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§ 38
Tillkommande och utgående ärenden
Tillkommande ärenden:



Exploatering av Ljungbacken 3 och 4

Utgående ärenden:



Revidering av tekniska nämndens delegeringsförteckning avseende upphandling

Beslut
Föredragningslistan med ordförandens förändringar godkänns.
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§ 39
Benchmarking avfallsekonomi
Dnr 2017/S223
Sammanfattning
Information om benchmarking angående avfallsekonomi samt återkoppling på
ekonomiska utvecklingen jämfört med beslutsunderlaget vid beslut om egen regi.
Benchmarking innebär att göra jämförelse mellan sin egen verksamhet och andra
kommuners avfallsverksamhet.
Tilläggsyrkande
Mats Nilsson (V): föreslår nämnden att be förvaltningen återkomma med fortsatt
redovisning av avfallsekonomin och att redogöra för diskrepansen mellan redovisningen
i protokollet 30 maj 2013 med dagens redovisning.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om nämnden bifaller eller avslår Mats Nilssons tilläggsyrkande och
finner att nämnden bifaller yrkandet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 16 augusti 2017
Beslut
Tekniska nämnden ber förvaltningen återkomma med fortsatt redovisning av
avfallsekonomin och att redogöra för diskrepansen mellan redovisningen i protokollet
30 maj 2013 med dagens redovisning.
Tekniska nämnden antecknar informationen
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§ 40
Information om VA-plansarbete
Dnr 2016/S234
Sammanfattning
Information till nämnden om pågående VA-plans arbete.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 15 augusti 2017
Beslut
Tekniska nämnden antecknar informationen.
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§ 41
Information om förnyelseplanering rörnät
Dnr 2017/S207
Sammanfattning
Information om uppstarten av projektet förnyelseplanering rörnät.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 16 augusti 2017
Beslut
Tekniska nämnden antecknar informationen.
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§ 42
Utrednings och planeringsfrågor med anledning av byggnation
på Centralen 4 i tätorten Lilla Edet
Dnr 2017/S220
Sammanfattning
Den förestående byggnationen på fastigheten Centralen 4 i Lilla Edets tätort påverkar i
olika avseende anläggningar som tekniska nämnden ansvarar för. Ärendet syftar till en
kort information om arbetet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 15 augusti 2017

Beslut
Tekniska nämnden antecknar informationen.
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§ 43
Beslutsuppföljning tekniska nämnden 170823
Dnr 2017/S149
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2016-12-07 § 142 att punkten ”Beslutsuppföljning” ska
vara en punkt på föredragningslistan för styrelse och nämnder. Beslutsuppföljningen
kommer att redovisas fyra gånger per år.
Vid dagens sammanträde redovisas uppdrag från tekniska nämnden fram till dagens
datum.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 15 augusti 2017
Beslutsuppföljning daterad 15 augusti 2017

Beslut
Tekniska nämnden antecknar informationen.
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§ 44
Hemställan lokalisering av mark för kretsloppspark och
omlastningsstation
Dnr 2016/S001
Sammanfattning
Lilla Edets kommun har en Återvinningscentral (ÅVC) som är beläget delvis inomhus i
Göta industrilokaler. I intill liggande lokaler till ÅVC sker omlastning av hushållsavfall.
På området finns även kontor och personalutrymme för avfallspersonal samt
uppställning av avfallsfordon. Kommunen hyr dessa utrymmen av Lilla Edets industri
och fastighets AB (LEIFAB). Hyresavtalet går ut 2019-12-31 om kommunen säger upp
avtalet under 2017.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 16 augusti 2017
Förstudie om kretsloppspark, dnr 2016/S001-4.
Verksamhetsplan 2017, dnr 2016/S357.

Beslut
Tekniska nämnden hemställer att kommunstyrelsen uppdrar åt sin förvaltning att föreslå
lokalisering av kretsloppspark respektive omlastningsstation av hushållsavfall.
Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen

Beslutet skickas för kännedom till
Britt-Inger Norlander
Teknisk chef
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§ 45
Remissyttrande Bostadsförsörjningsprogram Lilla Edets
kommun 2017-2022
Dnr 2017/S134
Sammanfattning
Kommunen har att ta fram riktlinjer för bostadsförsörjning enligt lagen (2000:1 383) om
kommunernas bostadsförsörjningsansvar. I Lilla Edets kommun utgör
”Bostadsförsörjningsprogram Lilla Edets kommun 2017-2022” sådana riktlinjer.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-04-17 § 44 att skicka
programhandlingen för samråd till bl. a. miljö- och byggnämnden.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2 augusti 2017
Bostadsförsörjningsprogram Lilla Edets kommun 2017-2022, Dnr 2016/KS0425
Yrkande
Mats Nilsson (V): Föreslår nämnden att återremittera ärendet till förvaltningen för att
utforma ett genomarbetat remissvar sett ur tekniska nämndens synvinkel.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om nämnden bifaller eller avslår Mats Nilssons förslag och finner
att tekniska nämnden bifaller Mats Nilssons förslag.
Beslut
Tekniska nämnden beslutar att återremittera ärendet till förvaltningen för att utforma ett
genomarbetat remissvar sett ur tekniska nämndens synvinkel.

Beslutet expedieras till
Mark- och exploateringsenheten
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§ 46
Ärendet utgår.
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§ 47
Exploatering av Ljungbacken 3 och 4
Dnr 2017/S227
Sammanfattning
Leifab äger fastigheterna Ljungbacken 3 och 4, vilket utgör tidigare badhuset. Leifab
planerar att bygga nya bostäder på fastigheterna. Kommunen har påbörjat ett
detaljplanearbete efter beställning från Leifab för att ändra befintlig detaljplan.
På fastighet Ljungbacken 5 är vattenverket lokaliserad, vilket utgör grannfastigheten till
Ljungbacken 4. Tekniska avdelningen har medverkat i detaljplaneprocessen för
Ljungbacken 3 och 4.
Vattenverket försörjer idag ca 7 500 personer i Lilla Edet, Göta, Ström, Lödöse och
Nygård samhällen. Kommunens bebyggelseplanering innebär att antalet invånare
kommer att öka i dessa tätorter och därmed även behovet av vattenproduktion. Det
innebär på lång sikt att befintligt vattenverk behöver byggs ut för att öka kapaciteten
och klara kommunens vattenförsörjningsbehov. Tekniska avdelningen bedömer att
utbyggnaden av vattenverket kräver i ianspråktagande av Ljungbacken 4. Redan idag
belastar vattenverkets byggnad del av Ljungbacken 4. Därför rekommenderar tekniska
avdelningen att detaljplaneprocessen för Ljungbacken 3 och 4 avbryts och att
fastigheten Ljungbacken 4 reserveras för framtida utbyggnaden av vattenproduktionen.
Vattenverket är beläget på en strategisk plats med tillfredsställande djup på
intagsledningen samt att matarledning utgår från verket för distribution av dricksvatten
till stora delar av kommunen.
Bilaga
Bilaga 1

Karta på fastigheter Ljungbacken 3, 4 och 5

Yrkande
Mats Nilsson (V): Föreslår att tekniska nämnder hänvisar till behovet av ett utvidgat
planområdet så att frågan om att kommunens vattenverks framtida behov kan tas i
beaktande.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om nämnden bifaller eller avslår Mats Nilssons förslag och finner
att tekniska nämnden bifaller Mats Nilssons förslag.
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Beslut
Tekniska nämnder beslutar att hänvisa till behovet av ett utvidgat planområdet så att
frågan om att kommunens vattenverks framtida behov kan tas i beaktande.
Översänder beslutet till mark- och exploateringsavdelningen för vidare handläggning.

Beslutet delges
Cecilia Friberg

Mark-och exploateringschef

Anna Stenlöf

Samhällsbyggnadschef

Britt-Inger Norlander

Teknisk chef

Lars Spirberg

Enhetschef VA, gata och park
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§ 48
Anmälan om inkomna skrivelser 170823
Sammanfattning
Vid dagens sammanträde redovisas sammanställning av inkomna skrivelser.
1. 2017-06-14, 2017/KS0216
KF § 87 – Tertialrapport 1, januari- april 2017, Lilla Edets kommun
Beslut
Tekniska nämnden antecknar informationen.
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§ 49
Anmälan av delegeringsbeslut 170823
Sammanfattning
Tekniska nämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordföranden och
tjänstemän enligt en av tekniska nämnden antagen delegationsordning. Dessa beslut ska
redovisas till tekniska nämnden. Redovisningen innebär inte att tekniska nämnden får
ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det tekniska nämnden fritt att
återkalla lämnad delegering.
Vid dagens sammanträde redovisas följande sammanställning av delegeringsbeslut.
Diariear Diarienummer Rubrik
Beslut ansökan om uppehåll i hämtning av
2017
S154
hushållsavfall och slam
Beslut ansökan om uppehåll i hämtning av
2017
S159
hushållsavfall
Beslut ansökan om uppehåll i hämtning av
2017
S165
hushållsavfall
Beslut ansökan om uppehåll i hämtning av
2017
S167
hushållsavfall

Datum

2017

S169

2017-06-15

2017

S170

2017

S171

2017

S180

2017

S182

2017

S185

2017

S187

2017

S188

2017

S194

Yttrande om bred transport TRV 2017/57732
Beslut ansökan om uppehåll i hämtning av
hushållsavfall
Beslut ansökan om uppehåll i hämtning av
hushållsavfall
Beslut ansökan om uppehåll i hämtning av
hushållsavfall och slam
Beslut ansökan om uppehåll i hämtning av
hushållsavfall och slam
Beslut ansökan om uppehåll i hämtning av
hushållsavfall och slam
Beslut ansökan om uppehåll i hämtning av
hushållsavfall och slam
Beslut ansökan om uppehåll i hämtning av
hushållsvafall och slam
Beslut ansökan om uppehåll i hämtning av
hushållsavfall

2017-06-01
2017-06-01
2017-06-30
2017-07-06

2017-07-06
2017-07-06
2017-07-06
2017-07-06
2017-07-06
2017-07-07
2017-07-07
2017-07-06

Beslut
Tekniska nämnden godkänner redovisningen av anmälda delegeringsbeslut.
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