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KALLELSE
Tekniska nämnden
Dag och tid:

2018-02-22, kl 13:30
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Stadshuset, sammanträdesrum Folkabo

Justerare:

Bill Malm

Kallade
Ledamöter
Lennart Rehn (S) ordförande, Håkan Daremark (KD) vice ordförande, Othmar
Fiala (S), Helena Qvick (S) förhinder, Kent Persson (S), Bill Malm (M), Helena
Gustafsson (M)
Tjänstgörande ersättare
Cathrine Karlsson (S) kallas som ersättare för Helena Qvick (S)
Ersättare
Cathrine Karlsson (S) Michelle Hjerp (S) Anders Johansson (S) Mikael Hallin
(C) Göran Olofsson (MP)
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TJÄNSTESKRIVELSE
2018-02-12
Ärendenummer
2018/4

Tekniska nämnden

Siw Strandh
0502-60 60 95
siw.strandh@tidaholm.se

Delegationsbeslut
Ärendet
Följande delegationsbeslut anmäls från tekniska förvaltningen och redovisas
enligt särskild pärm på sammanträdet.
Nr
3

Ärende
Avtal

Beslutsdatum
2018-01-29

Ansvarig
Tekn chef

4

Beviljat uppehåll i sophämtning
slamtömning

2018-02-12

Assistent

Förslag till beslut
- Tekniska nämnden beslutar lägga anmälda delegationsbeslut med
kännedom till handlingarna.

Tekniska nämnden
Postadress: Tidaholms kommun | 52283 Tidaholm
Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 | Telefon: 0502- 60 60 00 | Fax: 0502-60 60 80
E-post: tekniska.kontoret@tidaholm.se
www.tidaholm.se
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TJÄNSTESKRIVELSE
2018-02-13
Ärendenummer
2018/3

Tekniska nämnden

Siw Strandh
0502-60 60 95
siw.strandh@tidaholm.se

Anmälningsärenden
Ärendet
Inkomna skrivelser och beslut till tekniska nämnden vilka ej föranleder
särskilda beslut.
Avfall Östra Skaraborg AÖS
Uppsägning av avtal om fakturering av konsumtionsavgifter för renhållning i
Falköping
Förslag till beslut
- Tekniska nämnden föreslås lägga anmälningsärendet med kännedom
till handlingarna.

Tekniska nämnden
Postadress: Tidaholms kommun | 52283 Tidaholm
Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 | Telefon: 0502- 60 60 00 | Fax: 0502-60 60 80
E-post: tekniska.kontoret@tidaholm.se
www.tidaholm.se
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TJÄNSTESKRIVELSE
2018-02-12
Ärendenummer
2017/248

Tekniska nämnden

Marit Elmhagen
0502-60 62 21
marit.elmhagen@tidaholm.se

GDPR
Ärendet
Information om nya dataskyddsförordningen, GDPR, som 180525 ersätter
personuppgiftslagen, PuL.
Beslutsunderlag
- Här skrivs vilka beslutsunderlag som varit underlag för ärendet. Detta
återges automatiskt i protokollet.
Utredning
EU-förordningen kan ses som en modernisering av den nuvarande
personuppgiftslagen som trädde i kraft 1998. Sedan dess har ny teknik skapat
både möjligheter och risker i hur, varför och var behandling av personuppgifter
kan ske.
I praktiken innebär förordningen en skärpning av nuvarande regelverk med
färre undantag och fler rättigheter för enskild person. Förordningen omfattar
t ex även ostrukturerad data och det införs administrativa sanktionsavgifter
och möjlighet till skadestånd.
Det ska finnas ett register över alla behandlingar av personuppgifter som sker.
Registret ska finnas hos respektive nämnd som är personuppgiftsansvarig.
Inventering pågår inom förvaltningen. Det är varje persons ansvar att
registrera uppgifter som behandlas i sin tjänst. Ansvarig är förvaltningschef.
Varje behandling ska identifieras, den ska vara laglig och följa grundläggande
krav på behandling.
Barnrättsbedömning
Lagstiftning gäller behandling av personuppgifter, vilket omfattar även barn.
Utredningens slutsatser
- Här skrivs utredningens slutsatser.
Förslag till beslut
- Tekniska nämnden tar till sig informationen.

Tekniska nämnden
Postadress: Tidaholms kommun | 52283 Tidaholm
Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 | Telefon: 0502- 60 60 00 | Fax: 0502-60 60 80
E-post: tekniska.kontoret@tidaholm.se
www.tidaholm.se
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2017-03-01

Kommunstyrelsen

2016/407

§ 47 Beslut om direktiv för förstudie angående omklädningsrum
för särskilda behov i Forshallen
Sammanfattning av ärendet
Tekniska nämnden hemställer i beslut, TN § 182/2016, om medel för
genomförande av förstudie för ombyggnad av omklädningsrum i Forshallen.
Tekniska nämnden framhåller att Forshallen har behov av omklädningsrum för
rörelsehindrade och för personer med särskilda behov samt att nämnden har
fått i uppdrag att ta fram ett underlag på hur detta ska utformas och vart detta
bäst placeras.
Tekniska nämnden föreslår att en arkitekt med erfarenhet av liknande uppdrag
anlitas för att, tillsammans med fastighetsenheten och representanter från
kultur- och fritidsförvaltningen, ta fram ett ritningsunderlag.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att tekniska nämnden beviljas medel
för genomförande av förstudie gällande ombyggnad av omklädningsrum i
Forshallen för rörelsehindrade och personer med särskilda behov med
följande direktiv:




Förstudien ska även innehålla en totalkostnadskalkyl.
Förstudien ska presenteras för kommunstyrelsen i tid under våren
2017 för att kunna behandlas i samband med 2018 års budgetarbete.
För genomförande av förstudien beviljas medel med 75.000 kr.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 12/2017 ”Beslut om direktiv
för förstudie angående omklädningsrum för särskilda behov i
Forshallen”, 2017-02-15.
 Tjänsteskrivelse ”Förstudie – Omklädningsrum för särskilda behov på
Forshallen”, controller Göran Andersson, 2017-02-03.
 Tekniska nämndens beslut § 182/2016 ”Beslut om begäran om
starttillstånd förstudie kök- och matsal Hökensåsskolan samt
omklädningsrum för särskilda behov på Forshallen”, 2016-12-15.
 Tjänsteskrivelse ”Starttillstånd förstudie kök- och matsal
Hökensåsskolan samt omklädningsrum för särskilda behov på
Forshallen”, fastighetsförvaltare Johan Claesson, 2016-12-14.
 Kommunfullmäktiges beslut § 60/2016 ”Beslut om besvarande av
medborgarförslag om handikappanpassade omklädningsrum i
Forshallen”, 2016-05-30.
 Kommunfullmäktiges beslut § 61/2016 ”Beslut om besvarande av
medborgaförslag om handikappanpassade omklädningsrum i
Forshallen”, 2016-05-30.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2017-03-01

Kommunstyrelsen

Förslag till beslut
 Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta:
 att uppdra till tekniska nämnden att genomföra en förstudie
enligt ovanstående direktiv gällande ombyggnad av
omklädningsrum i Forshallen för rörelsehindrade och personer
med särskilda behov.
 att för genomförande av förstudien anslå 75.000 kr och att
finansiering sker ur investeringsreserven i 2017 års budget.
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar:
 att uppdra till tekniska nämnden att genomföra en förstudie
enligt ovanstående direktiv gällande ombyggnad av
omklädningsrum i Forshallen för rörelsehindrade och personer
med särskilda behov.
 att för genomförande av förstudien anslå 75.000 kr och att
finansiering sker ur investeringsreserven i 2017 års budget.
Sändlista
Tekniska nämnden
Barn-och utbildningsnämnden
Ekonomiavdelningen

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2017-10-19

Tekniska nämnden

2016/299

§ 110 Beslut angående förstudie angående omklädningsrum för
särskilda behov i Forshallen
Sammanfattning av ärendet
Tekniska nämnden har av kommunstyrelsen fått i uppdrag att genomföra en
förstudie gällande ombyggnad av omklädningsrum i Forshallen för rörelsehindrade och personer med särskilda behov.
Tekniska kontoret har genomfört en förstudie. Diskussioner har förts med
kultur- och fritidsförvaltningen, funktionshindersrådet, skolpersonal och
badpersonal.
Beslutsunderlag
 Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut, 2017-10-05 § 84
 Programhandling/ritning
 Tjänsteskrivelse ”Synpunkter från ritgranskningsgruppen angående
nya omklädningsrum i Forshallen, 2017-10-05, Marie Anebreid
 Tjänsteskrivelse gällande omklädningsrum för särskilda behov i
Forshallen, 2017-09-27, projektledare Peter Eriksson
 Kommunstyrelsen beslut § 47/2017 ”Beslut om direktiv för förstudie
angående omklädningsrum för särskilda behov i Forshallen
Förslag till beslut
- Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta
föreslå kommunstyrelsen anslå medel för ombyggnad om ca 700 000
kronor exklusive verksamhetsutrustning.
Tekniska nämndens beslut
 Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen anslå medel för
ombyggnad om ca 700 000 kronor exklusive verksamhetsutrustning.
Sändlista
Kommunstyrelsen

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande

From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:
Importance:

Elin Eklöf
20 Nov 2017 12:35:31 +0100
Siv Strand
Kompletering ärende 2017/407- Omklädningsrum för särskilda behov Forshallen
Beslut TN 2017-10-19Beslut angående förstudi_2.docx
High

Hej hej,
Skickar här över en begäran om komplettering angående ärendet som gäller omklädningsrum för
särskilda behov i Forshallen.
Enligt kommunstyrelsens beslut 2017§47 beslutade följande angående förstudien:
•
Förstudien ska innehålla en totalkostnadskalkyl.
•
Förstudien ska presenteras för kommunstyrelsen i tid under våren 2017 för att kunna behandlas i
samband med 2018 års budgetarbete.
•
För genomförande av förstudien beviljas medel med 75.000 kr.
Enligt kommunfullmäktiges beslutade investeringsprocess ska rutinen kring en förstudie vara:
Beslutsprocessen av ett investeringsprojekt från plan till genomförande
a) Förstudie
•
Behov av en investering uppstår hos en nämnd
•
Nämnden upprättar en idéskiss för projektet samt ansöker hos kommunstyrelsen att få göra en
förstudie
•
En totalkostnadskalkyl skall alltid bifogas beslutsunderlaget samt hur investeringen påverkar
framtida driftkostnader
•
Kommunstyrelsen anger direktiv för hur förstudien skall bedrivas
•
Medel till förstudien anslås
•
Resultatet av förstudien presenteras för kommunstyrelsen. I detta läge skall kommunstyrelsen:
- Föreslå kommunfullmäktige att gå vidare med projektet samt uppdra åt tekniska nämnden att göra en
projektering. I samband härmed anslår även kommunfullmäktige medel till projektering
- Återremittera ärendet till verksamhetsnämnden och med förändrade direktiv
- Avbryta projektet
Med stöd av ovan nämnda begärs en komplettering enligt följande:
För att kommunstyrelsen ska kunna ta ställning i frågan behöver ärendet kompletteras med en
totalkostnadskalkyl, samt om driftkostnaderna påverkas. Kommunstyrelsen behöver även få en
presentation av förstudien för att kunna ta ställning i frågan. Ärendet kommer att behandlas i samband
med budget 2019-2021.
Vi behöver få in denna komplettering senast den 1 december 2017.
Mvh,

9

Elin Eklöf
Kommunsekreterare
Kansliavdelningen
0502-60 60 45
elin.eklof@tidaholm.se
-----------------------------------------Tidaholms kommun
vxl. 0502-60 60 00, Org.nr: 212000-1736
Besöksadress: Torggatan 26A, 522 83 Tidaholm
www.tidaholm.se
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2017-10-19

Tekniska nämnden

2016/299

§ 110 Beslut angående förstudie angående omklädningsrum för
särskilda behov i Forshallen
Sammanfattning av ärendet
Tekniska nämnden har av kommunstyrelsen fått i uppdrag att genomföra en
förstudie gällande ombyggnad av omklädningsrum i Forshallen för rörelsehindrade och personer med särskilda behov.
Tekniska kontoret har genomfört en förstudie. Diskussioner har förts med
kultur- och fritidsförvaltningen, funktionshindersrådet, skolpersonal och
badpersonal.
Beslutsunderlag
 Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut, 2017-10-05 § 84
 Programhandling/ritning
 Tjänsteskrivelse ”Synpunkter från ritgranskningsgruppen angående
nya omklädningsrum i Forshallen, 2017-10-05, Marie Anebreid
 Tjänsteskrivelse gällande omklädningsrum för särskilda behov i
Forshallen, 2017-09-27, projektledare Peter Eriksson
 Kommunstyrelsen beslut § 47/2017 ”Beslut om direktiv för förstudie
angående omklädningsrum för särskilda behov i Forshallen
Förslag till beslut
- Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta
föreslå kommunstyrelsen anslå medel för ombyggnad om ca 700 000
kronor exklusive verksamhetsutrustning.
Tekniska nämndens beslut
 Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen anslå medel för
ombyggnad om ca 700 000 kronor exklusive verksamhetsutrustning.
Sändlista
Kommunstyrelsen

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
2017-11-21
Ärendenummer
2016/299

Kommunstyrelsen

Peter Eriksson
0502-60 60 87
peter.eriksson@tidaholm.se

Tjänsteskrivelse angående komplettering i ärende gällande
omklädningsrum för särskilda behov i Forshallen
Ärendet
Kommunstyrelsen begär en komplettering angående ärende som gäller
omklädningsrum för särskilda behov i Forshallen.
För att kommunstyrelsen ska kunna ta ställning i frågan behöver ärendet
kompletteras med en totalkostnadskalkyl, samt om driftskostnaderna
påverkas.
Kommunstyrelsen behöver även få en presentation av förstudien för att kunna
ta ställning i frågan. Ärendet kommer att behandlas i samband med budget
2019-2021 och behöver därför ha kompletteringen senast den 1 december.
Beslutsunderlag
 Tekniska nämndens beslut angående förstudie omklädningsrum för
särskilda behov i Forshallen, 2017-10-19 § 110
 Kommunstyrelsens beslut ”Beslut om direktiv för förstudie angående
omklädningsrum för särskilda behov i Forshallen, 2017-03-01 § 47
Utredning
Driftkostnader påverkas med hänsyn till ytterligare ett omklädningsrum med
energiförbrukning etc. Denna uppskattas till 20 000 kr/år i utökad
fastighetsdrift.
Förutom detta och vad som tidigare angett tillkommer verksamhetsnämndens
kostnader vilka vi ej kan bedöma utan får inhämtas från kultur- och
fritidsförvaltningen.
Barnrättsbedömning
Utredningens slutsatser
Förslag till beslut
-

Tekniska nämnden
Postadress: Tidaholms kommun | 52283 Tidaholm
Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 | Telefon: 0502- 60 60 00 | Fax: 0502-60 60 80
E-post: tekniska.kontoret@tidaholm.se
www.tidaholm.se
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2018-01-25

Tekniska nämnden

2016/299

§ 6 Beslut angående begäran om komplettering i ärende gällande
omklädningsrum för särskilda behov på Forshallen
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen begär en komplettering angående ärende som gäller
omklädningsrum för särskilda behov i Forshallen.
För att kommunstyrelsen ska kunna ta ställning i frågan behöver ärendet
kompletteras med en totalkostnadskalkyl, samt om driftskostnaderna
påverkas.
Kommunstyrelsen behöver även få en presentation av förstudien för att kunna
ta ställning i frågan. Ärendet kommer att behandlas i samband med budget
2019-2021 och behöver därför ha kompletteringen senast den 1 december.
Driftkostnader påverkas med hänsyn till ytterligare ett omklädningsrum med
energiförbrukning etc. Denna uppskattas till 20 000 kr/år i utökad
fastighetsdrift.
Förutom detta och vad som tidigare angett tillkommer verksamhetsnämndens
kostnader vilka vi ej kan bedöma utan får inhämtas från kultur- och
fritidsförvaltningen.
Beslutsunderlag
 Tekniska nämndens arbetsutskotts beslut § 8/2018, 2018-01-11
 Tekniska nämndens beslut angående förstudie omklädningsrum för
särskilda behov i Forshallen, 2017-10-19 § 110
 Kommunstyrelsens beslut ”Beslut om direktiv för förstudie angående
omklädningsrum för särskilda behov i Forshallen, 2017-03-01 § 47
Förslag till beslut
- Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta
att skicka fråga till kultur- och fritidsnämnden för en uppskattning av
kostnader för verksamhetsdrift och verksamhetsutrustning.
Tekniska nämndens beslut
 Tekniska nämnden beslutar att skicka fråga till kultur- och
fritidsnämnden för en uppskattning av kostnader för verksamhetsdrift
och verksamhetsutrustning.
Sändlista
Kultur- och fritidsnämnden
Kommunstyrelsen

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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TJÄNSTESKRIVELSE
2018-02-07
Ärendenummer
2018/32

Kultur- och fritidsnämnden

Daniel Andersson
0502-60 62 07
daniel.andersson@tidaholm.se

Svar på skrivelse angående omklädningsrum
Ärendet
Kommunstyrelsen begär en komplettering angående ärende som gäller
omklädningsrum för särskilda behov i Forshallen.
För att kommunstyrelsen ska kunna ta ställning i frågan behöver ärendet
kompletteras med en totalkostnadskalkyl, samt om driftskostnaderna
påverkas.
Kommunstyrelsen behöver även få en presentation av förstudien för att kunna
ta ställning i frågan. Ärendet kommer att behandlas i samband med budget
2019-2021 och behöver därför ha kompletteringen senast den 1 december.
Driftkostnader påverkas med hänsyn till ytterligare ett omklädningsrum med
energiförbrukning etc. Denna uppskattas till 20 000 kr/år i utökad
fastighetsdrift.
Förutom detta och vad som tidigare angett tillkommer verksamhetsnämndens
kostnader vilka vi ej kan bedöma utan får inhämtas från kultur- och
fritidsförvaltningen.
Utredning
En utökning med ett omklädningsrum innebär ett utökat städområde som
ställer förhållandevis höga krav på rengöring. Det är svårt att avgöra hur
frekvent det kommer att användas men efterfrågan är idag stor. Man kan anta
att omklädningsrummet kommer att nyttjas i snitt 4 dagar/vecka. Uppskattad
städtid blir då ca 4 timmar/vecka. Kostnad för städ uppgår då till 600 kr/ vecka,
ca 24 000 kr/år. I denna summa räknas också in viss logistik då personalen
måste följa kunder till omklädningsrummet samt förevisa utrustningen. Även
städmaterial ingår i summan.
Tekniska förvaltningen har i samråd med kultur och fritidsförvaltningen
uppskattat en investeringskostnad på 150 000 kr för handikappanpassad
inredning. Denna utrustning kommer kräva visst underhåll.
Utöver detta tillkommer ev. en kostnad för dörrpasseringssystem.
Barnrättsbedömning
Ett handikappanpassat omklädningsrum möjliggör för fler grupper att nyttja
badhuset då det tillgänglighets anpassas.

Kultur och fritidsnämnden
Postadress: Tidaholms kommun | 52283 Tidaholm
Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 A | Telefon: 0502- 60 60 00 | Fax: 0502-60 63 57
E-post: kultur.fritid@tidaholm.se
www.tidaholm.se
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Utredningens slutsatser
Kultur och fritidsförvaltningen gör följande bedömning av kostnader.
Driftskostnader: 24 000 kr/år för städ, städmaterial, logistik.
Underhåll av handikappanpassad inredning: 5 000 kr/år
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att
skicka kompletterande uppgifter om kostnader till tekniska nämnden.

Kultur och fritidsnämnden
Postadress: Tidaholms kommun | 52283 Tidaholm
Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 A | Telefon: 0502- 60 60 00 | Fax: 0502-60 63 57
E-post: kultur.fritid@tidaholm.se
www.tidaholm.se
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2018-02-08

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

2018/32

§ 19 Beslut om begäran om komplettering i ärende gällande
omklädningsrum för särskilda behov på Forshallen
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen begär en komplettering angående ärende som gäller
omklädningsrum för särskilda behov i Forshallen.
För att kommunstyrelsen ska kunna ta ställning i frågan behöver ärendet
kompletteras med en totalkostnadskalkyl, samt om driftskostnaderna
påverkas.
Kommunstyrelsen behöver även få en presentation av förstudien för att kunna
ta ställning i frågan. Ärendet kommer att behandlas i samband med budget
2019-2021 och behöver därför ha kompletteringen senast den 1 december.
En utökning med ett omklädningsrum innebär ett utökat städområde som
ställer förhållandevis höga krav på rengöring. Det är svårt att avgöra hur
frekvent det kommer att användas men efterfrågan är idag stor. Man kan anta
att omklädningsrummet kommer att nyttjas i snitt 4 dagar/vecka. Uppskattad
städtid blir då ca 4 timmar/vecka. Kostnad för städ uppgår då till 600 kr/ vecka,
ca 24 000 kr/år. I denna summa räknas också in viss logistik då personalen
måste följa kunder till omklädningsrummet samt förevisa utrustningen. Även
städmaterial ingår i summan.
Tekniska förvaltningen har i samråd med kultur och fritidsförvaltningen
uppskattat en investeringskostnad på 150 000 kr för handikappanpassad
inredning. Denna utrustning kommer kräva visst underhåll.
Driftkostnader påverkas med hänsyn till ytterligare ett omklädningsrum med
energiförbrukning etc. Denna uppskattas till 20 000 kr/år i utökad
fastighetsdrift
Utöver detta tillkommer ev. en kostnad för dörrpasseringssystem
Kultur och fritidsförvaltningen gör följande bedömning av kostnader.
Driftskostnader: 44 000 kr/år för städ, städmaterial, logistik och el.
Underhåll av handikappanpassad inredning: 5 000 kr/år
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Svar på skrivelse angående omklädningsrum” kulturoch fritidschef Pema Malmgren, 2018-02-07.
 Tekniska nämndens beslut § 6 ”Beslut angående begäran om
komplettering i ärende gällande omklädningsrum för särskilda behov
på Forshallen” 2018-01-24.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

16

Utdragsbestyrkande

2/2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2018-02-08

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

Förslag till beslut
- Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämndens
arbetsutskott att besluta att skicka kompletterande uppgifter om
kostnader till tekniska nämnden.
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott beslutar att skicka
kompletterande uppgifter om kostnader till tekniska nämnden.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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TJÄNSTESKRIVELSE
2018-02-14
Ärendenummer
2016/299

Tekniska nämnden

Peter Eriksson
0502-60 60 87
peter.eriksson@tidaholm.se

Tjänsteskrivelse angående beslut om begäran om komplettering i
ärende gällande omklädningsrum för särskilda behov i Forshallen
Ärendet
Kommunstyrelsen har begärt en komplettering i ärende som gäller
omklädningsrum för särskilda behov i Forshallen.
För att kommunstyrelsen ska kunna ta ställning i frågan behöver ärendet
kompletteras med en totalkostnadskalkyl, samt om driftskostnaderna
påverkas.
Kommunstyrelsen behöver även få en presentation av förstudien för att kunna
ta ställning i frågan. Ärendet kommer att behandlas i samband med budget
2019-2021.
Tekniska nämnden beslutade, 2018-01-25 § 6, att tillfråga kultur- och
fritidsnämnden om uppskattning av kostnader för verksamhetsdrift och
verksamhetsutrustning.
Kultur- och fritidsnämnden har i beslut, 2018-02-08 § 19 inkommit med svar
Beslutsunderlag
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut ”Beslut om begäran
om komplettering i ärende gällande omklädningsrum för särskilda
behov i Forshallen, § 19/2018, 2018-02-08
 Tjänsteskrivelse ”Svar på skrivelse angående omklädningsrum,
fritidssamordnare Daniel Andersson, 2018-02-07
 Tekniska nämndens beslut ”Beslut angående begäran om
komplettering i ärende gällande omklädningsrum för särskilda behov i
Forshallen”, § 6/2018, 2018-01-25
 Tjänsteskrivelse ”Angående komplettering i ärende gällande
omklädningsrum för särskilda behov i Forshallen, projektledare Peter
Eriksson, 2017-11-21
 Mail begäran om komplettering i ärendet som gäller särskilda behov i
Forshallen, kommunsekreterare Elin Eklöf, 2017-11-20
 Ritning omklädningsrum
 Tekniska nämndens beslut ”Beslut angående förstudie
omklädningsrum för särskilda behov i Forshallen, § 110/2017,
2017-10-19
 Kommunstyrelsens beslut ”Beslut om direktiv för förstudie angående
omklädningsrum för särskilda behov i Forshallen, § 47/2017,
2017-03-01
Tekniska nämnden
Postadress: Tidaholms kommun | 52283 Tidaholm
Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 | Telefon: 0502- 60 60 00 | Fax: 0502-60 60 80
E-post: tekniska.kontoret@tidaholm.se
www.tidaholm.se
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Utredning
Byggåtgärderna har tidigare bedömts till ca 700 000 kr. Till detta kommer
verksamhetsutrustning enligt uppgift ca 150 000 kronor.
Dessa motsvarar ca 50 000 kr/år i kapitalkostnad
Driftkostnader påverkas med hänsyn till ytterligare ett omklädningsrum med
energiförbrukning etc. Denna uppskattas till 20 000 kr/år i utökad
fastighetsdrift.
Kultur- och fritidsnämndens utökade driftkostnader bedöms enligt uppgift till ca
30 000 kr/år.
Totalt skall 100 000 kr/år bäras i ökad intäkt/kommunbidrag via
internhyra/kommunbidrag.
Barnrättsbedömning
Beslut angående byggande eller investeringsfördelning bedöms ej i direkt
mening beröra barn. Åtgärden i sig medför större möjligheter för alla grupper
till enskilt och tryggt bad och ombyte.
Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar godkänna redovisade handlingar med tillhörande
kostnadsredovisningar och översänder ärendet till kommunstyrelsen för vidare
beslut.

Tekniska nämnden
Postadress: Tidaholms kommun | 52283 Tidaholm
Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 | Telefon: 0502- 60 60 00 | Fax: 0502-60 60 80
E-post: tekniska.kontoret@tidaholm.se
www.tidaholm.se
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2018-02-08

Tekniska nämndens arbetsutskott

2018/14

§ 19 Beslut angående remiss förslag till nya föreskrifter om
hastighetsbegränsning väg 26 – Trafikverket, dnr TRV 119858
Sammanfattning av ärendet
Remiss angående förslag till nya föreskrifter för väg 26, Västra Götalands län
samt upphävande av Vägverkets föreskrifter om hastighetsbegränsning på
väg 26 har inkommit från Trafikverket. Remissen omfattar
konsekvensutredning samt förslag till föreskrifter.
Som tidigare har Tidaholms kommun påtalat vikten av bra, säkra och snabba
vägtransporter längs framför allt Rv 26. Rv 26 utgör tillsammans med Lv 193
den enda kommunikationslänken för industri, arbets- och studiependling samt
turism. I väntan på en fortsatt utbyggnad av 3-4 fältsväg längs Rv 26 som
pågår från Jönköping till Mullsjö och förhoppningsvis vidare 26/47 och 26 upp
till E20 Mariestad är det av yttersta vikt att hastigheten 90 km/h kan
upprätthållas.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Remiss angående förslag till föreskrifter om
hastighetsbegränsning på väg 26 i Västra Götaland, dnr TRV
2017/119858, teknisk chef Kjell Jonsson, 2018-01-30
 Remiss från Trafikverket, ”Förslag till nya föreskrifter för väg 26, Västra
Götalands län, 2018-01-15
Förslag till beslut
- Tekniska nämndens arbetsutskott föreslås föreslå tekniska nämnden
tillstyrka remissförslaget om föreslagna hastighetsgränser på berörda
sträckor.
Tekniska nämndens arbetsutskotts beslut
 Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar föreslå tekniska nämnden
tillstyrka remissförslaget om föreslagna hastighetsgränser på berörda
sträckor.
Sändlista
Tekniska nämnden

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande

-----Ursprungligt meddelande----Från: trafikverket@trafikverket.se [mailto:trafikverket@trafikverket.se]
Skickat: den 15 januari 2018 10:50
Till: Tidaholms Kommun
Ämne: Remiss angående förslag till föreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 26 i
Västra Götalands län
Ni ges härmed tillfälle att senast den 28 februari 2018 inkomma med yttrande över
förslag till föreskrift.
Se bifogade dokument för detaljer.
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REMISS
2018-01-15

Ärendenr:
TRV 2017/119858

Trafikverket Region Väst
Magnus Andersson
Trafikmiljö
Besöksadress: Kruthusgatan 17,
GÖTEBORG
Telefon: 0771-921 921
www.trafikverket.se
magnus.b.andersson@
trafikverket.se
Direkt: +46 10-123 59 62

Enligt sändlista

Förslag till nya föreskrifter för väg 26, Västra
Götalands län
Denna remiss gäller förslag till nya föreskrifter för väg 26, Västra Götalands län
samt upphävande av Vägverkets föreskrifter (VVFS 2008:216) om
hastighetsbegränsning på väg 26 i Västra Götalands län. Remissen omfattar
konsekvensutredning samt förslag till föreskrifter.
Remissvar
Eventuella synpunkter ska ha kommit in skriftligen senast den 28 februari 2018.
Var vänlig ange Trafikverkets diarienummer TRV 2017/119858.
Frågor eller eventuella synpunkter skickas till:
trafikverket@trafikverket.se

Magnus Andersson
Enhet Trafikmiljö

1(2)
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2018-01-15
Ärendenr: TRV 2017/119858

Bilagor
Förslag till föreskrifter
Trafikföreskrift inför beslut
Konsekvensutredning
Sändlista
Falköpings kommun
Gullspångs kommun
Kollektivtrafikmyndigheten Västra Götaland
Länsstyrelsen, Västra Götalands Län
Mariestads kommun
Motormännen
NTF
Polisregion Väst
Riksförbundet Enskilda Vägar
Skövde kommun
Svensk Kollektivtrafik
Svenska Naturskyddsföreningen
Svenska Taxiförbundet
Sveriges Bussföretag
Sveriges MotorCyklister
Sveriges Åkeriföretag
Tidaholms kommun
Västra Götalandsregionen
Västsvenska Handelskammaren
Västtrafik

2(2)
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Trafikverket

TRVTFS :

Trafikverkets föreskrifter
om hastighetsbegränsning på väg 26 i Västra Götalands län;
beslutade den
Trafikverket föreskriver följande med stöd av 3 kap. 17 § fjärde stycket
trafikförordningen (1998:1276).
I stället för hastighetsbegränsning enligt 3 kap. 17 § tredje stycket trafikförordningen
(1998:1276) ska den högsta tillåtna hastigheten på väg 26 i Västra Götalands län vara enligt
följande.
Vägsträcka
mellan

och

Jönköpings länsgräns

väg 46 cirkulationsplats Borgunda

90

väg 46 cirkulationsplats Borgunda

100 meter söder cirkulationsplats
Segerstorp Skövde

100

100 meter söder cirkulationsplats
Segerstorp Skövde

80 meter norr Karstorpsrondellen
Skövde

80

80 meter norr Karstorpsrondellen
Skövde

100 meter söder väg 2958 Karleby

100

1000 meter norr väg E20 Hasslerör

Värmlands länsgräns

km/tim

90

Hastighetsbegränsning till 100 kilometer i timmen gäller även på den östra påfartsvägen
mellan väg 2886 och väg 26 vid trafikplats Skultorp.
Hastighetsbegränsning till 100 kilometer i timmen gäller även på den östra respektive västra
påfartsvägen mellan väg 49 och väg 26 vid trafikplats Skövde södra.
______________
Dessa föreskrifter träder i kraft den 8 maj 2018, då Vägverkets föreskrifter (VVFS
2008:216) om hastighetsbegränsning på väg 26 i Västra Götalands län ska upphöra att gälla.
På Trafikverkets vägnar
LENA ERIXON
Jörgen Nilsson
(Verksamhetsområde Planering)
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Trafikverket
TRVTFS :

Trafikverkets föreskrifter
om hastighetsbegränsning på väg 26 i Västra Götalands län;
beslutade den
Trafikverket föreskriver följande med stöd av 3 kap. 17 § fjärde stycket
trafikförordningen (1998:1276).
I stället för hastighetsbegränsning enligt 3 kap. 17 § tredje stycket trafikförordningen
(1998:1276) ska den högsta tillåtna hastigheten på väg 26 i Västra Götalands län vara enligt
följande.
Vägsträcka
mellan

och

Jönköpings länsgräns

väg 46 cirkulationsplats Borgunda

90

väg 46 cirkulationsplats Borgunda

100 meter söder cirkulationsplats
Segerstorp Skövde

100

100 meter söder cirkulationsplats
Segerstorp Skövde

80 meter norr Karstorpsrondellen
Skövde

80

80 meter norr Karstorpsrondellen
Skövde

100 meter söder väg 2958 Karleby

100

1000 meter norr väg E20 Hasslerör

Värmlands länsgräns

km/tim

90

Hastighetsbegränsning till 100 kilometer i timmen gäller även på den östra påfartsvägen
mellan väg 2886 och väg 26 vid trafikplats Skultorp.
Hastighetsbegränsning till 100 kilometer i timmen gäller även på den östra respektive västra
påfartsvägen mellan väg 49 och väg 26 vid trafikplats Skövde södra.
______________
Dessa föreskrifter träder i kraft den 8 maj 2018, då Vägverkets föreskrifter (VVFS
2008:216) om hastighetsbegränsning på väg 26 i Västra Götalands län ska upphöra att gälla.
På Trafikverkets vägnar
LENA ERIXON
Jörgen Nilsson
(Verksamhetsområde Planering)
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Konsekvensutredning till förslag om hastighetsföreskrifter på väg
26, Västra Götalands län enligt förordningen (2007:1244) om
konsekvensutredning vid regelgivning
Bakgrund
Trafikverket föreslår nya hastighetsföreskrifter på väg 26 i Västra Götalands län och befintlig föreskrift VVFS
2008:216 kommer då att upphävas.
Väg 26 sträcker sig från Jönköpings län till Värmlands län. Vägen sträcker sig igenom kommunerna Tidaholm,
Falköping, Skövde, Mariestad och Gullspång. Väg 26 är gästväg på väg E20 mellan trafikplats Haggården,
Mariestad och Hasslerör.
Anledningen till förslaget om nya hastighetsföreskrifter är att delsträcka 3 förbi Skövde föreslås få ny hastighet.
Nollvisionen är grunden för trafiksäkerhetsarbetet i Sverige och är fastställd genom beslut i riksdagen.
Nollvisionen är ett etiskt förhållningssätt, men utgör också en strategi för att forma ett säkert vägtransportsystem.
I Nollvisionen slås fast att det är oacceptabelt att vägtrafiken kräver människoliv. Trafiksäkerhetsarbetet i
Nollvisionens anda innebär att vägar, gator och fordon ska anpassas till människans förutsättningar så att inga på
sikt dödas eller skadas allvarligt i vägtrafiken. Ansvaret för säkerheten delas mellan de som utformar och de som
använder vägtransportsystemet.

TMALL 0413 Konsekvensutredning hastighet v 2.0

Trafikverkets ambition för anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas säkerhetsstandard innebär:


att vägar med mötande trafik med måttlig och betydande1 trafik ska ha högst 80 km/tim



att åtgärder för höjda hastighetsgränser genomförs utmed det utpekade funktionellt prioriterade vägnätet



att hastighetsförändringen inte leder till överskridande av miljökvalitetsnormen för luftkvalitet



att riktvärden för buller inte bör överskridas



att anpassningen är motiverad med hänsyn till den transportpolitiska måluppfyllelsen

Referenshastigheten på en väg eller del av väg bestäms av olika faktorer och framgår av Vägars och gators
utformning, VGU, som används vid ny- eller ombyggnation. Undantag från VGU kan göras för befintlig väg av
trafiksäkerhets- framkomlighets- eller miljöskäl.

Vad är problemet och vad vill Trafikverket uppnå?
Delsträcka 3 i förslaget har sedan den byggdes haft bashastighet men är dimensionerad för 80 km/tim.
Trafikverket vill med regleringen uppnå att hastighetsbegränsningen ska överensstämma med vägens standard.
Utöver detta har även vissa redaktionella ändringar gjorts som inte påverkar föreskriften i sak.

Förslag till hastighetsbegränsningar
Förslag på hastighetsbegränsningar förändrade eller oförändrade, för hela vägen.

1

Med måttlig och betydande trafik avses i detta sammanhang vägar med 2000 fordon per dygn eller mer år 2025.
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#

Sträcka

Sträckans
totala längd
(km)

1

Jönköpings länsgräns –
väg 46 cirkulationsplats
Borgunda

2

Justeringens totala
längd (km)

Hastighet
(km/tim)

Ny
hastighet
(km/tim)

30,9

90

90

väg 46 cirkulationsplats
Borgunda – 100 meter
söder cirkulationsplats
Segerstorp Skövde

9,8

100

100

3

100 meter söder
cirkulationsplats
Segerstorp Skövde – 80
meter norr
Karstorpsrondellen
Skövde

7,1

70
(bashastighet)

80

4

80 meter norr
Karstorpsrondellen
Skövde – 100 meter söder
väg 2958 Karleby

28,5

100

100

5

1000 meter norr väg E20
Hasslerör – Värmlands
länsgräns

35,9

90

90

7,1

Förslaget resulterar i en minskad restid på hela sträckan, för fordon som får framföras i högsta tillåtna hastighet.
Restiden minskar teoretiskt med mindre än 1 minut (förutsatt att föreskriven högsta tillåten hastighet efterlevs 2).
Observera att nedan beskrivna kostnader och konsekvenser utgår från hela föreskriften.

Lokala trafikföreskrifter
Förslaget gäller endast Trafikverkets hastighetsföreskrifter. Det kan finnas lokala trafikföreskrifter om hastighet
eller tättbebyggt område utmed vägen som påverkar hastighetsbegränsningen lokalt. Dessa redovisas inte här.

Alternativa lösningar
TMALL 0413 Konsekvensutredning hastighet v 2.0

Det finns inga alternativa lösningar. Sträckorna har en säkerhetsstandard för de föreslagna hastighetsgränserna.

Vilka som berörs av regleringen
Alla trafikanter som använder den aktuella vägen och andra som vistas i närheten berörs av regleringen.

Kostnader och andra konsekvenser
Hastighetsförändringen utförs i syfte att förbättra tillgängligheten och sträva mot transportpolitisk
måluppfyllelse.
Trafiksäkerhet
Hastighetsförändringen är anpassad till vägens utformning och bedöms ge marginella konsekvenser på
trafiksäkerheten.
Tillgänglighet

2

”Andelen trafikarbete inom tillåten hastighet år 2016 beräknas vara 44 procent för statliga vägar” – Trafikverket, Analys av
trafiksäkerhetsutvecklingen 2016 (2017:098)
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Hastighetsförändringen kommer att ge en minskad restid, där huvudsakligen persontrafik påverkas. Hastighetens
påverkan på restiden: http://www.trafikverket.se/resa-och-trafik/Trafiksakerhet/Din-sakerhet-pavagen/Hastighet/Hogre-fart-langre-stoppstrackor/. Restiden beräknas minska med mindre än 1 minut för
personbilar, bussar och lastbilar utan släp på delsträcka 3.
Godstransporter:
Föreskriften innebär att den lagliga hastigheten för tung trafik inte ändras.
Effekter i ett större perspektiv:
Akademisk utvärdering3 av förändrad tillgänglighet i vägnätet visar att det inte finns en enhetlig bild över
effekterna av en tillgänglighetsförändring och att det är viktigt att skilja mellan effekter på kort och lång sikt. En
tillgänglighetsförsämring kan leda till både ökad och minskad ekonomisk aktivitet i en region, eftersom det både
kan leda till en försämrad arbetsmarknad och till att nya affärsmöjligheter uppstår. Utvärderingen belyser att
hastighetssänkningar i många fall ur ett samhällsekonomiskt perspektiv kan vara mer motiverat för att öka
trafiksäkerheten än en motsvarande väginvestering för vägar med låga trafikvolymer.
Utifrån detta underlag anser Trafikverket att det inte går att beskriva föreskriftens konsekvens på tillgänglighet
för person- eller godstransporter mer utförligt än ovan redovisad restidsförändring samt kvalitativa beskrivning.
Miljö
Buller:
En hastighetsförändring på 10 km/tim ger en effekt på bullernivån med 1-2 dBA.
Växthusgaser:
Föreskriften innebär en negativ effekt på utsläpp av växthusgaser.
Sammanfattning:
Utifrån ovan redovisade sammantagna konsekvenser bedöms den föreslagna hastighetsförändring vara
välmotiverad.
Hastigheten innebär en anpassning till vägens säkerhetsstandard och bedömningen är att hastigheten kommer att
efterlevas. Den restidsförädring som förslaget medför ger en marginellt positiv effekt i form av ökad tillgänglighet.
Tung trafik kommer inte att påverkas negativt då den lagliga hastigheten för den kategorin inte försämras.

Ikraftträdande och informationsinsatser
Föreskrifterna föreslås träda i kraft den 2018-05-08.

TMALL 0413 Konsekvensutredning hastighet v 2.0

Det bedöms inte finnas behov av att ta särskild hänsyn när det gäller tidpunkten för föreskrifternas
ikraftträdande.
Det bedöms inte behövas några speciella informationsinsatser.
Föreskrifterna kungörs i Svensk trafikföreskriftssamling, STFS som finns i den rikstäckande databasen, RDT.
Datum:Klicka här för att ange datum.
………………………………………….
Magnus B Andersson
Trafikingenjör

Bilagor
Karta
Westin, L. et al. (2011) Utvärdering av förändrad tillgänglighet i Vägnätet - En makroanalys. Trafikverket
(2017:088)
3
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TJÄNSTESKRIVELSE
2018-01-30
Ärendenummer
2018/14

Tekniska nämnden

Kjell Jonsson
0502-60 60 85
kjell.jonsson@tidaholm.se

Tjänsteskrivelse - Remiss angående förslag till föreskrifter om
hastighetsbegränsning på väg 26 i Västra Götaland, diarienummer
TRV 2017/119858
Ärendet
Remiss angående förslag till nya föreskrifter för väg 26, Västra Götalands län
samt upphävande av Vägverkets föreskrifter om hastighetsbegränsning på
väg 26 har inkommit från Trafikverket. Remissen omfattar
konsekvensutredning samt förslag till föreskrifter.
Beslutsunderlag
 Remiss från Trafikverket, ”Förslag till nya föreskrifter för väg 26, Västra
Götalands län, 2018-01-15
Utredning
Som tidigare har Tidaholms kommun påtalat vikten av bra, säkra och snabba
vägtransporter längs framför allt Rv 26. Rv 26 utgör tillsammans med Lv 193
den enda kommunikationslänken för industri, arbets- och studiependling samt
turism. I väntan på en fortsatt utbyggnad av 3-4 fältsväg längs Rv 26 som
pågår från Jönköping till Mullsjö och förhoppningsvis vidare 26/47 och 26 upp
till E20 Mariestad är det av yttersta vikt att hastigheten 90 km/h kan
upprätthållas.
Barnrättsbedömning
Ärendet bedöms i direkt mening ej beröra barn.
Förslag till beslut
- Tekniska nämndens arbetsutskott föreslås föreslå Tekniska nämnden
tillstyrka remissförslaget om föreslagna hastighetsgränser på berörda
sträckor.

Tekniska nämnden
Postadress: Tidaholms kommun | 52283 Tidaholm
Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 | Telefon: 0502- 60 60 00 | Fax: 0502-60 60 80
E-post: tekniska.kontoret@tidaholm.se
www.tidaholm.se
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2018-02-08

Tekniska nämndens arbetsutskott

2018/11

§ 20 Beslut angående statligt stöd för att främja hållbara
stadsmiljöer - Stadsmiljöavtal Trafikverket
Sammanfattning av ärendet
Det är dags för årlig ansökan om stadsmiljöavtal. Ansökan gäller projekt som
kommer att genomföras under 2019 och som främjar hållbara stadsmiljöer
genom hållbart resande. Ett projekt kan beviljas medfinans om maximalt 50%
och kräver motprestationer som hjälper kommunen att uppfylla
miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö.
Stadsmiljöavtal kan sökas för investeringar som tillgodoser ett allmänt lokalt
eller regionalt kommunikationsbehov och som främjar en hållbar stadsmiljö
och hållbart resande, exempelvis:
1. En väg/ gata för lokala eller regionala persontransporter. En
perrong/hållplats eller annan anläggning för kollektivtrafik.
2. Ett cykelvägnät, cykelparkering eller annan anläggning för cykeltrafik.
Som motprestation ska kommunen åta sig att genomföra andra åtgärder som
bidrar till ökad andel hållbara transporter eller ökat bostadsbyggande,
exempelvis:
 Planer för bebyggelse som ligger centralt, kollektivtrafiknära och
funktionsblandat.
 Utbyggnad av gång- och cykelvägar och kollektivtrafik utöver det som
medfinansiering söks för.
 Utformning av gator och hastighet på gator i staden anpassade för
gående, cyklister och kollektivtrafik.
 Parkeringsstrategi, parkeringstal och avgifter i syfte att minska
biltrafiken i staden.
Motprestationerna bör också till omfattning motsvara de åtgärder som söks
för.
Under året 2018 byggs en GC-väg på Stallängsvägen som beviljats
stadsmiljöavtal och medfinansiering om 50% (1mkr). Som motprestationskrav
har kommunen åtagit sig att införa höjda felparkeringsavgifter, framtagande av
detaljplan för bostäder i centralt läge (Södra Rosenberg) samt anläggning av
två GC-vägar; Trädgårdsgatan och genomfart Kungsbro. Av dessa åtaganden
återstår genomfart Kungsbro som kommer att utföras under året 2018.
I den cykelplan som antogs 2017 framgår att det projekt som ligger närmast
på kö är GC-väg till Rosenberg. En säker transportväg till den nya skolan, som
planeras öppna portarna i augusti 2019, är vital. En snabb och säker
anslutning till det övriga GC-nätet som leder in till centrum är också av största
vikt för det nya bostadsområdet Södra Rosenberg. Anläggning av GC-väg till
Södra Rosenberg beräknas nu kosta 500tkr, vilket är 200tkr mer är den
beräknade kostnaden i cykelplanen.
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2018-02-08

Tekniska nämndens arbetsutskott

Näst på kö i Cykelplanen ligger GC-väg till Ramstorp och cirkulationsplats på
Västra Ringvägen, vilka beräknas kosta 250tkr respektive 1,5-2mkr.
Under hösten 2017 har dock ett flertal medborgarförslag inkommit gällande
asfaltering och belysning av GC-leden intill Vamman, i bostadsområdet Hägne
Förslaget har också kommit upp tidigare år, senast 2016, nämndens beslut
var då att förslaget tas med i framtida planering. Eftersom bostadsområdet
Hägne byggts ut med två nya enplanshus under 2017 och en ny fastighet
kommer att finnas till salu under 2018, är det läge att ta med förslaget om en
säkrare transportled längs Vamman i planeringen för 2019. Eventuell
anläggning av spontanidrottsplats vid Södra ringvägen, i anslutning till Hägne
gör ärendet än mer aktuellt.
GC-led längs Vamman finns inte med i cykelplanen för år 2017-2022, men
beräknas kosta 300-400tkr och motsvarar ungefärligen längden på planerad
GC-väg till Rosenberg.
Anläggning av GC-väg till Södra Rosenberg är nödvändig i samband med den
nya stadsdelsutvecklingen i Rosenberg. Området behöver anslutas till det
befintliga GC-vägnätet för att skapa säkra transportvägar till och från skola,
bostad och centrum.
Även asfaltering och belysning av befintlig GC-led längs Vamman är av vikt då
leden i nuläget är i dåligt skick och mycket mörk. I samband med att området
byggs ut blir ärendet mer akut.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Ansökan Stadsmiljöavtal, gatuingenjör Emilie
Andersson, 2018-02-07
 Brev från Trafikverket Stadsmiljöavtal, ny ansökningsomgång
 Ansökningsformulär Stadsmiljöavtal omgång_5
 Cykelplan 2017-2022
Förslag till beslut
- Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta
att ansöka om stadsmiljöavtal för GC-väg till Södra Rosenberg,
dessutom föreslås kommunen åta sig att asfaltera och belysa befintlig
GC-led längs Vamman som motprestationskrav.
Tekniska nämndens arbetsutskotts beslut
 Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta
att ansöka om stadsmiljöavtal för GC-väg till Södra Rosenberg,
dessutom föreslås kommunen åta sig att asfaltera och belysa befintlig
GC-led längs Vamman som motprestationskrav.
Sändlista
Tekniska nämnden

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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Ansökningsformulär

Statligt stöd för att främja hållbara stadsmiljöer – Stadsmiljöavtal
SFS 2015:579
1. Uppgifter om den sökande
Kommunens eller landstingets namn

Tidaholms kommun

Adress

Torggatan 26A, 522 31 Tidaholm

Postadress

Tidaholms kommun, Tekniska kontoret, 522 83 Tidaholm

Organisationsnummer

212 000-1736

E-postadress

Tidaholms.kommun@tidaholm.se

Telefonnummer

0502-60 60 00

Plusgiro-/bankgironummer

12 14 20-4, märkning

Kontaktperson/-er

Emilie Andersson

Kontaktpersons e-postadress

Emilie.andersson@tidaholm.se

Kontaktpersons telefonnummer

0502-60 62 09

2. Typ av åtgärd som stöd söks för
Kryssa i vilken typ av åtgärd som ansökan avser (fler alternativ är möjliga):

☒

Investeringar som tillgodoser ett allmänt lokalt eller regionalt kommunikationsbehov
och som avser
1. en väg, gata, spåranläggning, kaj för lokala eller regionala persontransporter, perrong,
hållplats, vänthall eller annan anläggning eller del av anläggning för lokal eller regional
kollektivtrafik, eller
2. ett cykelvägnät, en cykelparkering eller annan anläggning eller del av anläggning för
cykeltrafik. (2 §)

☐

Investeringar i en anläggning eller del av anläggning för att demonstrera eller prova nya
transportlösningar för lokal eller regional kollektivtrafik eller cykeltrafik. (3 §)

3. En översiktlig beskrivning av hur åtgärder som stöd söks för och motprestationer
passar in i kommunens eller landstingets övergripande arbete med en hållbar
stadsmiljö (8 §)
3a. Hur främjar åtgärderna som stöd söks för och motprestationer en hållbar stadsmiljö?
Åtgärd
Medel söks för anläggning av gång- och cykelväg från befintlig GC-väg på väg 193 (Södra Ringvägen) till
pågående stadsdelsutvecklingen Södra Rosenberg i Tidaholms tätort. Den nya stadsdelen planeras att innefatta
förskola, grundskola för årskurs F-6, idrottshall, rekreationsområde och två bostadsområden. Gång- och
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cykelvägen blir därmed en viktig länk mellan den nya stadsdelen och centrum, då den kommer att ansluta till det
befintliga GC-vägnätet som följer stadens ringled och förgrenar till stadens centrum och bostadsområden.
Gång- och cykelvägen är nödvändig för att säkerställa att barn, ungdomar och även vuxna kan transportera sig
på ett säkert och miljövänligt sätt mellan bostäder, skola och centrum. Utan GC-vägen tvingas cyklister och
gångtrafikanter ut på den hårt trafikerade Stallängsvägen, som saknar trottoar på en stor del av sträckan.
Genom att skapa en säkrare och enklare kommunikation för cyklister och gångtrafikanter mellan den nya
stadsdelen och det befintliga GC-vägnätet förväntas antalet lokala cykeltransporter att öka på bekostnad av
biltransporter. GC-vägnätet förenklar också hållbart resande genom att knyta samman den nya stadsdelen med
de GC-vägar som leder till stadens resecentrum. En stor del av de bilresor som görs idag är pendlingsresor,
arbetsresor eller korta resor upp till fem kilometer. Resor som skulle kunna ersättas med gång-, cykel- eller
kollektivtrafik. Strategin för att motivera invånarna till att välja hållbara resesätt är att det ska finnas trygga och
säkra gång- och cykelvägar mellan bostad, skola, arbete och fritidsaktiviteter samt att kommunikationer ska
stödja studier, arbete och boende. Anläggningen av gång- och cykelväg mellan Södra Ringvägen och Södra
Rosenberg är en viktig del i det arbetet då den nya stadsdelen kommer att innebära en ökad mängd transporter
till och från området.
Motprestation
Belysning och asfaltering av befintlig grusad gång- och cykelled längs vattendraget Vamman, i stadsdelen
Hägne i Tidaholms tätort. Gång och cykelleden längs Vamman är idag en väl utnyttjad led som ansluter till det
centrala GC-vägnätet. Leden saknar dock belysning och har dåligt underlag, vilket har lett till att kommunen har
fått in ett flertal medborgarförslag gällande belysning och asfaltering av sträckan. Stadsdelen Hägne byggdes ut
under 2017 och ytterligare två tomter kommer att bebyggas under 2018-2019, vilket förstärker vikten av att
skapa en säker gång- och cykelled som uppmuntrar till hållbart resande.
3b. Vilka beslutade planer/program, till exempel översiktsplan, visar detta?
Fördjupad översiktsplan från 2009. Befintlig översiktsplan är från 1990 och är i många hänseenden utdaterad,
arbete pågår med att ta fram en ny översiktsplan. Området Bälteberga (Rosenberg) pekas ut som
utbyggnadsområde, sida 36-37.
http://tidaholm.se/download/18.4fc018bd153e57c7ecb1361/1466000800286/F%C3%B6rdjupad+%C3%B6versikt
splan+Tidaholms+stadsbygd.pdf
Cykelplan
3c. Ange länk till andra relevanta dokument som ni vill hänvisa till och som är relevanta för ansökan
(exempelvis fördjupa översiktsplan, utbyggnadsplaner, trafikstrategi, cykelstrategi etc.). Ange även
sidhänvisning.
Utbyggnadsplan Hägne.
Trafiknätsanalys från 2010, där Stallängsvägen pekas ut som en väg med dålig trafiksäkerhet på GC-passager
samt en väg där cykelbana bör byggas ut. Cykelnätet år 2010 finns redovisat på sida 9, bussnätets utformning i
tätorten på sida 10-11, trafiksäkerhet på GC-passager och cykelnät på sida 24-27 och förslag på
utbyggnadsbehov i cykelnätet på sida 40-41.
http://tidaholm.se/download/18.1a5a716c158e2fbb6be1c6b/1491392011182/Trafikn%C3%A4tsanalys
PM_version+1+1_m+bilaga+och+omslag+ver+2010+10+07%5B1%5D.pdf
Detaljplan för bostadsområdet Södra Rosenberg är under samråd och förväntas vinna laga kraft den 25 Juli
2018.
http://www.tidaholm.se/byggabomiljo/kommunensplanarbete/pagaendedetaljplaner/samradsodrarosenberg.
4.59d4900115e9668ecbb24be.html
Detaljplan Rosenberg för skola och idrottsanläggning är under granskning och förväntas vinna laga kraft den 24
april 2018.
Detaljplan för två enplanshus för hyresrätter som antogs av miljö- och byggnadsnämnden 2016-11-09 och vann
laga kraft 2016-12-08. Husen stod klara i slutet av 2017.
http://www.tidaholm.se/byggabomiljo/kommunensplanarbete/antagnadetaljplaner/detaljplanhagne.
4.4fc018bd153e57c7ecb2221.html
Detaljplan för att utöka fastigheten Domherren 12 samt del av fastigheten Hägne 1:1 för bostadsändamål i form
av radhusbebyggelse är under samråd och förväntas vinna lagaktraft i juni 2018.
http://www.tidaholm.se/byggabomiljo/kommunensplanarbete/pagaendedetaljplaner/
samraddomherren12samtdelavhagne11.4.
59d4900115e9668ecbb24d5.html
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4. Beskrivning av åtgärd/åtgärder som stöd söks för (8§)
(Vid flera åtgärder, klicka på + i rutans nedre högra hörn.)
Åtgärd nr Ange åtgärdens nr. Namn Ange åtgärdens namn.
4a. Beskriv kortfattat den åtgärd som stöd söks för samt, vid komplexa åtgärder, vilka delar som ingår i
åtgärden.
Åtgärd som stadsmiljöavtal söks för är anläggning av Gång- och cykelväg mellan väg 193 (Södra Ringvägen)
och stadsdelsutvecklingen Södra Rosenberg i Tidaholms tätort. Gång- och cykelvägen finns med i kommunens
Cykelplan från 2017 där den har högst prioritet efter tre GC-vägar som byggs ut under året 2018 (genomfart
Kungsbro, Stallängsvägen och Villagatan). I och med anläggandet av gång- och cykelväg blir sträckan till övrigt
GC-vägnät och centrum kortare för cyklister och gångtrafikanter och därmed i viss mån snabbare jämfört med
bil.
Åtgärden innebär anläggning och asfaltering av separerad gång- och cykelväg, samt belysning på sträckan.
4b. Vilka parter ingår i åtgärden? Om flera parter – vem gör vad?
Tidaholms kommun
4c. Beskriv mognadsgraden i projektet.
(Har alla förberedande studier genomförts, finns budgetmedel avsatta, har erforderliga tillstånd inhämtats, har
upphandling påbörjats och har en projektorganisation etablerats?)
Medel finns avsatt för utbyggnaden under 2019. Detaljplan för skola (Detaljplan Rosenberg) och
bostadsområden (Detaljplan Södra Rosenberg) är under granskning och samråd och förväntas vinna laga kraft
i den 24:e april respektive 25:e juli 2018.
Ingen upphandling behövs, utförs i egen regi.
4d. Är åtgärden innovativ? JA ☐ NEJ ☒
Om JA, på vilket sätt? (1 §) Motivera nedan.

Klicka här för att ange text.
4e. Främjar åtgärden kapacitetsstarka och/eller resurseffektiva lösningar för
kollektivtrafik/cykeltrafik? (1 §)
Kapacitetsstarka ☒ Resurseffektiva ☒
På vilket sätt? Motivera nedan.
Cykel är ett mycket resurseffektivt transportmedel. Utbyggnad av Gång- och cykelväg möjliggör säkra
transporter till och från skola, bostadsområde samt rekreation- och idrottsanläggning. I och med att åtgärden
påverkar trafiken till både jobb, skola, pendling, rekreation och idrott är åtgärden också resurseffektiv eftersom
påverkan kan förväntas bli betydligt större än om en cykelväg istället byggts ut till exempelvis endast
ett rent bostadsområde.
4f. Beräknad start- och slutpunkt för byggande av åtgärden (år/månad). Ange även
beräknad trafikstart i de fall den inte överensstämmer med tid för färdigställande.
Starttidpunkt byggande
2019-03

Färdigställt
2019-08

Trafikstart
2019-08

5. Analys av hur åtgärderna leder till att en större andel persontransporter i staden
sker med kollektivtrafik/cykeltrafik samt bidrar till att uppfylla miljökvalitetsmålet
God bebyggd miljö. (§ 8)
Redovisa analys för hur åtgärderna leder till att en större andel personresor i staden sker med
kollektivtrafik/cykeltrafik, att de leder till energieffektiva lösningar med låga utsläpp av växthusgaser
samt bidrar till att uppfylla miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö länk.
Genom att skapa en säker cykelväg mellan befintliga stadsdelar och bostadsområden och
den kommande F-6 skola i området Rosenberg, kan fler föräldrar välja att inte skjutsa sina
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barn med bil till skolan. Området är också ett idrottsområde med både ishall, tennishall,
fotbollsanläggning och kommande gymnastikhallar. Med en säker cykelväg kan fler välja
bort bilen som transportmedel till dessa aktiviteter i framtiden. Åtgärden innebär också en
direkt länk mot centrum och resecentrum för de bostadsområden i södra delen av Tidaholm,
som idag tvingas cykla i blandtrafik.

6. En redovisning av uppskattade kostnader och finansiering av åtgärderna och
uppgift om när kostnaderna planeras att redovisas till Trafikverket (8 §)
6a. Kostnadsfördelning per åtgärd
(I detta ingår kostnader för investering i anläggning, men inte för planering och projektering. Kostnader för
motprestationer får inte räknas in i beloppet. Lägg till fler rader om ni söker för fler än tre åtgärder genom att
klicka på + på rad tre. Lägg till fler kolumner om ni söker för fler år.)
Åtgärd
nr

Åtgärdens namn

1

Bälteberga GC-väg

Belopp
(tkr)
2018

Belopp
(tkr)
2019
500

Belopp
(tkr)
2020

Belopp
(tkr)
2021

Belopp
(tkr)
2022

Totalt
belopp
(tkr)

2
3
Total
kostnad
(tkr)

500

6b. Finansiering per åtgärd
(Om finansiering från ”Annan offentlig finansiering” finns, ska det anges vilken finansiering som avses. Vid flera
åtgärder, klicka på + i tabellens nedre högra hörn. Läs även instruktion för 6a.)
Åtgärd Ange åtgärdens nr Namn: Ange åtgärdens namn
Typ av finansiering

Belopp
(tkr)
2018

Kommunen/landstinget

Belopp
(tkr)
2019
250

Belopp
(tkr)
2020

Belopp
(tkr)
2021

Belopp
(tkr)
2022

Totalt
belopp
(tkr)

Regional kollektivtrafikmyndighet
EU-bidrag
Annan offentlig finansiering (ange
vilken):_______
Privat finansiering
Stadsmiljöavtal - sökt belopp *

250

Total kostnad (tkr)

500

6c. Totalt sökt belopp inom ramen för stadsmiljöavtal
(Lägg till fler kolumner om ni söker för fler år.)
Belopp
(tkr) 2018

Belopp
(tkr) 2019

Belopp
(tkr) 2020
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Belopp
(tkr) 2021

Belopp
(tkr) 2022

Totalt belopp
(tkr)

Totalt sökt belopp*

250

* Stöd lämnas med högst 50 procent av kostnaderna för att genomföra åtgärderna. Vid fastställandet av
stödnivå beaktar Trafikverket om kommunen eller landstinget har sökt eller beviljats annan offentlig eller privat
finansiering för att genomföra åtgärderna.(6 §)
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7. Beskrivning av motprestationer som kommunen åtar sig att genomföra (8 §)
7a. Beskriv nedan kortfattat de motprestationer som kommunen eller landstinget åtar sig att genomföra
(Observera att om en viss motprestation är kopplad till en särskild åtgärd ska detta tydligt framgå av
beskrivningen nedan. Vid flera åtgärder, klicka på + i tabellens nedre högra hörn.)


Planer för bebyggelse centralt, kollektivtrafiknära och funktionsblandat inklusive en målsättning
om att detaljplanerna huvudsakligen ska följa översiktsplanen. (Ange om byggnationen är belägen
centralt, kollektivtrafiknära och/eller är funktionsblandad. Datum för färdigställande av bostäder kan fyllas i
när det är relevant.)
Detaljplan (ange namn och kortfattad
beskrivning)

Beräknat
antal
bostäder

Starttidpunkt
(år mån)
Klicka här
för att ange
datum.



(Bostäder
färdigställda
(år/mån))
Klicka här för
att ange
datum.

Utbyggnad av gång- och cykelvägar och kollektivtrafik utöver det som medfinansiering söks för
Åtgärd (ange namn på gata/sträcka, hållplats
etc.)

GC-väg Vamman


Beräknad
tidpunkt
antagande
(år/mån)
Klicka här
för att ange
datum.

Beräknat antal
km (om
relevant)
430 m

Starttidpunkt
byggande
(år/mån)
2019-03

Färdigställt
(år/mån)
2019-10

Utformning av och hastighet på gator i staden anpassade för gående, cyklister och kollektivtrafik
Åtgärd/aktivitet



Starttidpunkt Sluttidpunkt
(år/mån)
(år/mån)
Klicka här för
Klicka här för
att ange
att ange
datum.
datum.
Parkeringsstrategi, parkeringstal och avgifter för minskat antal bilar och biltrafik i staden

Åtgärd/aktivitet



Starttidpunkt
(år/mån)
Klicka här för
att ange
datum.

Övrigt

Åtgärd/aktivitet

Starttidpunkt Sluttidpunkt
(år/mån)
(år/mån)
Klicka här för
att ange
datum.

7b. Beskriv mognadsgraden i motprestationerna

Åtgärd/aktivitet

Sluttidpunkt
(år/mån)
Klicka här för
att ange
datum.

Mognadsgrad
Cykelplanen är antagen

GC-väg Vamman
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Klicka här för
att ange
datum.

8. En beskrivning av hur åtgärderna som stöd söks för och motprestationerna samt
effekterna av dem kommer att följas upp (8 §)
8a. Hur kommer de åtgärder som stöd söks för och motprestationer följas upp?
I rapporter till Trafikverket kommer vi att följa upp åtgärdernas och motprestationernas fortskridande. Projektets
status kommer jämföras med tidplanen
8b. Hur kommer effekterna följas upp?
Mätning av befintliga trafikflöden, både bil och cykel, har genomförts på stallängsvägen och väg 193 (Södra
ringvägen) under hösten 2017. Motsvarande mätning kommer utföras under hösten 2019 när cykelbanan är
utförd, för att utvärdera om andelen cyklister har ökat på sträckan.
Enkätundersökning kommer genomföras för att utreda i vilken utbredning boende och besökare utnyttjar
cykelvägen under 2020.
8c. Beskriv förväntade effekter.
Andelen cyklister förväntas öka på sträckan. Förhoppningen är att även antalet bilpassager ska minska efter
att utbyggnaden är färdig. Effekten förväntas bli större när den nya skolan tas i bruk hösten år 2019 och
därefter öka i takt med inflyttning i bostadsområdet Södra Rosenberg under 2020 och framåt.

9. Övriga förutsättningar av vikt för åtgärdernas och motprestationernas
genomförande (8 §)
9a. Finns åtgärder i infrastrukturen i Nationell transportplan och Länstransportplan som är en
förutsättning för ovanstående ansökan? Ange länkar om sådana finns.
Nej
9b. Vilka risker finns att åtgärderna som stöd söks för inte genomförs som planerat (tid/kostnad)?
Medel finns anslaget för åtgärden men detaljplanerna har ännu inte vunnit laga kraft. .
9c. Vilka risker finns att motprestationerna inte genomförs som planerat (tid/kostnad)?
Året 2019 innefattar många och stora byggprojekt, vilket kan medföra viss risk för försening av motprestationen
på grund av tidsbrist.
9d. Annan information av vikt för ansökan.
Under sommaren 2018 kommer en GC-väg att byggas ut på Stallängsvägen från Södra Kungsvägen till Södra
Ringvägen, för denna har vi blivit beviljade Stadsmiljöavtal om 1mkr (ärendenummer TRV 2017/40452) .
Tidaholms kommun har under de senaste åren tagit fram flertalet detaljplaner som gäller förtätning av tätorten.
Detaljplan antogs i mitten av 2016 för flerfamiljshus på Kungsbroområdet. Enligt planförslaget finns där
utrymme för ca 45-55 lägenheter. Området ligger väldigt centralt med ca 400 meters promenadväg från
resandecentrum.
Den större av tomterna på området lämnade in en bygglovsansökan sommaren 2017. Under våren 2018
kommer även kommunen att bygga ut gång- och cykelväg genom området för att säkerställa att det finns bra
alternativ till bilen för denna mycket centrala bebyggelse.
http://tidaholm.se/byggabomiljo/kommunensplanarbete/antagnadetaljplaner/detaljplankungsbro.4.6ee8648d14
5b2
92ab7412db.html
Detaljplan antogs i början av 2016 för flerfamiljshus i 3-5 våningar på kvarteret Järnskog. Kvarteret gränsar till
resandecentrum. Rivning av äldre byggnader har delvis utförts och byggnation påbörjades under 2017.
Enligt fastighetsägarens tidplan förväntas 28 lägenheter bli inflyttningsklara under hösten 2018. Under våren
2018 kommer även kommunen att bygga ut gång- och cykelväg genom området.
http://tidaholm.se/byggabomiljo/kommunensplanarbete/antagnadetaljplaner/detaljplanjarnskog.4.4fc018bd153e
57
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c7ecb3246.html

10. Karta över planerade åtgärder och motprestationer
Lägg in karta nedan som visar lokalisering av sökta åtgärder och motprestationer (vid fysiska
åtgärder), alternativt bifoga bilaga till ansökan.

8
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Rapportering och uppföljning
Vid beslut om stöd ska kommunen eller landstinget inom sex månader inkomma med en plan till
Trafikverket om hur uppföljningen kommer läggas upp. Kommunen eller landstinget ska utöver detta
även vara behjälplig med uppgifter till den utvärdering som görs av stödet.
Mätning av resande och resandefördelning (bil, kollektivtrafik, gång och cykel) ska för relevanta
områden ske före och efter genomförandet av åtgärder och motprestationer.
En kommun eller ett landsting som har fått stöd ska årligen till Trafikverket rapportera hur
genomförandet av åtgärderna och motprestationerna fortskrider.
När åtgärderna som stödet avser har genomförts ska en slutrapport ges in till Trafikverket. Rapporten
ska ges in inom sex månader från den planerade sluttidpunkt som framgår av beslutet (13 §).
Slutrapporten ska innehålla en ekonomisk slutredovisning av åtgärderna som stödet beviljats för. Av
rapporten ska särskilt framgå vilka effekter som åtgärderna har gett. Rapporten ska ange om de
motprestationer som kommunen eller landstinget ska genomföra är slutförda. Rapporten ska även
innehålla en redogörelse för kommunens eller landstingets arbete för en hållbar stadsmiljö och hur
åtgärderna och motprestationerna har bidragit i det arbetet (14 §).

Underskrift

Befattning

Underskrift

Befattning

Namnförtydligande

Namnförtydligande
Ansökan ska skrivas under av en person som är behörig att företräda kommunen eller landstinget
enligt delegationsordningen.
Tänk på att bifogade länkar i dokumentet ska vara klickbara.
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Tekniska förvaltningen
Gatuingenjör, Emilie Andersson
Fastställd: 2017-12-14
Reviderad:

TIDAHOLM

Cykelplan för gång- och
cykelvägar
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Vision
Att gå, cykla eller åka moped ska vara naturligt för korta resor till och från
arbetsplatsen, skola, fritidsaktiviteter, centrum och hållplatser för kollektivtrafik. Det
ska finnas ett väl utbyggt gång- och cykelnät, som ska vara tryggt och säkert att
färdas på med god tillgänglighet.

Mål
Andelen resor med cykel ska öka och som oskyddad trafikant ska man färdas på
säkra, attraktiva och tillgängliga gång- och cykelleder.

Strategi
Tekniska nämnden ska:






Bevaka de oskyddade trafikanternas situation och behov vid all planering.
Bygga ut GC-nätet i centralorten och i de mindre tätorterna, samt cykelvägar
mellan centralorten och de mindre tätorterna.
Skaffa god kännedom om GC-trafik, deras behov, värderingar och attityder.
Aktivt arbeta inom ”Ett tryggare Tidaholm” samt mot Trafikverket och NTF.
Bevaka olika funktionsvariationers situation och behov vid all planering.

Förutsättningar
Antagna dokument som ska utgöra de fundamentala byggstenarna till
Cykelplanen ska vara upprättad ”Trafiknätsanalys” (2010) för Tidaholms tätort,
tillsammans med uppdaterade trafikmätningar från 2015, 2016 och 2017, samt
”Fördjupad översiktsplan”.
Hänsyns ska tas till såväl
 Interna målpunkter som- köpcentra, skolor,
resecentrum/busshållplatser, sportanläggningar, större
arbetsplatser/industriområden.
 Externa målpunkter som – Minder tätorter, kollektiva
pendelparkeringar, större övergripande allmänna vägar.

Prioriteringspunkter
Prioriteringsgrunder ska tas fram, vilket kommer att ligga till grund för en
viktning av förslag till åtgärder:
 Klassindelning av väg/gata, trafikmängder, hastighetsgränser,
vägbredd, hinder (murar, diken etc.)
 Sammansättning av trafikanter (skolelever, arbetspendlare, fritids/motionärer)
 Övriga faktorer
- Avlastning gång- och cykeltrafik på körbanan
- Hur många cyklister som ställer bilen
- Antal elever som uppnår bättre hälsa
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- Ökade trygghets- och säkerhetsvinster
- markägare och väghållare

Prioriteringslista
Nr

Objekt

Vh

Tätort

Trafikmängd

Prioritet

Längd

Kostnad

Kommentar

1.

Kungsbro,
genomfart

Kn

Tidaholm

2000 ÅDT

1.2

50 m

75 tkr

Motprestationskra
v stadsmiljöavtal

2.

Stallängsvägen,
GC-väg

Kn

Tidaholm

2500 ÅDT

1.1

950
m

2 mkr

Beviljat stöd 50%
(stadsmiljöavtal)

3.

Villagatan, GCväg

Kn

Tidaholm

1600 ÅDT

2.

500
m

750 tkr

Beviljat stöd 50%
(stadsbidrag)

4.

Korsning
Ringvägen,
rondell

Kn

Tidaholm

~6000 ÅDT

5.

5.

Ramstorpsvägen
, GC-väg

Kn

Tidaholm

3700 ÅDT

7.

160
m

250 tkr

6.

Östra
drottningvägen,
GC-väg

Kn

Tidaholm

2000 ÅDT

6.

550
m

900 tkr

7.

Fröjeredsvägen,
GC-väg

Kn

Tidaholm

12000 ÅDT

8.

300
m

600 tkr

8.

Korsning
Stallängsvägen,
rondell

Kn

Tidaholm

~6000 ÅDT
(väg 193)

3.1

1,5 mkr

Inom detaljplan
Södra Rosenberg
och del i
stadsmiljöavtal

9.

Säker passage,
GC

Kn

Tidaholm

2250 ÅDT

4.

20 tkr

Inom detaljplan
Södra Rosenberg

10

Bälteberga, GCväg

Kn

Tidaholm

300 tkr

Inom detaljplan
Södra Rosenberg

3.2

50

2 mkr

250
m
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Fördelar
En cykelplan är nyckeln till en god planering och snabbare handläggning av ärenden
som berör förbättringar och utbyggnad av gång- och cykelvägnätet. Vid önskemål
från allmänheten/politiker kan redovisade objekt presenteras och vi kan då
presentera/redovisa aktuell cykelplan.
Nya objekt blir föremål för värdering vid kommande uppgradering och prioriteras i
förhållande till redan redovisade objekt.

Uppdatering och uppföljning
 Planen ska uppdateras kontinuerligt, dock minst vart 5:e år
 Förslag på nya objekt läggs till och prioriteras
 Kartmaterial uppdateras kontinuerligt – En förutsättning för ett bra
projekteringsunderlag
 Gatuingenjören är ansvarig för planen och ska prioritera arbetet i
förhållande till andra arbetsuppgifter
 Färdiga objekt tas bort från planen
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Bilagor
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TJÄNSTESKRIVELSE
2018-02-07
Ärendenummer
2018/11

Tekniska nämnden

Emilie Andersson
0502-606209
emilie.andersson@tidaholm.se

Tjänsteskrivelse ansökan Stadsmiljöavtal
Ärendet
Det är dags för årlig ansökan om stadsmiljöavtal. Ansökan gäller projekt som
kommer att genomföras under 2019 och som främjar hållbara stadsmiljöer
genom hållbart resande. Ett projekt kan beviljas medfinans om maximalt 50%
och kräver motprestationer som hjälper kommunen att uppfylla
miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö.
Beslutsunderlag
 Brev från Trafikverket Stadsmiljöavtal, ny ansökningsomgång
 Ansökningsformulär Stadsmiljöavtal omgång_5
 Cykelplan 2017-2022
Utredning
Stadsmiljöavtal kan sökas för investeringar som tillgodoser ett allmänt lokalt
eller regionalt kommunikationsbehov och som främjar en hållbar stadsmiljö
och hållbart resande, exempelvis:
1. En väg/ gata för lokala eller regionala persontransporter. En
perrong/hållplats eller annan anläggning för kollektivtrafik.
2. Ett cykelvägnät, cykelparkering eller annan anläggning för cykeltrafik.
Som motprestation ska kommunen åta sig att genomföra andra åtgärder som
bidrar tillökad andel hållbara transporter eller ökat bostadsbyggande,
exempelvis:





Planer för bebyggelse som ligger centralt, kollektivtrafiknära och
funktionsblandat.
Utbyggnad av gång- och cykelvägar och kollektivtrafik utöver det som
medfinansiering söks för.
Utformning av gator och hastighet på gator i staden anpassade för
gående, cyklister och kollektivtrafik.
Parkeringsstrategi, parkeringstal och avgifter i syfte att minska
biltrafiken i staden.

Motprestationerna bör också till omfattning motsvara de åtgärder som söks
för.
Under året 2018 byggs en GC-väg på Stallängsvägen som beviljats
stadsmiljöavtal och medfinansiering om 50% (1mkr). Som motprestationskrav
Tekniska nämnden
Postadress: Tidaholms kommun | 52283 Tidaholm
Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 | Telefon: 0502- 60 60 00 | Fax: 0502-60 60 80
E-post: tekniska.kontoret@tidaholm.se
www.tidaholm.se
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har kommunen åtagit sig att införa höjda felparkeringsavgifter, framtagande av
detaljplan för bostäder i centralt läge (Södra Rosenberg) samt anläggning av
två GC-vägar; Trädgårdsgatan och genomfart Kungsbro. Av dessa åtaganden
återstår genomfart Kungsbro som kommer att utföras under året 2018.
I den cykelplan som antogs 2017 framgår att det projekt som ligger närmast
på kö är GC-väg till Rosenberg. En säker transportväg till den nya skolan, som
planeras öppna portarna i augusti 2019, är vital. En snabb och säker
anslutning till det övriga GC-nätet som leder in till centrum är också av största
vikt för det nya bostadsområdet Södra Rosenberg. Anläggning av GC-väg till
Södra Rosenberg beräknas nu kosta 500tkr, vilket är 200tkr mer är den
beräknade kostnaden i cykelplanen.
Näst på kö i Cykelplanen ligger GC-väg till Ramstorp och cirkulationsplats på
Västra Ringvägen, vilka beräknas kosta 250tkr respektive 1,5-2mkr.
Under hösten 2017 har dock ett flertal medborgarförslag inkommit gällande
asfaltering och belysning av GC-leden intill Vamman, i bostadsområdet Hägne
Förslaget har också kommit upp tidigare år, senast 2016, nämndens beslut
var då att förslaget tas med i framtida planering. Eftersom bostadsområdet
Hägne byggts ut med två nya enplanshus under 2017 och en ny fastighet
kommer att finnas till salu under 2018, är det läge att ta med förslaget om en
säkrare transportled längs Vamman i planeringen för 2019. Eventuell
anläggning av spontanidrottsplats vid Södra ringvägen, i anslutning till Hägne
gör ärendet än mer aktuellt.
GC-led längs Vamman finns inte med i cykelplanen för år 2017-2022, men
beräknas kosta 300-400tkr och motsvarar ungefärligen längden på planerad
GC-väg till Rosenberg.
Barnrättsbedömning
Eftersom båda gång- och cykelbanorna ansluter bostadsområden med mot
centrum och resecentrum är de mycket motiverade ur barnrättssynpunkt. För
att förbättra säkerheten för barn som rör sig till och från skolor och
fritidsaktiviteter på egen hand, krävs att det finns gång- och cykelbanor
tillgängliga som inte innebär längre omvägar. Detta gör både GC-väg till Södra
Rosenberg och längs Vamman extra angelägna.
Utredningens slutsatser
Anläggning av GC-väg till Södra Rosenberg är nödvändig i samband med den
nya stadsdelsutvecklingen i Rosenberg. Området behöver anslutas till det
befintliga GC-vägnätet för att skapa säkra transportvägar till och från skola,
bostad och centrum.
Även asfaltering och belysning av befintlig GC-led längs Vamman är av vikt då
leden i nuläget är i dåligt skick och mycket mörk. I samband med att området
byggs ut blir ärendet mer akut.
Förslag till beslut
- Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta
att ansöka om stadsmiljöavtal för GC-väg till Södra Rosenberg,
dessutom föreslås kommunen åta sig att asfaltera och belysa befintlig
GC-led längs Vamman som motprestationskrav.
Tekniska nämnden
Postadress: Tidaholms kommun | 52283 Tidaholm
Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 | Telefon: 0502- 60 60 00 | Fax: 0502-60 60 80
E-post: tekniska.kontoret@tidaholm.se
www.tidaholm.se
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Tekniska nämnden
Postadress: Tidaholms kommun | 52283 Tidaholm
Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 | Telefon: 0502- 60 60 00 | Fax: 0502-60 60 80
E-post: tekniska.kontoret@tidaholm.se
www.tidaholm.se
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2018-02-08

Tekniska nämndens arbetsutskott

2018/26

§ 21 Beslut om verksamhetsrapport 2017
Sammanfattning av ärendet
Informeras om att arbetet med verksamhetsrapport 2017 pågår och beräknas
vara klar att tas upp för beslut på tekniska nämndens sammanträde den 22
februari.
Ekonomiuppföljning har gjorts löpande. Bokslut pekar på ett plus-minus
nollresultat, va och renhållning mindre överskott.
Beslutsunderlag
Förslag till beslut
Tekniska nämndens arbetsutskotts beslut
 Förslag till verksamhetsrapport 2017 tas upp för beslut på nämndens
sammanträden den 22 februari.
Sändlista
Tekniska nämnden

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2018-02-08

Tekniska nämndens arbetsutskott

2018/17

§ 22 Beslut om uppföljning intern kontrollplan 2017
Sammanfattning av ärendet
Informeras om att arbetet med uppföljning av intern kontrollplan för 2017
pågår. Denna beräknas vara klar att tas upp för beslut på tekniska nämndens
sammanträde den 22 februari.
Beslutsunderlag
Förslag till beslut
Tekniska nämndens arbetsutskotts beslut
 Uppföljning av intern kontrollplan för 2017 tas upp på tekniska
nämndens sammanträde den 22 februari för beslut.
Sändlista
Tekniska nämnden

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2018-02-08

Tekniska nämndens arbetsutskott

2018/27

§ 23 Beslut angående förändring av planerat underhåll
Sammanfattning av ärendet
Dometic Seitz AB som hyr lokaler på Brukets industriområde expanderar och
har behov av att hyra mer lokalyta. För att möta Seitz behov behöver åtgärder
göras i byggnad 123 och byggnad 124 för ca 2,8 Mkr. Tekniska förvaltningen
har äskat om medel för dessa åtgärder och kommunfullmäktige har beslutat
att bistå med 1,8 Mkr resterande 1 Mkr ska enligt kommunfullmäktige hämtas
ur medel för planerat underhåll av de kommunala verksamhetsfastigheterna.
Utredning
Hyresgästanpassningen av Dometic Seitz AB:s lokaler med medel ur planerat
fastighetsunderhåll innebär att planerade åtgärder i fastighetsunderhållet på
verksamhetslokaler för motsvarande 1 Mkr behöver flyttas på framtiden.
Under hösten 2017 gjordes den årliga sammanställningen av behov för
planerat underhåll av verksamhetslokaler 2018. Behovet hamnade då på
ca 6,6 Mkr (exklusive Brukets industriområde), se bilaga 1.
För att hålla given budget om ca 5 Mkr bantades åtgärderna ner till 4,9 Mkr.
Detta genom att bland annat flytta målningsarbeten, köksrenovering i Gamla
Köpstad, byte av belysning på Saga, takbyten på smedstugor, lekställning i
Fröjered skola, renovering av värmecentral i bibliotekshuset på framtiden.
Se bilaga 2.
Åtgärder som är möjliga att flytta på framtiden, som inte är påbörjade eller
upphandlade är vissa mindre målningsarbeten, staketbyte i Fröjered skola,
byte av matsalsgolv i Ekedalen skola, byte av screenmarkiser på Midgård och
byte av utvändiga kvicksilverarmaturer. Tillsammans ger detta 400 tkr.
Som förslag kan även investeringsmedel om 500 tkr, avsatta för
fjärrvärmeinstallation i Midgårds servicelägenheter flyttas till Brukets
industriområde.
Då har man frigjort ca 900 tkr till ombyggnation av Seitz lokaler och given ram
för planerat underhåll hålles.
Utredningens slutsatser
Omfördelning av medel från planerat underhåll av verksamhetslokaler till
investeringar i Brukets industriområde kommer att innebära att planerade
underhållsåtgärder enligt ovan måste flyttas på framtiden. Tekniska nämndens
kvalitetsmål att fastighetsbeståndet skall underhållas så att kapitalförstöring
inte sker kan äventyras om medel till planerat underhåll minskar.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, ”Förändring av planerat underhåll,
fastighetsförvaltare Johan Claesson, 2018-01-30
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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 Beslutet är via ekonomiavdelning och kommunstyrelse taget i
kommunfullmäktige utan kommunikation med ansvarig på tekniska
förvaltningen.
Förslag till beslut
- Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta
enligt nämnda omprioriteringar ovan.
Tekniska nämndens arbetsutskotts beslut
 Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta
enligt nämnda omprioriteringar ovan.
Sändlista
Tekniska nämnden

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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2018-01-30
Ärendenummer
2018/27

Tekniska nämnden

Johan Claesson
0502-60 60 22
johan.claesson@tidaholm.se

Tjänsteskrivelse - förändring av planerat underhåll
Ärendet
Dometic Seitz AB som hyr lokaler på Brukets industriområde expanderar och
har behov av att hyra mer lokalyta. För att möta Seitz behov behöver åtgärder
göras i byggnad 123 och byggnad 124 för ca 2,8 Mkr. Tekniska förvaltningen
har äskat om medel för dessa åtgärder och kommunfullmäktige har beslutat
att bistå med 1,8 Mkr resterande 1 Mkr ska enligt kommunfullmäktige hämtas
ur medel för planerat underhåll av de kommunala verksamhetsfastigheterna.
Beslutsunderlag
Beslutet är via ekonomiavdelning och kommunstyrelse taget i
kommunfullmäktige utan kommunikation med ansvarig på tekniska
förvaltningen.
Utredning
Hyresgästanpassningen av Dometic Seitz AB:s lokaler med medel ur planerat
fastighetsunderhåll innebär att planerade åtgärder i fastighetsunderhållet på
verksamhetslokaler för motsvarande 1 Mkr behöver flyttas på framtiden.
Under hösten 2017 gjordes den årliga sammanställningen av behov för
planerat underhåll av verksamhetslokaler 2018. Behovet hamnade då på
ca 6,6 Mkr (exklusive Brukets industriområde), se bilaga 1.
För att hålla given budget om ca 5 Mkr bantades åtgärderna ner till 4,9 Mkr.
Detta genom att bland annat flytta målningsarbeten, köksrenovering i Gamla
Köpstad, byte av belysning på Saga, takbyten på smedstugor, lekställning i
Fröjered skola, renovering av värmecentral i bibliotekshuset på framtiden.
Se bilaga 2.
Åtgärder som är möjliga att flytta på framtiden, som inte är påbörjade eller
upphandlade är vissa mindre målningsarbeten, staketbyte i Fröjered skola,
byte av matsalsgolv i Ekedalen skola, byte av screenmarkiser på Midgård och
byte av utvändiga kvicksilverarmaturer. Tillsammans ger detta 400 tkr.
Som förslag kan även investeringsmedel om 500 tkr, avsatta för
fjärrvärmeinstallation i Midgårds servicelägenheter flyttas till Brukets
industriområde.
Då har man frigjort ca 900 tkr till ombyggnation av Seitz lokaler och given ram
för planerat underhåll hålles.

Tekniska nämnden
Postadress: Tidaholms kommun | 52283 Tidaholm
Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 | Telefon: 0502- 60 60 00 | Fax: 0502-60 60 80
E-post: tekniska.kontoret@tidaholm.se
www.tidaholm.se

62

2/2

Barnrättsbedömning
Planerat underhåll av lokaler för skola- och förskola blir drabbade av
framskjutet underhåll.
Utredningens slutsatser
Omfördelning av medel från planerat underhåll av verksamhetslokaler till
investeringar i Brukets industriområde kommer att innebära att planerade
underhållsåtgärder enligt ovan måste flyttas på framtiden. Tekniska nämndens
kvalitetsmål att fastighetsbeståndet skall underhållas så att kapitalförstöring
inte sker kan äventyras om medel till planerat underhåll minskar.
Förslag till beslut
- Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta
enligt nämnda omprioriteringar ovan.

Tekniska nämnden
Postadress: Tidaholms kommun | 52283 Tidaholm
Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 | Telefon: 0502- 60 60 00 | Fax: 0502-60 60 80
E-post: tekniska.kontoret@tidaholm.se
www.tidaholm.se

63

1/1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2018-02-08

Tekniska nämndens arbetsutskott

2018/36

§ 24 Information om renhållningsenkät
Sammanfattning av ärendet
Ett första resultat av medborgarundersökning om renhållning i Tidaholms
kommun redovisas, denna kommer att kompletteras inför tekniska nämndens
sammanträde.
Undersökningen har genomförts med hjälp av företaget Utredarna.
Ett statistiskt relevant urval av medborgare inom kommunen har fått svara på
utskickad undersökning om renhållning i Tidaholms kommun. Frågorna bygger
på ett frågeunderlag som kan jämföra kundnöjdheten i kommunen nationellt
via Avfall Sverige. Undersökningen är påbyggd med ett antal frågor som gäller
Tidaholm lokalt med hänsyn taget till förslag om ökade öppettider alternativt
införande av grönt kort vid ÅVC, matavfallsinsamling samt en framtidsfråga
om kunden kan tänka sig gemensamma hämtningsplatser
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Renhållningsenkät”, ingenjör Karin Steen,
2018-02-01
 Enligt renhållningsplan 2017-2020
Förslag till beslut
- Arbetsutskottet tar till sig informationen och skickar ärendet för vidare
information till tekniska nämnden.
Tekniska nämndens arbetsutskotts beslut
 Arbetsutskottet tar till sig informationen och skickar ärendet för vidare
information till tekniska nämnden.
Sändlista
Tekniska nämnden

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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TJÄNSTESKRIVELSE
2018-02-01
Ärendenummer
2018/36

Tekniska nämnden

Karin Steen
0502-60 60 79
karin.steen@tidaholm.se

Renhållningsenkät
Ärendet
Redovisning av resultat från medborgarundersökning om renhållning i
Tidaholms kommun. Undersökningen har genomförts med hjälp av företaget
Utredarna.
Beslutsunderlag
 Enligt renhållningsplan 2017-2020
Utredning
Ett statistiskt relevant urval av medborgare inom kommunen har fått svara på
utskickad undersökning om renhållning i Tidaholms kommun. Frågorna bygger
på ett frågeunderlag som kan jämföra kundnöjdheten i kommunen nationellt
via Avfall Sverige. Undersökningen är påbyggd med ett antal frågor som gäller
Tidaholm lokalt med hänsyn taget till förslag om ökade öppettider alternativt
införande av grönt kort vid ÅVC, matavfallsinsamling samt en framtidsfråga
om kunden kan tänka sig gemensamma hämtningsplatser.
Barnrättsbedömning
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn
Utredningens slutsatser
Förslag till beslut
- Arbetsutskottet tar till sig informationen och skickar ärendet för vidare
information till tekniska nämnden.

Tekniska nämnden
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2018/28

§ 25 Beslut angående investering renhållning med eget kapital
Sammanfattning av ärendet
Utökat investeringsbehov för Renhållning med eget kapital.
Entreprenörsavtalet för hämtning av hushållsavfall via containrar avslutas.
Kommunen kommer fortsättningsvis att köra i egen regi. Tidigare förhyrda
containrar behöver ersättas av egna ägda containrar.
Vi avser att finansiera det nya behovet av containrar med det egna kapitalet
inom Renhållningen.
Investeringsbeloppet uppgår till 75 tkr.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, ”Investering renhållning med eget kapital,
förvaltningsekonom Mats Olsson, 2018-02-01
Förslag till beslut
- Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta
att godkänna förvaltningens förslag till att nyttja det egna kapitalet för
renhållningen till investering av det utökade behovet av containrar för
75 tkr.
Tekniska nämndens arbetsutskotts beslut
 Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta
att godkänna förvaltningens förslag till att nyttja det egna kapitalet för
renhållningen till investering av det utökade behovet av containrar för
75 tkr.
Sändlista
Tekniska nämnden

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2018-02-01
Ärendenummer
2018/28

Tekniska nämnden

Mats Olsson
0502-60 60 24
mats.olsson@tidaholm.se

Investering renhållning med eget kapital.
Ärendet
Utökat investeringsbehov för Renhållning med eget kapital.
Beslutsunderlag
 Utredning
Entreprenörsavtalet för hämtning av hushållsavfall via containrar avslutas.
Kommunen kommer fortsättningsvis att köra i egen regi. Tidigare förhyrda
containrar behöver ersättas av egna ägda containrar.
Utredningens slutsatser
Vi avser att finansiera det nya behovet av containrar med det egna kapitalet
inom Renhållningen.
Investeringsbeloppet uppgår till 75 tkr.
Förslag till beslut
- Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta
att godkänna förvaltningens förslag till att nyttja det egna kapitalet för
renhållningen till investering av det utökade behovet av containrar för
75 tkr.

Tekniska nämnden
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2018/29

§ 26 Beslut angående investering VA med eget kapital
Sammanfattning av ärendet
Utökat investeringsbehov för VA med eget kapital.
Överföringsledning för avlopp Kungslena – Ekedalen ej färdigställd, del av
ledningsnätet kvarstår under 2018.
Vi avser att finansiera kvarstående arbete med det egna kapitalet inom VA.
Investeringsbeloppet beräknas uppgå till 500 tkr.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, ”Investering VA med eget kapital”,
förvaltningsekonom Mats Olsson, 2018-02-01
Förslag till beslut
- Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta
att godkänna förvaltningens förslag till att nyttja det egna kapitalet för
VA till investering av kvarstående behov av ledningsnätet VA
Kungslena – Ekedalen med 500 tkr.
Tekniska nämndens arbetsutskotts beslut
 Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta
att godkänna förvaltningens förslag till att nyttja det egna kapitalet för
VA till investering av kvarstående behov av ledningsnätet VA
Kungslena – Ekedalen med 500 tkr.
Sändlista
Tekniska nämnden

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2018-02-01
Ärendenummer
2018/29

Tekniska nämnden

Mats Olsson
0502-60 60 24
mats.olsson@tidaholm.se

Investering VA med eget kapital.
Ärendet
Utökat investeringsbehov för VA med eget kapital.
Beslutsunderlag
 Utredning
Överföringsledning för avlopp Kungslena – Ekedalen ej färdigställd, del av
ledningsnätet kvarstår under 2018.
Utredningens slutsatser
Vi avser att finansiera kvarstående arbete med det egna kapitalet inom VA.
Investeringsbeloppet beräknas uppgå till 500 tkr.
Förslag till beslut
- Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta
att godkänna förvaltningens förslag till att nyttja det egna kapitalet för
VA till investering av kvarstående behov av ledningsnätet VA
Kungslena – Ekedalen med 500 tkr.
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2018/30

§ 27 Beslut angående ofinansierade uppdrag med anledning av
beslut om anpassningar
Sammanfattning av ärendet
Under 2015-2016 upplevdes under kvälls- och nattetid en ökad otrygghet i
bland annat Tidaholms centrum. Det inkom önskemål angående olika åtgärder
då polisen upplevdes frånvarande.
Bland annat önskades ökad belysning under ett antal timmar nattetid då
tidigare med hänsyn till befintlig driftbudget denna varit reducerad.
Även önskades rondering av bevakningsbolag i brist på polisnärvaro.
Till detta kom önskemål om kamerabevakning av centrala platser.
Åtgärderna ovan är inget som normalt åvilar tekniska förvaltningen då
ordnings- och säkerhetsfrågor är en polisiär uppgift alternativt en central
politisk fråga.
Tekniska nämnden tillfrågades om möjligheter anordna åtgärder och
meddelade att så var möjligt om finansiering ställdes i utsikt. Kostnader
redovisades för de olika åtgärderna vilka då skulle medges i utökad
driftbudget. Då kommunstyrelsen inte medgav driftmedel för de önskade
åtgärderna finns inte längre möjlighet att bedriva denna typ av verksamhet
som enligt reglemente ej åligger tekniska nämnden.
Då inför 2018 det föreligger krav om anpassningar med hänsyn till budgetläget
är det av största vikt att verksamheten i första hand omfattar den av
fullmäktige beslutade enligt reglemente.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Ofinansierade uppdrag med anledning av beslut om
anpassningar”, teknisk chef Kjell Jonsson, 2018-01-30
Förslag till beslut
- Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta
avsluta de verksamheter som ej ingår i nämndens normala uppgifter
och ej heller har finansiering.
Tekniska nämndens arbetsutskotts beslut
 Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta
avsluta de verksamheter som ej ingår i nämndens normala uppgifter
och ej heller har finansiering.
Sändlista
Tekniska nämnden

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2018-01-30
Ärendenummer
2018/30

Tekniska nämnden

Kjell Jonsson
0502-60 60 85
kjell.jonsson@tidaholm.se

Ofinansierade uppdrag med anledning av beslut om anpassningar
Ärendet
Under 2015-2016 upplevdes under kvälls- och nattetid en ökad otrygghet i
bland annat Tidaholms centrum. Det inkom önskemål angående olika åtgärder
då polisen upplevdes frånvarande.
Bland annat önskades ökad belysning under ett antal timmar nattetid då
tidigare med hänsyn till befintlig driftbudget denna varit reducerad.
Även önskades rondering av bevakningsbolag i brist på polisnärvaro.
Till detta kom önskemål om kamerabevakning av centrala platser.
Åtgärderna ovan är inget som normalt åvilar tekniska förvaltningen då
ordnings- och säkerhetsfrågor är en polisiär uppgift alternativt en central
politisk fråga.
Utredning
Tekniska nämnden tillfrågades om möjligheter anordna åtgärder och
meddelade att så var möjligt om finansiering ställdes i utsikt. Kostnader
redovisades för de olika åtgärderna vilka då skulle medges i utökad
driftbudget. Då kommunstyrelsen inte medgav driftmedel för de önskade
åtgärderna finns inte längre möjlighet att bedriva denna typ av verksamhet
som enligt reglemente ej åligger tekniska nämnden.
Då inför 2018 det föreligger krav om anpassningar med hänsyn till budgetläget
är det av största vikt att verksamheten i första hand omfattar den av
fullmäktige beslutade enligt reglemente.
Barnrättsbedömning
Tekniska nämndens verksamhetsområde eller finansiering bedöms ej i direkt
mening beröra barn.
Förslag till beslut
- Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta
avsluta de verksamheter som ej ingår i nämndens normala uppgifter
och ej heller har finansiering.
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2011/82

§ 28 Beslut om fastställelse av nytt vattenskyddsområde och
skyddsföreskrifter för Källefalls vattentäkt
Sammanfattning av ärendet
Tekniska förvaltningen har tagit fram ett förslag till nytt vattenskyddsområde
och skyddsföreskrifter för Källefall vattentäkt. Förslaget har varit ute på
samråd. Förslaget till nytt vattenskyddsområde med tillhörande
vattenskyddsföreskrifter föreslås fastställas av kommunfullmäktige.
Utredning
Tekniska förvaltningen har tagit fram förslag till nytt vattenskyddsområde och
skyddsföreskrifter för Källefall vattentäkt. Förslaget har varit ute på samråd.
Av samrådsredogörelsen framgår de synpunkter som lämnades i samrådet
2016 respektive 2017 med bemötande och information om föreslagna
ändringar i de föreskrifter som föreslås ska gälla för vattenskyddsområdet.
Berörda fastighetsägare samt kända sakägare framgår av sakägarförteckning
upprättad av Tekniska förvaltningen. Förteckningen finns i ärendet.
Förslaget till nytt vattenskyddsområde med tillhörande vattenskyddsföreskrifter
föreslås fastställas av kommunfullmäktige. Föreskrifterna införs då i
kommunens författningssamling.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, teknisk chef, Kjell Jonsson, 2018-01-30
 Bilaga 1 Tidaholms kommun, vattenskyddsområde för Källefall
vattentäkt
 Bilaga 2 Samrådsredogörelse, 2018-01-30
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår att tekniska nämnden beslutar föreslå att
kommunfullmäktige fattar beslut enligt nedan samt i beslutet anger
förvaltningens förslag till beslutsunderlag, bedömning, allmänna upplysningar
avseende skyddsföreskrifterna, definitioner av begrepp och bilagor som sina
egna. Tekniska nämndens förslag skickas till kommunstyrelsen:

Beslut:
Med stöd av 7 kap. 21 § miljöbalken beslutar kommunfullmäktige i Tidaholms
kommun om vattenskyddsområde för Källefall vattentäkt i Tidaholms kommun.
Vattenskyddsområdets omfattning och indelning i skyddszoner framgår av
bifogad karta, se bilaga 1.
Med stöd av 7 kap. 22 och 30 §§ miljöbalken beslutar kommunfullmäktige att
nedan angivna skyddsföreskrifter ska gälla inom vattenskyddsområdet.
Föreskrifterna gäller omedelbart även om de överklagas.
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 1 Vattentäktszon
Inom vattentäktszonen är all annan verksamhet än vattentäktsverksamhet
förbjuden. Marken inom detta område får endast disponeras av
vattentäktsinnehavaren.
§ 2 Täktverksamhet, schaktnings- och underjordsarbeten
Primär och sekundär skyddszon:
Materialtäkt är förbjuden. Husbehovstäktsverksamhet får inte bedrivas utan
tillstånd från den kommunala nämnden för miljöfrågor.
Schaktningsarbeten omfattande mer än 100 m2 får inte ske utan tillstånd från
den kommunala nämnden för miljöfrågor. Borrning, pålning och spontning får
inte utföras utan tillstånd från den kommunala nämnden för miljöfrågor.
Undantaget från tillståndsplikten är arbeten som är nödvändiga att utföra
genast till följd av en skada eller för att förebygga skada som drabbar
trafiksäkerheten eller framkomligheten på allmän väg. Undantaget från
tillståndsplikten är också schaktningsarbeten för underhåll av markförlagda
ledningar.
§ 3 Upplag och deponering
Primär skyddszon:
Upplag, deponering och återfyllnad av eller med avfall, förorenade massor och
massor med okänd föroreningsbelastning är förbjudet. Undantaget från
förbudet är komposterbart hushållsavfall från enskilt hushåll, vilket läggs i
hushållskompost på den egna tomten.
Upplag av asfalt, oljegrus, och vägsalt är förbjudet.
Upplag av snö från ytor utanför den primära zonen är förbjudet.
Upplag av bark, flis, spån, timmer och liknande som avses läggas upp längre
än en avverkningssäsong utan täckning får inte ske utan tillstånd från den
kommunala nämnden för miljöfrågor. Brännved avsedd för användning för
uppvärmning eller trivseleldning i egen bostad är undantaget från
tillståndsplikten.
Sekundär skyddszon:
Upplag, deponering och återfyllnad av eller med avfall, förorenade massor och
massor med okänd föroreningsbelastning får inte ske utan tillstånd från den
kommunala nämnden för miljöfrågor. Undantaget från tillståndsplikten är
komposterbart hushållsavfall från enskilt hushåll, vilket läggs i
hushållskompost på den egna tomten.
Upplag av asfalt, oljegrus och vägsalt är förbjudet.
Upplag av bark, flis, spån, timmer och liknande som avses läggas upp längre
än en avverkningssäsong utan täckning får inte ske utan tillstånd från den
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kommunala nämnden för miljöfrågor. Brännved avsedd för användning för
uppvärmning eller trivseleldning i egen bostad är undantaget från
tillståndsplikten.
Tertiär skyddszon:
Upplag, deponering och återfyllnad av eller med avfall, förorenade massor och
massor med okänd föroreningsbelastning får inte ske utan tillstånd från den
kommunala nämnden för miljöfrågor. Undantaget från tillståndsplikten är
komposterbart hushållsavfall från enskilt hushåll, vilket läggs i
hushållskompost på den egna tomten.
Upplag av asfalt, oljegrus och vägsalt får inte ske utan anmälan till den
kommunala nämnden för miljöfrågor.
§ 4 Avledning av avloppsvatten
Primär skyddszon
Nyetablering av enskild avloppsanläggning med utsläpp till mark och vatten är
förbjuden. Ändring av enskilda avloppsanläggningar med utsläpp till mark eller
vatten får inte ske utan tillstånd från den kommunala nämnden för miljöfrågor.
Spridning av urin eller slam från reningsverk eller enskild anläggning är
förbjuden.
Sekundär skyddszon
Nyetablering eller ändring av enskilda avloppsanläggningar med utsläpp till
mark eller vatten får inte ske utan tillstånd från den kommunala nämnden för
miljöfrågor.
Spridning av urin eller slam från reningsverk eller enskild anläggning är
förbjuden.
Tertiär skyddszon
Nyetablering eller ändring av enskilda avloppsanläggningar med utsläpp till
mark eller vatten får inte ske utan tillstånd från den kommunala nämnden för
miljöfrågor.
§ 5 Petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor
Primär skyddszon
Nyetablering av permanenta och tillfälliga lagringsplatser utomhus för
petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor med en sammanlagd
större volym än 50 liter är förbjuden. Övrig hantering av mer än 50 liter
petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor som inte regleras i dessa
skyddsföreskrifter får inte ske utan tillstånd från den kommunala nämnden för
miljöfrågor. Undantaget från kravet på tillstånd är transporter och lagring av
bränsle i drivmedelstanken i ett fordon. Undantaget från kravet på tillstånd
gäller befintlig lagring som både har nederbördsskydd och sekundärt skydd
som rymmer hela den lagrade volymen.
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Uppställning av arbetsfordon med en bränsletankvolym om 50 liter eller större,
över natten eller längre, samt tankning av drivmedel är förbjuden. Undantaget
från förbudet är arbetsfordon som är försedda med sekundärt skydd.
Sekundär skyddszon
Nyetablering av permanenta och tillfälliga lagringsplatser utomhus för
petroleumprodukter med en sammanlagd större volym än 50 liter får inte ske
utan tillstånd från den kommunala nämnden för miljöfrågor. Övrig hantering av
mer än 50 liter petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor som inte
regleras i dessa skyddsföreskrifter får inte ske utan tillstånd från den
kommunala nämnden för miljöfrågor. Undantaget från kravet på tillstånd är
transporter och lagring av bränsle i drivmedelstanken i ett fordon. Undantaget
från krav på tillstånd gäller befintlig lagring som både har nederbördsskydd
och sekundärt skydd som rymmer hela den lagrade volymen.
Tankning av drivmedel är förbjudet. Undantaget från förbudet är tankning som
sker under övervakning och med tankmunstycke försett med automatisk
avstängning.
§ 6 Bekämpningsmedel och kemikalier
Primär skyddszon:
Yrkesmässig hantering av växtskyddsmedel, undantaget transport, är
förbjuden.
Jord- och vattenslagning av växtskyddsmedelsbehandlade plantor är
förbjuden.
Hantering av för yt- eller grundvattnet övriga skadliga ämnen i större mängd
än normal hushållsförbrukning får inte ske utan tillstånd från den kommunala
nämnden för miljöfrågor. Undantaget från tillståndsplikten är transporter.
Det är förbjudet att utomhus förvara för yt- eller grundvattnet övriga skadliga
ämnen i mängder mindre än eller lika med normal hushållsförbrukning, utom i
behållare som både har nederbördsskydd och sekundärt skydd som rymmer
hela den förvarade volymen.
Sekundär skyddszon:
Yrkesmässig hantering av växtskyddsmedel, undantaget transport, får inte ske
utan tillstånd från den kommunala nämnden för miljöfrågor.
Jord- och vattenslagning av växtskyddsmedelbehandlade plantor är förbjuden.
Hantering av för yt- eller grundvattnet övriga skadliga ämnen i större mängd
än normal hushållsförbrukning får inte ske utan tillstånd från den kommunala
nämnden för miljöfrågor. Undantaget från tillståndsplikten är transporter.
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Det är förbjudet att utomhus förvara för yt- eller grundvattnet övriga skadliga
ämnen i mängder mindre än eller lika med normal hushållsförbrukning, utom i
behållare som både har nederbördsskydd och sekundärt skydd som rymmer
hela den förvarade volymen.
Tertiär skyddszon:
Hantering av för yt- eller grundvattnet övriga skadliga ämnen i större mängd
än normal hushållsförbrukning får inte ske utan tillstånd från den kommunala
nämnden för miljöfrågor. Undantaget från tillståndsplikten är transporter.
§ 7 Energianläggningar
Primär och sekundär skyddszon:
Nyetablering av anläggning för utvinning eller lagring av värmeenergi i berg,
jord eller vatten får inte ske utan tillstånd från den kommunala nämnden för
miljöfrågor.
§ 8 Fordonstvätt och tvätt av maskiner
Primär och sekundär skyddszon:
Fordonstvätt och tvätt av maskiner, med användning av avfettningsmedel,
rengöringsmedel eller tvättmedel, är förbjudet med undantag för inom
anläggning som prövats enligt miljöbalken genom anmälan eller
tillståndsprövning.
§ 9 Enskilda grundvattentäkter
Primär och sekundär skyddszon:
Brunnar för enskilda grundvattentäkter får inte anläggas utan tillstånd från den
kommunala nämnden för miljöfrågor.
Tertiär skyddszon:
Brunnar för enskilda grundvattentäkter får inte anläggas utan anmälan till den
kommunala nämnden för miljöfrågor.
§ 10 Annan miljöfarlig verksamhet
Primär och sekundär skyddszon:
Nyetablering av miljöfarlig verksamhet som är anmälningspliktig enligt
miljöbalken, som inte regleras särskilt i dessa skyddsföreskrifter, får inte ske
utan tillstånd av den kommunala nämnden för miljöfrågor. Undantaget från
tillståndsplikten är miljöfarlig verksamhet som enbart medför miljöpåverkan
från luftutsläpp, buller, skakningar eller ljus.
§ 11 Djurhållning
Primär skyddszon:
Djurhållning får inte ske utan tillstånd från den kommunala nämnden för
miljöfrågor.
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Sekundär skyddszon:
Djurhållning omfattande mer än 10 djurenheter får inte ske utan tillstånd från
den kommunala nämnden för miljöfrågor.
§ 12 Nedgrävning av hästdjur
Primär och sekundär skyddszon:
Nedgrävning av hästdjur är förbjudet.
Tertiär skyddszon:
Nedgrävning av hästdjur får inte ske utan anmälan till den kommunala
nämnden för miljöfrågor.
§ 13 Väghållning
Primär, sekundär och tertiär skyddszon:
Användning av vägsalt och dammbindningsmedel med undantag för normalt
vägunderhåll är förbjudet.
§ 14 Allmänna bestämmelser
I det fall tillstånd krävs enligt dessa föreskrifter ska skriftlig ansökan lämnas till
den kommunala nämnden för miljöfrågor. Tillstånd kan förenas med särskilda
villkor.
I det fall anmälan krävs enligt dessa föreskrifter ska skriftlig anmälan lämnas
till den kommunala nämnden för miljöfrågor. Nämnden kan förelägga om
särskilda försiktighetsmått.
Om särskilda skäl finns, och under förutsättning att det inte motverkar syftet
med skyddet, kan den kommunala nämnden för miljöfrågor medge dispens
från förbud enligt dessa föreskrifter. Dispens kan förenas med särskilda villkor.
Tillstånd enligt dessa skyddsföreskrifter krävs inte om verksamheten har
tillståndsprövats eller ska tillståndsprövas enligt miljöbalkens 9 kap. (miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd), 11 kap. (vattenverksamhet) eller 12 kap.
(jordbruk och annan verksamhet) eller förordning utfärdad med stöd av
miljöbalken.
§ 15 Påföljder
Bestämmelser om straff vid överträdelse av dessa föreskrifter finns i 29 kap.
miljöbalken.
§ 16 Övergångsbestämmelser
För befintliga anläggningar och verksamheter träder föreskrivna förbud och
föreskrivna krav på anmälningsplikt och tillståndsplikt ikraft två år efter att
dessa skyddsföreskrifter fastställts. Därefter får verksamhet eller anläggning
som omfattas av förbud inte bedrivas. Vidare får verksamhet eller anläggning
som omfattas av tillståndsplikt eller anmälningsplikt enligt dessa föreskrifter
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inte bedrivas efter denna tidpunkt om inte tillståndsplikten respektive
anmälningsplikten uppfylls.

Beslutsunderlag
Redogörelse för ärendet
Samråd har skett med berörda myndigheter 2016 och 2017. Ägare och
innehavare av särskild rätt till marken inom det föreslagna
vattenskyddsområdet för Källefall vattentäkt har förelagts om att lämna
yttrande över det bilagda förslaget till vattenskyddsområde och
skyddsföreskrifter för Källefall vattentäkt. Av samrådsredogörelsen framgår de
synpunkter som har lämnats i samrådsprocessen. Skyddsföreskrifterna har
därefter reviderats.
Lagstöd
Enligt 7 kap 21 § miljöbalken får ett mark- eller vattenområde av länsstyrelsen
eller kommun förklaras som vattenskyddsområde till skydd för en grund- eller
ytvattentillgång som utnyttjas eller kan antas komma att utnyttjas för
vattentäkt.
För ett vattenskyddsområde ska, enligt 7 kap 22 § miljöbalken, länsstyrelsen
eller kommunen meddela sådana föreskrifter om inskränkningar i rätten att
förfoga över fastigheter inom området som behövs för att tillgodose syftet med
området. Om det behövs, får länsstyrelsen eller kommunen föreskriva att
skyltar eller stängsel skall sättas upp och att annans mark får tas i anspråk för
detta.
Enligt 7 kap 30 § miljöbalken får kommunen meddela föreskrifter om rätten att
färdas och vistas inom ett vattenskyddsområde om det behövs för att
tillgodose syftet med skyddet.
Syftet med vattenskyddsområdet och skyddsföreskrifterna
Syftet med skyddsföreskrifterna är att säkerställa ett effektivt skydd för
grundvattnet inom skyddsområdet så att vattnet efter normalt
reningsförfarande kan användas för dricksvattenförsörjning.
Skyddsföreskrifterna ska dels förtydliga och konkretisera miljöbalkens krav på
försiktighetsmått som allmänt gäller inom vattenskyddsområden, dels
föreskriva de inskränkningar i markanvändningen kring Källefalls vattentäkt
som behövs utifrån de speciella förutsättningar som råder i området.
Riskanalys
Det tekniska underlaget med tillhörande riskanalys har legat till grund för de
skyddsföreskrifter som har tagits fram. Vattenskyddsföreskrifter är bara ett av
alla verktyg som kan behövas för att reducera risker för vattentäkten. Det är
inte alla risker som enkelt kan regleras i skyddsföreskrifterna. Andra åtgärder
såsom beredskapsplaner och åtgärder vid vägdike (t.ex. sedimenteringsdammar), kan också krävas för att erhålla ett tillräckligt gott skydd för
vattentäkten.
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Vattentäktens skyddsvärde
Enligt Naturvårdsverkets handbok om vattenskyddsområde 2010:5, kan
Källefalls vattentäkt tillsammans med anslutande delar av
Hökensåsformationen betecknas ha ”extremt till mycket högt skyddsvärde”
både som viktig allmän vattentäkt och som ”större vattenförekomst med
planerad eller sannolik framtida allmän vattenförsörjning”.
Vattenskyddsområdets avgränsning
Vattenskyddsområdet är indelat i vattentäktszon, primär skyddszon, sekundär
skyddszon och tertiär skyddszon.
Vattentäktszon
Syftet med vattentäktszonen är att säkra ett effektivt närskydd för en
vattentäkt. Principen ska vara att området ska vara otillgängligt för andra än
verksamhetsutövaren. Med vattentäktszon föreslås inhägnat område runt
råvattenbrunn 1 och vattenverk samt låst brunnsöverbyggnad över
råvattenbrunn 2. Med nuvarande utformning på vattentäkten, med inhägnad,
låst bom och låst brunnsöverbyggnad, bedöms säkerheten mot obehörig
verksamhet vara god.
Primär skyddszon
Syftet med primär skyddszon är att skapa ett rådrum i händelse av akut
förorening. Vid identifiering av primär skyddszon beaktas känsliga
inströmningsområden. Den föreslagna primära skyddszonen sammanfaller i
stora delar med den nu gällande inre skyddszonen. Det enda undantaget är
väster om vattentäkten där den primära zonen även föreslås inkludera ett
mindre område, i huvudsak skogsmark, mellan vägen och den nuvarande inre
skyddszonen. Den nuvarande inre skyddszonen anses i övrigt uppfylla kravet
på en strömningstid om minst 100 dagar till vattentäktszonen.
Utsträckningen på den primära zonen har baserats på en sammanvägning av
teoretiska metoder och en bedömning utifrån övrig kunskap om området.
Gränserna har dock i största möjliga mån anpassats efter terräng och/eller
fastighetsgränser.
Sekundär skyddszon
Den sekundära zonen syftar till att bibehålla en god yt- och
grundvattenkvalitet. Den sekundära zonen innefattar ett område som med stor
sannolikhet motsvarar minst ett års uppehållstid i grundvattenmagasinet.
Utsträckningen på den sekundära zonen har i likhet med avgränsningen av
primär skyddszon baserats på en sammanvägning av teoretiska metoder samt
en bedömning utifrån övrig kunskap om området.
Hydrogeologisk kartering av SGU, samt översiktlig fältbesiktning, har indikerat
potentiellt goda grundvattenförhållanden i stora delar av isälvsavlagringen.
Området både norr och söder om vattentäkten måste därför betecknas som
mycket värdefullt att skydda för framtiden. Den föreslagna sekundära zonen
inkluderar därför delar av isälvsavlagringen runt Gårsjön. I detta område finns
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också tydligt markerade åsbildningar som bedöms tillhöra samma
grundvattenmagasin som vid vattentäkten i Källefall.
Gränserna har i övrigt största möjliga mån anpassats efter terräng och/eller
fastighetsgränser.
Tertiär skyddszon
Syftet med den tertiära skyddszonen är att skydda grundvattnet från påverkan
ur ett långsiktigt tidsperspektiv, och tydliggöra betydelsen av detta för
nuvarande och framtida verksamhetsutövare inom tillrinningsområdet till
vattentäkten. Vidare utgör tillrinningsområdets södra delar ett möjligt område
för framtida reservvattentäkt, vilket genom den tertiära zonen ändå kan få ett
visst skydd redan idag.
Den tertiära skyddszonen bör omfatta hela tillrinningsområdet till vattentäkten.
Utsträckningen på den tertiära zonen inkluderar även ett mindre område i
anslutning till Källefall som avrinner mot dalgången vid Källefall och
vattentäkten, men faller något utanför det identifierade ytavrinningsområdet.
Detta baseras på att det i likhet med den sekundära zonens utbredning ofta är
en skillnad mellan påverkansområdet från en pumpad brunn och den naturliga
ytvattenavrinningen. I öster ovanför Sparvahem och Hammarbackarna har
gränsen på den tertiära zonen justerats marginellt i förhållande till
ytavrinningsområdet, i syfte att göra gränsen tydligare. Gränsen följer här
Vätterleden och kommungränsen mot Hjo kommun.

Bedömning
Det tekniska underlaget med tillhörande riskanalys har legat till grund för de
skyddsföreskrifter som har tagits fram. Vattentäkten har ett extremt till mycket
högt skyddsvärde både som viktig allmän vattentäkt och som ”större
vattenförekomst med planerad eller sannolik framtida allmän
vattenförsörjning”. Vid utformningen av skyddsföreskrifterna har
Naturvårdsverkets allmänna råd om vattenskyddsområden (NFS 2003:16)
beaktats. De föreslagna skyddsföreskrifterna bedöms i sin föreslagna
utformning inte medföra större intrång för berörda fastigheter och
verksamhetsutövare än vad dessa i enlighet med miljöbalken är skyldiga att
tåla. Vattenskyddsområdet och de föreslagna skyddsföreskrifterna bedöms
därför kunna fastställas.

Allmänna upplysningar avseende skyddsföreskrifterna
Ikraftträdande
Skyddsföreskrifterna gäller från den tidpunkt då beslutet träder i kraft. Enligt 7
kap. 22 och 30 §§ miljöbalken gäller skyddsföreskrifterna omedelbart även om
de överklagas.
Miljöbalkens allmänna hänsynsregler
I miljöbalkens 2 kap finns allmänna hänsynsregler som innebär att alla som
bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidtar en åtgärd skall
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utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de
försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka
att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors
hälsa eller miljön. Detta innebär att om en yt- eller grundvattentillgång utnyttjas
eller kan komma att utnyttjas för vattentäkt, är alla som vill bedriva sådan
verksamhet eller vidta sådana åtgärder i vatten eller på land som kan skada
vattentillgången skyldiga att vidta de skyddsåtgärder, tåla begränsningar av
verksamheten och iaktta de försiktighetsmått i övrigt som skäligen kan fordras
för att förebygga eller avhjälpa skadan.
Olyckor och spill
Spill, läckage och andra händelser som är av sådan omfattning att de kan
medföra risk för skadlig förorening i mark eller vatten inom
vattenskyddsområdet ska anmälas av den som orsakat tillbudet eller fått
kännedom om tillbudet. Anmälan ska göras till räddningstjänsten på
telefonnummer 112. Lagstöd; 2 kap 1§ lagen om skydd mot olyckor.
Ytterligare bestämmelser om underrättelser till olika instanser vid utsläpp och
olycka gäller av 10 kap miljöbalken, förordningen om verksamhetsutövares
egenkontroll, 2 kap lagen om skydd mot olyckor samt 2 kap förordningen om
skydd mot olyckor.
Dispensmöjligheter
Om särskilda skäl föreligger kan kommunen medge dispens från ovan
meddelade föreskrifter enligt 7 kap 22 § miljöbalken. I samband med en sådan
prövning kan tillsynsmyndigheten föreskriva de särskilda villkor, som anses
behövliga för att undvika vattenförorening (16 kap 2 § miljöbalken). Dispens
får, enligt 7 kap 26 § miljöbalken, meddelas endast om det är förenligt med
föreskrifternas syfte.
Ersättning
De föreslagna föreskrifterna riktar sig mot åtgärder som kan antas förorena
vattentillgången. Om en sakägare anser att föreskrifterna avsevärt försvårar
pågående markanvändning kan krav om ersättning framföras. Ersättning utgår
dock inte för den ”förlust” som beror på att förväntningar om ändring i markens
användningssätt inte kan infrias på grund av skyddsföreskrift. Talan om
ersättning eller inlösen förs i mark- miljödomstolen enligt 31 kap. miljöbalken.
Tillsyn
Enligt Miljötillsynsförordningen (SFS 2011:13) är den kommunala nämnden,
som kommunfullmäktige utser att ha ansvar för operativ tillsyn enligt
miljöbalken, tillsynsmyndighet över vattenskyddsområdet med tillhörande
skyddsföreskrifter, eftersom vattenskyddsområdet och skyddsföreskrifterna
har fastställts av Tidaholms kommun.
Övrig lagstiftning
Tillstånd och dispens enligt föreskrifterna i detta beslut innebär inte att det inte
kan krävas prövning enligt annan lagstiftning. Förutom dessa
skyddsföreskrifter gäller inom vattenskyddsområdet även sådana
bestämmelser som meddelats med stöd av annan lagstiftning.
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Uppsättning av skyltar och stängsel
Om skyltar eller stängsel behöver sättas upp enligt dessa föreskrifter får
annans mark tas i anspråk för detta. Vid väggräns till skyddsområdet och invid
vägar som passerar genom skyddsområdet ansvarar kommunen för att det
sätts upp skyltar som utmärker vattenskyddsområdet. För uppsättning av
skyltar för utmärkning av vattenskyddsområde, inom ett avstånd av 50 m från
vägområdet, krävs enligt 46 § väglagen länsstyrelsens tillstånd. Inom
vägområdet krävs tillstånd av väghållningsmyndighet enligt 43 § väglagen.
Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening
vid lagring av brandfarliga vätskor (NFS 2003:24) ska informationsskylt om
”vattenskyddsområde” vara uppsatt vid påfyllningsrör för tank som rymmer
mer än 250 l diesel, eldningsolja, spillolja eller brandfarlig vätska.
Informationsskylten ska vara väl synlig, vara av varaktig beskaffenhet eller ha
annan varaktig märkning.
Transport av farligt gods
Länsstyrelsen har i särskilt beslut rekommenderat vissa vägar för transport av
farligt gods.
Upphävande av gamla vattenskyddsområden
Befintligt vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter fastställt av
Vattendomstolen 1972 kommer att upphävas av kommunfullmäktige i separat
beslut.
Hur man överklagar
Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen i Västra Götalands län.
Överklagandet ska skriftligen skickas in till Tidaholms kommun, Tekniska
förvaltningen, 522 83 Tidaholm, senast tre veckor efter den dag kungörelse
om beslutet har gjorts i ortstidning. Av kungörelseannonsen framgår
tidpunkten för när överklagandet ska vara inne. Information om
överklagandetiden kommer också att finnas på kommunens hemsida. I
överklagandet ska det framgå vilket beslut som överklagas, hur du vill att
beslutet ska ändras och varför. Uppge namn, adress och telefonnummer.
Skrivelsen ska undertecknas.
Om överklagandet har inkommit i rätt tid skickar kommunen vidare
överklagandet till Länsstyrelsen.

Definitioner av begrepp
Arbetsfordon
Med arbetsfordon avses fordon som inte är avsedda att användas enbart för
persontransport. Som exempel kan nämnas traktor och tröska.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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Avfall
Med avfall avses varje föremål, ämne eller substans som ingår i en
avfallskategori och som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig
att göra sig av med.
Avloppsvatten
Med avloppsvatten avses:
 Spillvatten eller annan flytande orenlighet
 Vatten som använts som kylning
 Vatten som avleds för avvattning av en begravningsplats
Avverkningssäsong
Med avverkningssäsong avses tiden mellan knoppsprickning ett år till nästa
års knoppsprickning.
Brandfarlig vätska
Vätska med en flampunkt lika med eller lägre än 100 °C.
Brännved
Med brännved avses här ved för uppvärmningsbehov på enskild fastighet.
Deponering
Med deponering avses uppläggning och förvaring av avfall på marken där
avfall förvaras under längre tid än ett år.
Djurhållning
I begreppet djurhållning inkluderas:
 Nötkreatur, häst, get, får eller svin
 Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur
Djurenhet
Med en djurenhet avses
1. en mjölkko eller sinko, inklusive kalv upp till en månads ålder,
2. sex kalvar från en månads upp till sex månaders ålder,
3. tre övriga nöt, sex månader eller äldre,
4. tre suggor eller betäckta gyltor, inklusive smågrisar upp till tolv veckors
ålder,
5. tio slaktsvin, obetäckta gyltor eller avelsgaltar, tolv veckor eller äldre,
6. en häst, inklusive föl upp till sex månaders ålder,
7. tio minkhonor för avel, inklusive valpar upp till åtta månaders ålder och
avelshannar,
8. etthundra kaniner,
9. etthundra värphöns eller kycklingmödrar, sexton veckor eller äldre,
10. tvåhundra unghöns upp till sexton veckors ålder,
11. tvåhundra slaktkycklingar,
12. etthundra kalkoner, gäss eller ankor, inklusive kycklingar och ungar upp till
en veckas ålder,
13. femton strutsfåglar av arterna struts, emu eller nandu, inklusive kycklingar
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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upp till en veckas ålder,
14. tio får eller getter, sex månader eller äldre,
15. fyrtio lamm eller killingar upp till sex månaders ålder, eller
16. i fråga om andra djurarter, det antal djur som har en årlig sammanlagd
utsöndring motsvarande 100 kilogram kväve eller 13 kilogram fosfor i färsk
träck eller urin.
Fordon
Med fordon avses varje motordrivet transportmedel som kan framföras på
mark, vatten eller is.
För grund- eller ytvattnet övriga skadliga ämnen
Kemiska ämnen och andra för yt- eller grundvatten skadliga produkter som
kan påverka vattentäkten negativt och därmed riskera
dricksvattenförsörjningen, t.ex. lösningsmedel, impregneringsmedel,
svårnedbrytbara ämnen, toxiska ämnen, ämnen som kan ge smak- och
luktpåverkan på dricksvattnet och andra miljö- och hälsofarliga ämnen.
Petroleumprodukter och brandfarliga vätskor räknas inte med här eftersom de
regleras i särskild paragraf.
Förorenade massor
Med förorenade massor avses massor från ett förorenat område, eller
efterbehandlingsobjekt, det vill säga från ett område, en deponi, mark,
grundvatten eller sediment som är förorenat och vars föroreningshalt
överskrider lokal eller regional bakgrundshalt. Vad som avses med förorenade
massor kan därför variera mellan olika platser och får avgöras av
tillsynsmyndigheten.
Hantering
I dessa skyddsföreskrifter definieras hantering som 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 sådant uttag av material som ska användas inom
den egna fastigheten för dess egna behov. Som husbehovstäkt betraktas inte
täkt där det utbrutna materialet används som ersättning för tjänster, avyttras
eller på annat sätt utnyttjas kommersiellt.
Kommunala nämnden för miljöfrågor
Med den kommunala nämnden för miljöfrågor avses den nämnd som ska
svara för den prövning och tillsyn inom miljö- och hälsoskyddsområdet som
ankommer på tillsynsmyndigheten enligt miljöbalken.
Materialtäkt
Täkt av berg, sten, grus, sand, lera, jord, torv eller andra jordarter.

Ordförandes sign
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Miljöfarlig verksamhet
Med miljöfarlig verksamhet avses
1. utsläpp av avloppsvatten, fasta ämnen eller gas från mark, byggnader eller
anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten,
2. användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan
medföra olägenhet för människors hälsa eller miljön genom annat utsläpp än
som avses i 1 eller genom förorening av mark, luft, vattenområden eller
grundvatten, eller
3. användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan
medföra olägenhet för omgivningen genom buller, skakningar, ljus,
joniserande eller icke-joniserande strålning eller annat liknande.
Nederbördsskydd
Med nederbördsskydd avses tak eller liknande beständig anordning som
skyddar mot nederbörd. Dubbelmantlade cisterner eller behållare anses vara
nederbördsskyddade.
Normal hushållsförbrukning
Med normal hushållsförbrukning avses hantering av enstaka förpackningar av
de största storlekarna som man som enskild konsument kan köpa i
detaljhandeln. Tillfällig förvaring i samband med målning av enskilt bostadshus
ingår också i begreppet.
Normalt vägunderhåll
Med normalt vägunderhåll avses snöröjning, halkbekämpning och
dammbindning med salt.
Sekundärt skydd
Med sekundärt skydd avses i dessa föreskrifter
a) Invallning för enskild cistern eller behållare eller
b) Invallning som är gemensam för flera cisterner eller behållare eller
c) Dubbelmantlade rörledningar eller
d) Dubbelmantling av cistern eller behållare
e) Rum, som saknar golvbrunn alternativ har täckt golvbrunn, och kan
inrymma hela den lagrade volymen vid läckage utan att läckage når mark eller
vattendrag
f) Annan anordning som säkerställer att hela mängden av det hanterade
ämnet eller produkten kan samlas upp.
Det sekundära skyddet utgörs av ett tätt material som är beständigt mot avsett
ämne eller produkt.
Schaktning
Med schaktningsarbeten avses att sänkning av markytan, dvs. att
åstadkomma en grop i marken. Det räknas som schaktning även om marken
sedan återfylls.

Ordförandes sign
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Täckning
Med täckning avses ett skydd som placeras så att regnvatten förhindras att nå
bark, flis, spån, timmer och liknande för att förebygga att ämnen lakas ur
veden.
Vattentäktszon
Med vattentäktszon avses inhägnat område runt råvattenbrunn 1 och
vattenverk samt låst brunnsöverbyggnad över råvattenbrunn 2.
Växtskyddsmedel
Med växtskyddsmedel avses en kemisk produkt som är avsedd att skydda
växter och växtprodukter inom jordbruk, skogsbruk och trädgårdsbruk.
Skyddet kan vara mot skadedjur, svampangrepp eller mot konkurrerande
växter. Med dessa medel avses inte ättiksprit och såpvatten.
Yrkesmässig
För att bedriva en verksamhet yrkesmässigt förutsätts att den har en viss
omfattning och varaktighet samt har ett objektivt fastställbart vinstsyfte och är
av självständig karaktär. Samtliga av dessa fyra kriterier måste vara uppfyllda
för att verksamheten ska betraktas som yrkesmässig. Den behöver inte vara
vederbörandes huvudsysselsättning.
Tekniska nämndens arbetsutskotts beslut
 Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta i
enlighet med tekniska förvaltningens förslag till beslut enligt ovan.
Sändlista
Tekniska nämnden

Ordförandes sign
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Tekniska nämnden

Kjell Jonsson
0502-60 60 85
kjell.jonsson@tidaholm.se

Tjänsteskrivelse
Sammanfattning av ärendet
Tekniska förvaltningen har tagit fram ett förslag till nytt vattenskyddsområde
och skyddsföreskrifter för Källefall vattentäkt. Förslaget har varit ute på
samråd. Förslaget till nytt vattenskyddsområde med tillhörande
vattenskyddsföreskrifter föreslås fastställas av kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
 Bilaga 1 Tidaholms kommun, vattenskyddsområde för Källefall
vattentäkt,
 Bilaga 2 Samrådsredogörelse, 2018-01-30
Utredning
Tekniska förvaltningen har tagit fram förslag till nytt vattenskyddsområde och
skyddsföreskrifter för Källefall vattentäkt. Förslaget har varit ute på samråd.
Av samrådsredogörelsen framgår de synpunkter som lämnades i samrådet
2016 respektive 2017 med bemötande och information om föreslagna
ändringar i de föreskrifter som föreslås ska gälla för vattenskyddsområdet.
Berörda fastighetsägare samt kända sakägare framgår av sakägarförteckning
upprättad av Tekniska förvaltningen. Förteckningen finns i ärendet.
Förslaget till nytt vattenskyddsområde med tillhörande vattenskyddsföreskrifter
föreslås fastställas av kommunfullmäktige. Föreskrifterna införs då i
kommunens författningssamling.
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår att tekniska nämnden beslutar att föreslå att
kommunfullmäktige fattar beslut enligt nedan samt i beslutet anger
förvaltningens förslag till beslutsunderlag, bedömning, allmänna upplysningar
avseende skyddsföreskrifterna, definitioner av begrepp och bilagor som sina
egna. Tekniska nämndens förslag skickas till kommunstyrelsen:
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Beslut
Med stöd av 7 kap. 21 § miljöbalken beslutar kommunfullmäktige i Tidaholms
kommun om vattenskyddsområde för Källefall vattentäkt i Tidaholms kommun.
Vattenskyddsområdets omfattning och indelning i skyddszoner framgår av
bifogad karta, se bilaga 1.
Med stöd av 7 kap. 22 och 30 §§ miljöbalken beslutar kommunfullmäktige att
nedan angivna skyddsföreskrifter ska gälla inom vattenskyddsområdet.
Föreskrifterna gäller omedelbart även om de överklagas.
§ 1 Vattentäktszon
Inom vattentäktszonen är all annan verksamhet än vattentäktsverksamhet
förbjuden. Marken inom detta område får endast disponeras av
vattentäktsinnehavaren.
§ 2 Täktverksamhet, schaktnings- och underjordsarbeten
Primär och sekundär skyddszon:
Materialtäkt är förbjuden. Husbehovstäktsverksamhet får inte bedrivas utan
tillstånd från den kommunala nämnden för miljöfrågor.
Schaktningsarbeten omfattande mer än 100 m2 får inte ske utan tillstånd från
den kommunala nämnden för miljöfrågor. Borrning, pålning och spontning får
inte utföras utan tillstånd från den kommunala nämnden för miljöfrågor.
Undantaget från tillståndsplikten är arbeten som är nödvändiga att utföra
genast till följd av en skada eller för att förebygga skada som drabbar
trafiksäkerheten eller framkomligheten på allmän väg. Undantaget från
tillståndsplikten är också schaktningsarbeten för underhåll av markförlagda
ledningar.
§ 3 Upplag och deponering
Primär skyddszon:
Upplag, deponering och återfyllnad av eller med avfall, förorenade massor och
massor med okänd föroreningsbelastning är förbjudet. Undantaget från
förbudet är komposterbart hushållsavfall från enskilt hushåll, vilket läggs i
hushållskompost på den egna tomten.
Upplag av asfalt, oljegrus, och vägsalt är förbjudet.
Upplag av snö från ytor utanför den primära zonen är förbjudet.
Upplag av bark, flis, spån, timmer och liknande som avses läggas upp längre
än en avverkningssäsong utan täckning får inte ske utan tillstånd från den
kommunala nämnden för miljöfrågor. Brännved avsedd för användning för
uppvärmning eller trivseleldning i egen bostad är undantaget från
tillståndsplikten.
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Sekundär skyddszon:
Upplag, deponering och återfyllnad av eller med avfall, förorenade massor och
massor med okänd föroreningsbelastning får inte ske utan tillstånd från den
kommunala nämnden för miljöfrågor. Undantaget från tillståndsplikten är
komposterbart hushållsavfall från enskilt hushåll, vilket läggs i
hushållskompost på den egna tomten.
Upplag av asfalt, oljegrus och vägsalt är förbjudet.
Upplag av bark, flis, spån, timmer och liknande som avses läggas upp längre
än en avverkningssäsong utan täckning får inte ske utan tillstånd från den
kommunala nämnden för miljöfrågor. Brännved avsedd för användning för
uppvärmning eller trivseleldning i egen bostad är undantaget från
tillståndsplikten.
Tertiär skyddszon:
Upplag, deponering och återfyllnad av eller med avfall, förorenade massor och
massor med okänd föroreningsbelastning får inte ske utan tillstånd från den
kommunala nämnden för miljöfrågor. Undantaget från tillståndsplikten är
komposterbart hushållsavfall från enskilt hushåll, vilket läggs i
hushållskompost på den egna tomten.
Upplag av asfalt, oljegrus och vägsalt får inte ske utan anmälan till den
kommunala nämnden för miljöfrågor.
§ 4 Avledning av avloppsvatten
Primär skyddszon
Nyetablering av enskild avloppsanläggning med utsläpp till mark och vatten är
förbjuden. Ändring av enskilda avloppsanläggningar med utsläpp till mark eller
vatten får inte ske utan tillstånd från den kommunala nämnden för miljöfrågor.
Spridning av urin eller slam från reningsverk eller enskild anläggning är
förbjuden.
Sekundär skyddszon
Nyetablering eller ändring av enskilda avloppsanläggningar med utsläpp till
mark eller vatten får inte ske utan tillstånd från den kommunala nämnden för
miljöfrågor.
Spridning av urin eller slam från reningsverk eller enskild anläggning är
förbjuden.
Tertiär skyddszon
Nyetablering eller ändring av enskilda avloppsanläggningar med utsläpp till
mark eller vatten får inte ske utan tillstånd från den kommunala nämnden för
miljöfrågor.
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§ 5 Petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor
Primär skyddszon
Nyetablering av permanenta och tillfälliga lagringsplatser utomhus för
petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor med en sammanlagd
större volym än 50 liter är förbjuden. Övrig hantering av mer än 50 liter
petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor som inte regleras i dessa
skyddsföreskrifter får inte ske utan tillstånd från den kommunala nämnden för
miljöfrågor. Undantaget från kravet på tillstånd är transporter och lagring av
bränsle i drivmedelstanken i ett fordon. Undantaget från kravet på tillstånd
gäller befintlig lagring som både har nederbördsskydd och sekundärt skydd
som rymmer hela den lagrade volymen.
Uppställning av arbetsfordon med en bränsletankvolym om 50 liter eller större,
över natten eller längre, samt tankning av drivmedel är förbjuden. Undantaget
från förbudet är arbetsfordon som är försedda med sekundärt skydd.
Sekundär skyddszon
Nyetablering av permanenta och tillfälliga lagringsplatser utomhus för
petroleumprodukter med en sammanlagd större volym än 50 liter får inte ske
utan tillstånd från den kommunala nämnden för miljöfrågor. Övrig hantering av
mer än 50 liter petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor som inte
regleras i dessa skyddsföreskrifter får inte ske utan tillstånd från den
kommunala nämnden för miljöfrågor. Undantaget från kravet på tillstånd är
transporter och lagring av bränsle i drivmedelstanken i ett fordon. Undantaget
från krav på tillstånd gäller befintlig lagring som både har nederbördsskydd
och sekundärt skydd som rymmer hela den lagrade volymen.
Tankning av drivmedel är förbjudet. Undantaget från förbudet är tankning som
sker under övervakning och med tankmunstycke försett med automatisk
avstängning.
§ 6 Bekämpningsmedel och kemikalier
Primär skyddszon:
Yrkesmässig hantering av växtskyddsmedel, undantaget transport, är
förbjuden.
Jord- och vattenslagning av växtskyddsmedelsbehandlade plantor är
förbjuden.
Hantering av för yt- eller grundvattnet övriga skadliga ämnen i större mängd
än normal hushållsförbrukning får inte ske utan tillstånd från den kommunala
nämnden för miljöfrågor. Undantaget från tillståndsplikten är transporter.
Det är förbjudet att utomhus förvara för yt- eller grundvattnet övriga skadliga
ämnen i mängder mindre än eller lika med normal hushållsförbrukning, utom i
behållare som både har nederbördsskydd och sekundärt skydd som rymmer
hela den förvarade volymen.
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Sekundär skyddszon:
Yrkesmässig hantering av växtskyddsmedel, undantaget transport, får inte ske
utan tillstånd från den kommunala nämnden för miljöfrågor.
Jord- och vattenslagning av växtskyddsmedelbehandlade plantor är förbjuden.
Hantering av för yt- eller grundvattnet övriga skadliga ämnen i större mängd
än normal hushållsförbrukning får inte ske utan tillstånd från den kommunala
nämnden för miljöfrågor. Undantaget från tillståndsplikten är transporter.
Det är förbjudet att utomhus förvara för yt- eller grundvattnet övriga skadliga
ämnen i mängder mindre än eller lika med normal hushållsförbrukning, utom i
behållare som både har nederbördsskydd och sekundärt skydd som rymmer
hela den förvarade volymen.
Tertiär skyddszon:
Hantering av för yt- eller grundvattnet övriga skadliga ämnen i större mängd
än normal hushållsförbrukning får inte ske utan tillstånd från den kommunala
nämnden för miljöfrågor. Undantaget från tillståndsplikten är transporter.
§ 7 Energianläggningar
Primär och sekundär skyddszon:
Nyetablering av anläggning för utvinning eller lagring av värmeenergi i berg,
jord eller vatten får inte ske utan tillstånd från den kommunala nämnden för
miljöfrågor.
§ 8 Fordonstvätt och tvätt av maskiner
Primär och sekundär skyddszon:
Fordonstvätt och tvätt av maskiner, med användning av avfettningsmedel,
rengöringsmedel eller tvättmedel, är förbjudet med undantag för inom
anläggning som prövats enligt miljöbalken genom anmälan eller
tillståndsprövning.
§ 9 Enskilda grundvattentäkter
Primär och sekundär skyddszon:
Brunnar för enskilda grundvattentäkter får inte anläggas utan tillstånd från den
kommunala nämnden för miljöfrågor.
Tertiär skyddszon:
Brunnar för enskilda grundvattentäkter får inte anläggas utan anmälan till den
kommunala nämnden för miljöfrågor.
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§ 10 Annan miljöfarlig verksamhet
Primär och sekundär skyddszon:
Nyetablering av miljöfarlig verksamhet som är anmälningspliktig enligt
miljöbalken, som inte regleras särskilt i dessa skyddsföreskrifter, får inte ske
utan tillstånd av den kommunala nämnden för miljöfrågor. Undantaget från
tillståndsplikten är miljöfarlig verksamhet som enbart medför miljöpåverkan
från luftutsläpp, buller, skakningar eller ljus.
§ 11 Djurhållning
Primär skyddszon:
Djurhållning får inte ske utan tillstånd från den kommunala nämnden för
miljöfrågor.
Sekundär skyddszon:
Djurhållning omfattande mer än 10 djurenheter får inte ske utan tillstånd från
den kommunala nämnden för miljöfrågor.
§ 12 Nedgrävning av hästdjur
Primär och sekundär skyddszon:
Nedgrävning av hästdjur är förbjudet.
Tertiär skyddszon:
Nedgrävning av hästdjur får inte ske utan anmälan till den kommunala
nämnden för miljöfrågor.
§ 13 Väghållning
Primär, sekundär och tertiär skyddszon:
Användning av vägsalt och dammbindningsmedel med undantag för normalt
vägunderhåll är förbjudet.
§ 14 Allmänna bestämmelser
I det fall tillstånd krävs enligt dessa föreskrifter ska skriftlig ansökan lämnas till
den kommunala nämnden för miljöfrågor. Tillstånd kan förenas med särskilda
villkor.
I det fall anmälan krävs enligt dessa föreskrifter ska skriftlig anmälan lämnas
till den kommunala nämnden för miljöfrågor. Nämnden kan förelägga om
särskilda försiktighetsmått.
Om särskilda skäl finns, och under förutsättning att det inte motverkar syftet
med skyddet, kan den kommunala nämnden för miljöfrågor medge dispens
från förbud enligt dessa föreskrifter. Dispens kan förenas med särskilda villkor.
Tillstånd enligt dessa skyddsföreskrifter krävs inte om verksamheten har
tillståndsprövats eller ska tillståndsprövas enligt miljöbalkens 9 kap. (miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd), 11 kap. (vattenverksamhet) eller 12 kap.
(jordbruk och annan verksamhet) eller förordning utfärdad med stöd av
miljöbalken.
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§ 15 Påföljder
Bestämmelser om straff vid överträdelse av dessa föreskrifter finns i 29 kap.
miljöbalken.
§ 16 Övergångsbestämmelser
För befintliga anläggningar och verksamheter träder föreskrivna förbud och
föreskrivna krav på anmälningsplikt och tillståndsplikt ikraft två år efter att
dessa skyddsföreskrifter fastställts. Därefter får verksamhet eller anläggning
som omfattas av förbud inte bedrivas. Vidare får verksamhet eller anläggning
som omfattas av tillståndsplikt eller anmälningsplikt enligt dessa föreskrifter
inte bedrivas efter denna tidpunkt om inte tillståndsplikten respektive
anmälningsplikten uppfylls.

Beslutsunderlag
Redogörelse för ärendet
Samråd har skett med berörda myndigheter 2016 och 2017. Ägare och
innehavare av särskild rätt till marken inom det föreslagna
vattenskyddsområdet för Källefall vattentäkt har förelagts om att lämna
yttrande över det bilagda förslaget till vattenskyddsområde och
skyddsföreskrifter för Källefall vattentäkt. Av samrådsredogörelsen framgår de
synpunkter som har lämnats i samrådsprocessen. Skyddsföreskrifterna har
därefter reviderats.
Lagstöd
Enligt 7 kap 21 § miljöbalken får ett mark- eller vattenområde av länsstyrelsen
eller kommun förklaras som vattenskyddsområde till skydd för en grund- eller
ytvattentillgång som utnyttjas eller kan antas komma att utnyttjas för
vattentäkt.
För ett vattenskyddsområde ska, enligt 7 kap 22 § miljöbalken, länsstyrelsen
eller kommunen meddela sådana föreskrifter om inskränkningar i rätten att
förfoga över fastigheter inom området som behövs för att tillgodose syftet med
området. Om det behövs, får länsstyrelsen eller kommunen föreskriva att
skyltar eller stängsel skall sättas upp och att annans mark får tas i anspråk för
detta.
Enligt 7 kap 30 § miljöbalken får kommunen meddela föreskrifter om rätten att
färdas och vistas inom ett vattenskyddsområde om det behövs för att
tillgodose syftet med skyddet.
Syftet med vattenskyddsområdet och skyddsföreskrifterna
Syftet med skyddsföreskrifterna är att säkerställa ett effektivt skydd för
grundvattnet inom skyddsområdet så att vattnet efter normalt
reningsförfarande kan användas för dricksvattenförsörjning.
Skyddsföreskrifterna ska dels förtydliga och konkretisera miljöbalkens krav på
försiktighetsmått som allmänt gäller inom vattenskyddsområden, dels
föreskriva de inskränkningar i markanvändningen kring Källefalls vattentäkt
som behövs utifrån de speciella förutsättningar som råder i området.
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Riskanalys
Det tekniska underlaget med tillhörande riskanalys har legat till grund för de
skyddsföreskrifter som har tagits fram. Vattenskyddsföreskrifter är bara ett av
alla verktyg som kan behövas för att reducera risker för vattentäkten. Det är
inte alla risker som enkelt kan regleras i skyddsföreskrifterna. Andra åtgärder
såsom beredskapsplaner och åtgärder vid vägdike (t.ex. sedimenteringsdammar), kan också krävas för att erhålla ett tillräckligt gott skydd för
vattentäkten.
Vattentäktens skyddsvärde
Enligt Naturvårdsverkets handbok om vattenskyddsområde 2010:5, kan
Källefalls vattentäkt tillsammans med anslutande delar av
Hökensåsformationen betecknas ha ”extremt till mycket högt skyddsvärde”
både som viktig allmän vattentäkt och som ”större vattenförekomst med
planerad eller sannolik framtida allmän vattenförsörjning”.
Vattenskyddsområdets avgränsning
Vattenskyddsområdet är indelat i vattentäktszon, primär skyddszon, sekundär
skyddszon och tertiär skyddszon.
Vattentäktszon
Syftet med vattentäktszonen är att säkra ett effektivt närskydd för en
vattentäkt. Principen ska vara att området ska vara otillgängligt för andra än
verksamhetsutövaren. Med vattentäktszon föreslås inhägnat område runt
råvattenbrunn 1 och vattenverk samt låst brunnsöverbyggnad över
råvattenbrunn 2. Med nuvarande utformning på vattentäkten, med inhägnad,
låst bom och låst brunnsöverbyggnad, bedöms säkerheten mot obehörig
verksamhet vara god.
Primär skyddszon
Syftet med primär skyddszon är att skapa ett rådrum i händelse av akut
förorening. Vid identifiering av primär skyddszon beaktas känsliga
inströmningsområden. Den föreslagna primära skyddszonen sammanfaller i
stora delar med den nu gällande inre skyddszonen. Det enda undantaget är
väster om vattentäkten där den primära zonen även föreslås inkludera ett
mindre område, i huvudsak skogsmark, mellan vägen och den nuvarande inre
skyddszonen. Den nuvarande inre skyddszonen anses i övrigt uppfylla kravet
på en strömningstid om minst 100 dagar till vattentäktszonen.
Utsträckningen på den primära zonen har baserats på en sammanvägning av
teoretiska metoder och en bedömning utifrån övrig kunskap om området.
Gränserna har dock i största möjliga mån anpassats efter terräng och/eller
fastighetsgränser.
Sekundär skyddszon
Den sekundära zonen syftar till att bibehålla en god yt- och
grundvattenkvalitet. Den sekundära zonen innefattar ett område som med stor
sannolikhet motsvarar minst ett års uppehållstid i grundvattenmagasinet.
Utsträckningen på den sekundära zonen har i likhet med avgränsningen av
primär skyddszon baserats på en sammanvägning av teoretiska metoder samt
en bedömning utifrån övrig kunskap om området.
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Hydrogeologisk kartering av SGU, samt översiktlig fältbesiktning, har indikerat
potentiellt goda grundvattenförhållanden i stora delar av isälvsavlagringen.
Området både norr och söder om vattentäkten måste därför betecknas som
mycket värdefullt att skydda för framtiden. Den föreslagna sekundära zonen
inkluderar därför delar av isälvsavlagringen runt Gårsjön. I detta område finns
också tydligt markerade åsbildningar som bedöms tillhöra samma
grundvattenmagasin som vid vattentäkten i Källefall.
Gränserna har i övrigt största möjliga mån anpassats efter terräng och/eller
fastighetsgränser.
Tertiär skyddszon
Syftet med den tertiära skyddszonen är att skydda grundvattnet från påverkan
ur ett långsiktigt tidsperspektiv, och tydliggöra betydelsen av detta för
nuvarande och framtida verksamhetsutövare inom tillrinningsområdet till
vattentäkten. Vidare utgör tillrinningsområdets södra delar ett möjligt område
för framtida reservvattentäkt, vilket genom den tertiära zonen ändå kan få ett
visst skydd redan idag.
Den tertiära skyddszonen bör omfatta hela tillrinningsområdet till vattentäkten.
Utsträckningen på den tertiära zonen inkluderar även ett mindre område i
anslutning till Källefall som avrinner mot dalgången vid Källefall och
vattentäkten, men faller något utanför det identifierade ytavrinningsområdet.
Detta baseras på att det i likhet med den sekundära zonens utbredning ofta är
en skillnad mellan påverkansområdet från en pumpad brunn och den naturliga
ytvattenavrinningen. I öster ovanför Sparvahem och Hammarbackarna har
gränsen på den tertiära zonen justerats marginellt i förhållande till
ytavrinningsområdet, i syfte att göra gränsen tydligare. Gränsen följer här
Vätterleden och kommungränsen mot Hjo kommun.

Bedömning
Det tekniska underlaget med tillhörande riskanalys har legat till grund för de
skyddsföreskrifter som har tagits fram. Vattentäkten har ett extremt till mycket
högt skyddsvärde både som viktig allmän vattentäkt och som ”större
vattenförekomst med planerad eller sannolik framtida allmän
vattenförsörjning”. Vid utformningen av skyddsföreskrifterna har
Naturvårdsverkets allmänna råd om vattenskyddsområden (NFS 2003:16)
beaktats. De föreslagna skyddsföreskrifterna bedöms i sin föreslagna
utformning inte medföra större intrång för berörda fastigheter och
verksamhetsutövare än vad dessa i enlighet med miljöbalken är skyldiga att
tåla. Vattenskyddsområdet och de föreslagna skyddsföreskrifterna bedöms
därför kunna fastställas.
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Allmänna upplysningar avseende skyddsföreskrifterna
Ikraftträdande
Skyddsföreskrifterna gäller från den tidpunkt då beslutet träder i kraft. Enligt 7
kap. 22 och 30 §§ miljöbalken gäller skyddsföreskrifterna omedelbart även om
de överklagas.
Miljöbalkens allmänna hänsynsregler
I miljöbalkens 2 kap finns allmänna hänsynsregler som innebär att alla som
bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidtar en åtgärd skall
utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de
försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka
att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors
hälsa eller miljön. Detta innebär att om en yt- eller grundvattentillgång utnyttjas
eller kan komma att utnyttjas för vattentäkt, är alla som vill bedriva sådan
verksamhet eller vidta sådana åtgärder i vatten eller på land som kan skada
vattentillgången skyldiga att vidta de skyddsåtgärder, tåla begränsningar av
verksamheten och iaktta de försiktighetsmått i övrigt som skäligen kan fordras
för att förebygga eller avhjälpa skadan.
Olyckor och spill
Spill, läckage och andra händelser som är av sådan omfattning att de kan
medföra risk för skadlig förorening i mark eller vatten inom
vattenskyddsområdet ska anmälas av den som orsakat tillbudet eller fått
kännedom om tillbudet. Anmälan ska göras till räddningstjänsten på
telefonnummer 112. Lagstöd; 2 kap 1§ lagen om skydd mot olyckor.
Ytterligare bestämmelser om underrättelser till olika instanser vid utsläpp och
olycka gäller av 10 kap miljöbalken, förordningen om verksamhetsutövares
egenkontroll, 2 kap lagen om skydd mot olyckor samt 2 kap förordningen om
skydd mot olyckor.
Dispensmöjligheter
Om särskilda skäl föreligger kan kommunen medge dispens från ovan
meddelade föreskrifter enligt 7 kap 22 § miljöbalken. I samband med en sådan
prövning kan tillsynsmyndigheten föreskriva de särskilda villkor, som anses
behövliga för att undvika vattenförorening (16 kap 2 § miljöbalken). Dispens
får, enligt 7 kap 26 § miljöbalken, meddelas endast om det är förenligt med
föreskrifternas syfte.
Ersättning
De föreslagna föreskrifterna riktar sig mot åtgärder som kan antas förorena
vattentillgången. Om en sakägare anser att föreskrifterna avsevärt försvårar
pågående markanvändning kan krav om ersättning framföras. Ersättning utgår
dock inte för den ”förlust” som beror på att förväntningar om ändring i markens
användningssätt inte kan infrias på grund av skyddsföreskrift. Talan om
ersättning eller inlösen förs i mark- miljödomstolen enligt 31 kap. miljöbalken.
Tillsyn
Enligt Miljötillsynsförordningen (SFS 2011:13) är den kommunala nämnden,
som kommunfullmäktige utser att ha ansvar för operativ tillsyn enligt
miljöbalken, tillsynsmyndighet över vattenskyddsområdet med tillhörande
skyddsföreskrifter, eftersom vattenskyddsområdet och skyddsföreskrifterna
har fastställts av Tidaholms kommun.
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Övrig lagstiftning
Tillstånd och dispens enligt föreskrifterna i detta beslut innebär inte att det inte
kan krävas prövning enligt annan lagstiftning. Förutom dessa
skyddsföreskrifter gäller inom vattenskyddsområdet även sådana
bestämmelser som meddelats med stöd av annan lagstiftning.
Uppsättning av skyltar och stängsel
Om skyltar eller stängsel behöver sättas upp enligt dessa föreskrifter får
annans mark tas i anspråk för detta. Vid väggräns till skyddsområdet och invid
vägar som passerar genom skyddsområdet ansvarar kommunen för att det
sätts upp skyltar som utmärker vattenskyddsområdet. För uppsättning av
skyltar för utmärkning av vattenskyddsområde, inom ett avstånd av 50 m från
vägområdet, krävs enligt 46 § väglagen länsstyrelsens tillstånd. Inom
vägområdet krävs tillstånd av väghållningsmyndighet enligt 43 § väglagen.
Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening
vid lagring av brandfarliga vätskor (NFS 2003:24) ska informationsskylt om
”vattenskyddsområde” vara uppsatt vid påfyllningsrör för tank som rymmer
mer än 250 l diesel, eldningsolja, spillolja eller brandfarlig vätska.
Informationsskylten ska vara väl synlig, vara av varaktig beskaffenhet eller ha
annan varaktig märkning.
Transport av farligt gods
Länsstyrelsen har i särskilt beslut rekommenderat vissa vägar för transport av
farligt gods.
Upphävande av gamla vattenskyddsområden
Befintligt vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter fastställt av
Vattendomstolen 1972 kommer att upphävas av kommunfullmäktige i separat
beslut.
Hur man överklagar
Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen i Västra Götalands län.
Överklagandet ska skriftligen skickas in till Tidaholms kommun, Tekniska
förvaltningen, 522 83 Tidaholm, senast tre veckor efter den dag kungörelse
om beslutet har gjorts i ortstidning. Av kungörelseannonsen framgår
tidpunkten för när överklagandet ska vara inne. Information om
överklagandetiden kommer också att finnas på kommunens hemsida. I
överklagandet ska det framgå vilket beslut som överklagas, hur du vill att
beslutet ska ändras och varför. Uppge namn, adress och telefonnummer.
Skrivelsen ska undertecknas.
Om överklagandet har inkommit i rätt tid skickar kommunen vidare
överklagandet till Länsstyrelsen.
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Definitioner av begrepp
Arbetsfordon
Med arbetsfordon avses fordon som inte är avsedda att användas enbart för
persontransport. Som exempel kan nämnas traktor och tröska.
Avfall
Med avfall avses varje föremål, ämne eller substans som ingår i en
avfallskategori och som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig
att göra sig av med.
Avloppsvatten
Med avloppsvatten avses:
 Spillvatten eller annan flytande orenlighet
 Vatten som använts som kylning
 Vatten som avleds för avvattning av en begravningsplats
Avverkningssäsong
Med avverkningssäsong avses tiden mellan knoppsprickning ett år till nästa
års knoppsprickning.
Brandfarlig vätska
Vätska med en flampunkt lika med eller lägre än 100 °C.
Brännved
Med brännved avses här ved för uppvärmningsbehov på enskild fastighet.
Deponering
Med deponering avses uppläggning och förvaring av avfall på marken där
avfall förvaras under längre tid än ett år.
Djurhållning
I begreppet djurhållning inkluderas:
 Nötkreatur, häst, get, får eller svin
 Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur
Djurenhet
Med en djurenhet avses
1. en mjölkko eller sinko, inklusive kalv upp till en månads ålder,
2. sex kalvar från en månads upp till sex månaders ålder,
3. tre övriga nöt, sex månader eller äldre,
4. tre suggor eller betäckta gyltor, inklusive smågrisar upp till tolv veckors
ålder,
5. tio slaktsvin, obetäckta gyltor eller avelsgaltar, tolv veckor eller äldre,
6. en häst, inklusive föl upp till sex månaders ålder,
7. tio minkhonor för avel, inklusive valpar upp till åtta månaders ålder och
avelshannar,
8. etthundra kaniner,
9. etthundra värphöns eller kycklingmödrar, sexton veckor eller äldre,
10. tvåhundra unghöns upp till sexton veckors ålder,
11. tvåhundra slaktkycklingar,
12. etthundra kalkoner, gäss eller ankor, inklusive kycklingar och ungar upp till
Tekniska nämnden
Postadress: Tidaholms kommun | 52283 Tidaholm
Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 | Telefon: 0502- 60 60 00 | Fax: 0502-60 60 80
E-post: tekniska.kontoret@tidaholm.se
www.tidaholm.se

98

13/15

en veckas ålder,
13. femton strutsfåglar av arterna struts, emu eller nandu, inklusive kycklingar
upp till en veckas ålder,
14. tio får eller getter, sex månader eller äldre,
15. fyrtio lamm eller killingar upp till sex månaders ålder, eller
16. i fråga om andra djurarter, det antal djur som har en årlig sammanlagd
utsöndring motsvarande 100 kilogram kväve eller 13 kilogram fosfor i färsk
träck eller urin.
Fordon
Med fordon avses varje motordrivet transportmedel som kan framföras på
mark, vatten eller is.
För grund- eller ytvattnet övriga skadliga ämnen
Kemiska ämnen och andra för yt- eller grundvatten skadliga produkter som
kan påverka vattentäkten negativt och därmed riskera
dricksvattenförsörjningen, t.ex. lösningsmedel, impregneringsmedel,
svårnedbrytbara ämnen, toxiska ämnen, ämnen som kan ge smak- och
luktpåverkan på dricksvattnet och andra miljö- och hälsofarliga ämnen.
Petroleumprodukter och brandfarliga vätskor räknas inte med här eftersom de
regleras i särskild paragraf.
Förorenade massor
Med förorenade massor avses massor från ett förorenat område, eller
efterbehandlingsobjekt, det vill säga från ett område, en deponi, mark,
grundvatten eller sediment som är förorenat och vars föroreningshalt
överskrider lokal eller regional bakgrundshalt. Vad som avses med förorenade
massor kan därför variera mellan olika platser och får avgöras av
tillsynsmyndigheten.
Hantering
I dessa skyddsföreskrifter definieras hantering som 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 sådant uttag av material som ska användas inom
den egna fastigheten för dess egna behov. Som husbehovstäkt betraktas inte
täkt där det utbrutna materialet används som ersättning för tjänster, avyttras
eller på annat sätt utnyttjas kommersiellt.
Kommunala nämnden för miljöfrågor
Med den kommunala nämnden för miljöfrågor avses den nämnd som ska
svara för den prövning och tillsyn inom miljö- och hälsoskyddsområdet som
ankommer på tillsynsmyndigheten enligt miljöbalken.
Materialtäkt
Täkt av berg, sten, grus, sand, lera, jord, torv eller andra jordarter.
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Miljöfarlig verksamhet
Med miljöfarlig verksamhet avses
1. utsläpp av avloppsvatten, fasta ämnen eller gas från mark, byggnader eller
anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten,
2. användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan
medföra olägenhet för människors hälsa eller miljön genom annat utsläpp än
som avses i 1 eller genom förorening av mark, luft, vattenområden eller
grundvatten, eller
3. användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan
medföra olägenhet för omgivningen genom buller, skakningar, ljus,
joniserande eller icke-joniserande strålning eller annat liknande.
Nederbördsskydd
Med nederbördsskydd avses tak eller liknande beständig anordning som
skyddar mot nederbörd. Dubbelmantlade cisterner eller behållare anses vara
nederbördsskyddade.
Normal hushållsförbrukning
Med normal hushållsförbrukning avses hantering av enstaka förpackningar av
de största storlekarna som man som enskild konsument kan köpa i
detaljhandeln. Tillfällig förvaring i samband med målning av enskilt bostadshus
ingår också i begreppet.
Normalt vägunderhåll
Med normalt vägunderhåll avses snöröjning, halkbekämpning och
dammbindning med salt.
Sekundärt skydd
Med sekundärt skydd avses i dessa föreskrifter
a) Invallning för enskild cistern eller behållare eller
b) Invallning som är gemensam för flera cisterner eller behållare eller
c) Dubbelmantlade rörledningar eller
d) Dubbelmantling av cistern eller behållare
e) Rum, som saknar golvbrunn alternativ har täckt golvbrunn, och kan
inrymma hela den lagrade volymen vid läckage utan att läckage når mark eller
vattendrag
f) Annan anordning som säkerställer att hela mängden av det hanterade
ämnet eller produkten kan samlas upp.
Det sekundära skyddet utgörs av ett tätt material som är beständigt mot avsett
ämne eller produkt.
Schaktning
Med schaktningsarbeten avses att sänkning av markytan, dvs. att
åstadkomma en grop i marken. Det räknas som schaktning även om marken
sedan återfylls.
Täckning
Med täckning avses ett skydd som placeras så att regnvatten förhindras att nå
bark, flis, spån, timmer och liknande för att förebygga att ämnen lakas ur
veden.
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Vattentäktszon
Med vattentäktszon avses inhägnat område runt råvattenbrunn 1 och
vattenverk samt låst brunnsöverbyggnad över råvattenbrunn 2.
Växtskyddsmedel
Med växtskyddsmedel avses en kemisk produkt som är avsedd att skydda
växter och växtprodukter inom jordbruk, skogsbruk och trädgårdsbruk.
Skyddet kan vara mot skadedjur, svampangrepp eller mot konkurrerande
växter. Med dessa medel avses inte ättiksprit och såpvatten.
Yrkesmässig
För att bedriva en verksamhet yrkesmässigt förutsätts att den har en viss
omfattning och varaktighet samt har ett objektivt fastställbart vinstsyfte och är
av självständig karaktär. Samtliga av dessa fyra kriterier måste vara uppfyllda
för att verksamheten ska betraktas som yrkesmässig. Den behöver inte vara
vederbörandes huvudsysselsättning.
Sändlista:
Tekniska nämnden
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§ 29 Beslut om kungörelsedelgivning gällande fastställelse av
vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Källefalls
vattentäkt
Sammanfattning av ärendet
Tekniska förvaltningen har tagit fram förslag till nytt vattenskyddsområde och
skyddsföreskrifter för Källefall vattentäkt. Förslaget till nytt
vattenskyddsområde med tillhörande vattenskyddsföreskrifter föreslås
fastställas av kommunfullmäktige. När beslutet fastställts ska också beslut om
kungörelsedelgivning göras.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, Teknisk chef Kjell Jonsson, 2018-01-30
 Bilaga 1, Tidaholms kommun, vattenskyddsområde för Källefalls
vattentäkt
 Bilaga 2, Samrådsredogörelse, 2018-01-30, Källefalls vattenskyddsområde
Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar att föreslå att kommunfullmäktige beslutar enligt
nedanstående. Förslaget inklusive motivering skickas till kommunstyrelsen.


Föreslå att kommunfullmäktige beslutar att beslutet §
[Kommunfullmäktiges paragrafnummer], [datum när det beslutades]
om fastställelse av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för
Källefall vattentäkt ska kungöras genom kungörelsedelgivning i
Västgöta Bladet och Post- och inrikestidningar. Kungörelsen ska inom
10 dagar från beslutets fattande införas i Västgöta Bladet och Postoch Inrikestidningar. Beslutet hålls tillgängligt i kommunens
författningssamling. Under överklagandetiden hålls också beslutet
tillgängligt hos tekniska förvaltningen och på kommunens hemsida.

Lagstöd
27 § förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.
47 och 49 §§ delgivningslagen
Motivering
Kommunfullmäktige fattade 2018-XX-XX, beslut om nytt vattenskyddsområde
och nya skyddsföreskrifter för Källefall vattentäkt.
Enligt 27 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken
m.m. ska ett beslut om att förklara ett område som vattenskyddsområde
snarast möjligt kungöras på det sätt som är föreskrivet för författningar i
allmänhet. Kungörelse om beslutet ska också införas i ortstidning. Sökande
och sakägare ska anses ha fått del av beslutet den dag kungörelsen var införd
i ortstidning.
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Enligt 47 § delgivningslagen sker kungörelsedelgivning genom att
myndigheten beslutar att den handling som ska delges hålls tillgänglig viss tid
hos myndigheten eller på annan plats och ett meddelande om detta och om
handlingens huvudsakliga innehåll inom tio dagar från beslutet kungörs och i
vissa fall ges till känna på annat sätt i enlighet med vad som närmare anges
i 48-50 §§.
Enligt 48 § delgivningslagen ska ett meddelande som avses i 47 § föras in i
Post- och Inrikes Tidningar.
Enligt 49 § delgivningslagen ska ett meddelande om delgivningen skickas till
någon eller några av dem som delgivningen avser för att vara tillgängligt för
alla dem som avses med delgivningen. Ingår en statlig myndighet eller en
kommun bland dem som avses med delgivningen, ska meddelandet alltid
skickas till myndigheten eller kommunen.
Kommunfullmäktige har den 27 mars 2017, § 32, delegerat rätten till tekniska
nämnden att:





bereda ärendet gällande vattenskyddsområde med tillhörande
skyddsföreskrifter för Källefalls vattentäkt, inklusive samråda
med berörda förvaltningar, myndigheter och övriga berörda
sakägare.
i ärendet förelägga ägare och innehavare av särskild rätt till
marken att inom viss tid yttra sig över förslaget samt sköta
delgivning och överklagande.
verkställa kungörelse, underrättelse, delgivning och
överklagande av beslut om fastställande av
vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Källefalls
vattentäkt som fattas av kommunfullmäktige.

Tekniska nämnden kommer att verkställa kungörelse, underrättelse och
delgivning av beslutet. Informationsbrev kommer att skickas till sakägare som
framgår av sakägarförteckningen upprättad av Tekniska förvaltningen.
Tekniska nämndens arbetsutskotts beslut
 Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta
att föreslå att kommunfullmäktige besluta enligt nedanstående.
Förslaget inklusive motivering skickas till kommunstyrelsen.
-

Ordförandes sign

Föreslå att kommunfullmäktige beslutar att beslutet §
[Kommunfullmäktiges paragrafnummer], [datum när det beslutades]
om fastställelse av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för
Källefall vattentäkt ska kungöras genom kungörelsedelgivning i
Västgöta Bladet och Post- och inrikestidningar. Kungörelsen ska inom
10 dagar från beslutets fattande införas i Västgöta Bladet och Postoch Inrikestidningar. Beslutet hålls tillgängligt i kommunens

Justerandes sign

Justerandes sig
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författningssamling. Under överklagandetiden hålls också beslutet
tillgängligt hos tekniska förvaltningen och på kommunens hemsida.
Lagstöd
27 § förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.
47 och 49 §§ delgivningslagen
Motivering
Kommunfullmäktige fattade 2018-XX-XX, beslut om nytt vattenskyddsområde
och nya skyddsföreskrifter för Källefall vattentäkt.
Enligt 27 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken
m.m. ska ett beslut om att förklara ett område som vattenskyddsområde
snarast möjligt kungöras på det sätt som är föreskrivet för författningar i
allmänhet. Kungörelse om beslutet ska också införas i ortstidning. Sökande
och sakägare ska anses ha fått del av beslutet den dag kungörelsen var införd
i ortstidning.
Enligt 47 § delgivningslagen sker kungörelsedelgivning genom att
myndigheten beslutar att den handling som ska delges hålls tillgänglig viss tid
hos myndigheten eller på annan plats och ett meddelande om detta och om
handlingens huvudsakliga innehåll inom tio dagar från beslutet kungörs och i
vissa fall ges till känna på annat sätt i enlighet med vad som närmare anges i
48-50 §§.
Enligt 48 § delgivningslagen ska ett meddelande som avses i 47 § föras in i
Post- och Inrikes Tidningar.
Enligt 49 § delgivningslagen ska ett meddelande om delgivningen skickas till
någon eller några av dem som delgivningen avser för att vara tillgängligt för
alla dem som avses med delgivningen. Ingår en statlig myndighet eller en
kommun bland dem som avses med delgivningen, ska meddelandet alltid
skickas till myndigheten eller kommunen.
Kommunfullmäktige har den 27 mars 2017, § 32, delegerat rätten till tekniska
nämnden att:
-

Ordförandes sign

bereda ärendet gällande vattenskyddsområde med tillhörande
skyddsföreskrifter för Källefalls vattentäkt, inklusive samråda med
berörda förvaltningar, myndigheter och övriga berörda sakägare.
i ärendet förelägga ägare och innehavare av särskild rätt till marken att
inom viss tid yttra sig över förslaget samt sköta delgivning och
överklagande.
verkställa kungörelse, underrättelse, delgivning och överklagande av
beslut om fastställande av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter
för Källefalls vattentäkt som fattas av kommunfullmäktige.

Justerandes sign

Justerandes sig
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Tekniska nämnden kommer att verkställa kungörelse, underrättelse och
delgivning av beslutet. Informationsbrev kommer att skickas till sakägare som
framgår av sakägarförteckning
Sändlista
Tekniska nämnden

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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TJÄNSTESKRIVELSE
2018-02-06
Ärendenummer
2011/82

Tekniska nämnden

Kjell Jonsson
0502-60 60 85
kjell.jonsson@tidaholm.se

Tjänsteskrivelse kungörelsedelgivning
Sammanfattning av ärendet
Tekniska förvaltningen har tagit fram förslag till nytt vattenskyddsområde och
skyddsföreskrifter för Källefall vattentäkt. Förslaget till nytt
vattenskyddsområde med tillhörande vattenskyddsföreskrifter föreslås
fastställas av kommunfullmäktige. När beslutet fastställts ska också beslut om
kungörelsedelgivning göras.
Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar att föreslå att kommunfullmäktige beslutar enligt
nedanstående. Förslaget inklusive motivering skickas till Kommunstyrelsen.


Föreslå att Kommunfullmäktige beslutar att beslutet §
[Kommunfullmäktiges paragrafnummer], [datum när det beslutades]
om fastställelse av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för
Källefall vattentäkt ska kungöras genom kungörelsedelgivning i
Västgöta Bladet och Post- och inrikestidningar. Kungörelsen ska inom
10 dagar från beslutets fattande införas i Västgöta Bladet och Postoch Inrikestidningar. Beslutet hålls tillgängligt i kommunens
författningssamling. Under överklagandetiden hålls också beslutet
tillgängligt hos Tekniska förvaltningen och på kommunens hemsida.

Lagstöd
27 § förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.
47 och 49 §§ delgivningslagen
Motivering
Kommunfullmäktige fattade XX- XX- 2018, beslut om nytt
vattenskyddsområde och nya skyddsföreskrifter för Källefall vattentäkt.
Enligt 27 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken
m.m. ska ett beslut om att förklara ett område som vattenskyddsområde
snarast möjligt kungöras på det sätt som är föreskrivet för författningar i
allmänhet. Kungörelse om beslutet ska också införas i ortstidning. Sökande
och sakägare ska anses ha fått del av beslutet den dag kungörelsen var införd
i ortstidning.
Enligt 47 § delgivningslagen sker kungörelsedelgivning genom att
myndigheten beslutar att den handling som ska delges hålls tillgänglig viss tid
hos myndigheten eller på annan plats och ett meddelande om detta och om
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handlingens huvudsakliga innehåll inom tio dagar från beslutet kungörs och i
vissa fall ges till känna på annat sätt i enlighet med vad som närmare anges
i 48-50 §§.
Enligt 48 § delgivningslagen ska ett meddelande som avses i 47 § föras in i
Post- och Inrikes Tidningar.
Enligt 49 § delgivningslagen ska ett meddelande om delgivningen skickas till
någon eller några av dem som delgivningen avser för att vara tillgängligt för
alla dem som avses med delgivningen. Ingår en statlig myndighet eller en
kommun bland dem som avses med delgivningen, ska meddelandet alltid
skickas till myndigheten eller kommunen.
Kommunfullmäktige har den 27 mars 2017, § 32, delegerat rätten till Tekniska
nämnden att:
 bereda ärendet gällande vattenskyddsområde med tillhörande
skyddsföreskrifter för Källefalls vattentäkt, inklusive samråda
med berörda förvaltningar, myndigheter och övriga berörda
sakägare.
 i ärendet förelägga ägare och innehavare av särskild rätt till
marken att inom viss tid yttra sig över förslaget samt sköta
delgivning och överklagande.
 verkställa kungörelse, underrättelse, delgivning och
överklagande av beslut om fastställande av
vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Källefalls
vattentäkt som fattas av kommunfullmäktige.
Tekniska nämnden kommer att verkställa kungörelse, underrättelse och
delgivning av beslutet. Informationsbrev kommer att skickas till sakägare som
framgår av sakägarförteckningen upprättad av Tekniska förvaltningen.
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TJÄNSTESKRIVELSE
2018-02-14
Ärendenummer
2018/43

Tekniska nämnden

Kjell Jonsson
0502-60 60 85
kjell.jonsson@tidaholm.se

Eventuellt markförvärv i Madängsholm
Ärendet
Arne Lorentzon, Skövde avser under våren 2018 att förvärva privat mark i
Madängsholm och Baltak. Delar av denna är nära bebyggelse i Madängsholm och
han kan då i samband med förvärvet tänka sig avyttra dessa till Tidaholms
kommun.
Beslutsunderlag
Utredning
Fastighetsägarens konsult i ärendet skriver bland annat:
”Kommunens beslut är avgörande för om Arne skall behålla de nio bildade
tomterna i egna fastigheter eller slå samman dem med övriga
jordbruksfastigheten vid kommande lantmäteriförrättning. Därför krävs ett besked i
god tid innan 28 mars 2018.
Erbjudandet avser nio stycken bildade tomter med följande
fastighetsbeteckningar: Tidaholm Madängsholm 1:32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40,
41, samt del av Tidaholm Madängsholm 2:1 enligt bifogad karta, ca 4,3 hektar
som är markerat med gul begränsningslinje.
Det begärda priset för ovanstående är 650 000 SEK”
Efter diskussioner med Miljö- och byggkontoret och genomgång av gamla
planförutsättningar kan det vara av intresse att förvärva marken i fråga för att på
längre sikt exploatera tomter och området för bostadsbyggnation.
Priset bedöms skäligt i det fall Kommunstyrelsen bifaller ett förvärv av marken
ifråga.

Barnrättsbedömning
Ärendet bedöms ej i direkt mening beröra barn.
Förslag till beslut
Tekniska nämnden föreslår Kommunstyrelsen förvärva marken ifråga.
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