PUL***

Christin Falkenby
§25/2018

TN 2018/209

Ansökan om uppehåll i hämtning av
hushållsavfall och slam

Christin Falkenby
Uppehåll i hämtning av
hushållsavfall och slam

2018.529

2018_206 grävt Krok Anders v

2018-05-25

Kungälvs Energi

TN 2018/206

Grävansökan Kroken Kungälvs Energi

Göran Åberg

2018.530

Yttrande om bred transport, TRV
201859520

Anders Johansson

2018-05-28

Trafikverket Transportdispensenheten

Anders Johansson
§8/2018

TN 2018/220

TRV 2018/59520 Begäran om yttrande
gällande transportdispens

Anders Johansson

§

Transportdispenser
2018.535

Yttrande om tung, bred och lång
transport TRV 201858697

Anders Johansson

2018-05-29

***PUL***

Anders Johansson
§9/2018

TN 2018/221

TRV 2018/58697 Begäran om yttrande
om tung, bred och lång transport

Anders Johansson
Transportdispenser

2018.543

2018_157 grävn Hjärtum SLL

16

sid 2/4

sid- 3 -

2018-05-30

SLL

§

TN 2018/157

Ansökan grävtillstånd Hjärtum tätort

2018.548

TN 2018_212 svar

2018-05-31

Kungälv Energi

TN 2018/212

Grävansökan Lödöse efteranslutningar
fiber

Göran Åberg

2018.602

Yttrande om tung och bred transport,
TRV 201863435

Anders Johansson

2018-06-07

Trafikverket Transportdispensenheten

Anders Johansson
§10/2018

TN 2018/227

TRV 2018/63435 Begäran om yttrande
gällande transportdispens

Anders Johansson

Göran Åberg

§

Transportdispenser
2018.604

TN 2018_212 kompl

2018-06-07

Kungälv Energi

TN 2018/212

Grävansökan Lödöse efteranslutningar
fiber

2018.618

KOH 068 protokoll

2018-06-11

Tekniska Nämnden

TN 2018/235

Skrotbil KOH 068 husvagn

2018.636

HFR 981 brev

2018-06-15

§
Göran Åberg

§
Göran Åberg

§

TN 2018/167

Skrotbil HFR 981

2018.644

2018_213 Svar Husbergsgatan

2018-06-18

Vattenfall

TN 2018/213

Ansökan om grävtillstånd.
Husbergsgatan Lilla Edet NIS254834

Göran Åberg

2018.705

Forordnande Parkeringsvakt

Eva Lejdbrandt

§

2018-06-15
TN 2018/75

Göran Åberg

Eva Lejdbrandt §1/2018
Förordnande av parkeringsvakter
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2018.711

EEN 206 protokoll

2018-06-28

Tekniska Nämnden

TN 2018/259

Skrotbil EEN 206 släp

2018.727

2018_261 grävtillst Ljungsk Kungälvsv
svar

2018-06-28

Eltel Networks

TN 2018/261

Grävtillstånd Ljungskilevägen och
Kungälvsvägen

§
Göran Åberg

§
Göran Åberg

Beslut
Tekniska nämnden godkänner redovisningen av anmälda delegeringsbeslut.
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