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Tekniska nämnden
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm

Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26  |  Telefon: Enhet.  |  Fax: 0502-60 60 80
E-post: tekniska.kontoret@tidaholm.se

www.tidaholm.se

KALLELSE
Tekniska nämnden

Dag och tid: 2018-10-18, kl 13:30

Plats: Sammanträdesrum Folkabo, Stadshuset

Justerare: Bill Malm 

Kallade

Ledamöter
Lennart Rehn (S) ordförande, Håkan Daremark (KD) vice ordförande, Othmar 
Fiala (S), Helena Qvick (S), Kent Persson (S), Bill Malm (M,) Helena 
Gustafsson (M)
 
Ersättare
Cathrine Karlsson (S), Michelle Hjerp (S), Anders Johansson (S), Mikael Hallin 
(C), Göran Olofsson (MP)

ÄRENDEN

1 Anmälningsärenden 2018/3

2 Anmälan av delegationsbeslut 2018/4

3 Information

4 Beslut om yttrande över remitterad motion om utökade 
öppettider simhall och relaxen i Forshallen
Johan Claesson

2018/152

5 Beslut angående taxa för renhållning 2019
Karin Steen

2018/214

6 Beslut angånde komplettering projektering idrottshall 
Rosenberg
Peter Eriksson

2017/116

7 Beslut angående ombyggnad av Hökensåsskolan - 
tillagningskök - matsal och kök
Kjell Jonsson

2017/243

8 Beslut gällande eventuell försäljning del av Innerstaden 
2:1 till Lidén Blomsterhandel
Kjell Jonsson

2015/35

9 Beslut angående yttrande över detaljplan för del av 
Kungslena 29:10 Kungslena by
Kjell Jonsson

2018/213
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10 Beslut angående frigörande av mark till Tidaholms 
Brukshundsklubb med anledning av Specialfastigheters 
markförvärv
Kjell Jonsson

2018/127

11 Beslut angående kultur- och fritidsnämndens förfrågan 
om uppsättning och skötsel av pump på Hägne
Kjell Jonsson

2018/216

12 Beslut angående förslag om förvärv av gatumark 
Ramstorp 4:5 genom fastighetsreglering
Kjell Jonsson

2018/219

13 Beslut angående yttrande över remiss gällande intresse 
av att köpa Bämmelshed 1:21
Kjell Jonsson

2018/221

2



1/1

Tekniska nämnden
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm

Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26  |  Telefon: Adress.  |  Fax: 0502-60 60 80
E-post: tekniska.kontoret@tidaholm.se

www.tidaholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE
2018-10-09

Ärendenummer
2018/3 Tekniska nämnden

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

Anmälningsärenden

Ärendet
Tidaholms kommuns revisorer
TN 2018/207
Angående skrivelse ställd till kommunjuristen.

Förslag till beslut
- Tekniska nämnden beslutar lägga anmält ärende med kännedom till 

handlingarna.
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TJÄNSTESKRIVELSE
2018-10-10

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 
på sammanträdet.

Nr Ärende Beslutsdatum Ansvarig
33 Beviljade ansökningar om uppehåll i

Sophämtning och slamtömning
Assistent

Förslag till beslut
- Tekniska nämnden föreslås besluta lägga anmälda delegationsbeslut 

med kännedom till handlingarna.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-10-04
Tekniska nämndens arbetsutskott

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2018/152

§ 95 Beslut om yttrande över remitterad motion om utökade 
öppettider simhall och relaxen i Forshallen

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott har till tekniska nämnden och kultur- och 
fritidsnämnden remitterat en motion om utökade öppettider simhall och relax i 
Forshallen för besvarande senast 2018-11-20.

Ett ökat öppethållande i simhallen kommer för tekniska förvaltningen att 
medföra ökade kostnader för energi i form av belysning, uppvärmning, 
ventilation och varmvatten. Kostnadsökningarna förhåller sig proportionellt 
med hur mycket öppettiden ökar. Vid måttligt förlängda öppettider bedöms inte 
personalkostnaderna påverkas för tekniska förvaltningen men vid en 
förlängning av öppettiderna över säsongen, kommer bemanningen behöva 
ökas. 
Dagens vattenreningsanläggning ligger kapacitetsmässigt på gränsen för att 
säkerställa vattenkvaliteten för dagens belastning. Anläggningen förutsätter 
dessutom att badet håller stängt under minst ett dygn per vecka för att 
funktionen ska säkerställas. Vid ökade öppettider behöver alltså 
reningsanläggningen kompletteras. En sådan komplettering skulle kunna 
erhållas genom att ett UV-filter installeras. Enligt offert från en leverantör av 
UV-filter hamnar kostnaden för denna installation på ca 275 000 kr.  

Förlängd drift av simhallen kommer att innebära kostnadsökningar för energi 
och media. Kostnadsökningarna beror på hur mycket driften av simhallen 
förlängs. Vid måttligt förlängt öppethållande bedöms inte personalkostnaderna 
påverkas. Simhallens vattenreningsanläggning behöver kompletteras med 
förslagsvis ett UV-filter för att säkerställa funktionen vid ökad belastning. 
Kostnaden bedöms till ca 275 000kr. 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Remittering av motion om utökade öppettider simhall 

och relaxen i Forshallen, 2018-09-20, fastighetsförvaltare Johan 
Claesson

 Kommunstyrelsens arbetsutskott § 72 ”Beslut om remittering av motion 
om utökade öppettider simhall och relaxen i Forshallen”, 2018-06-20

 Motion ”Forshallens simhall och relax”, 2018-05-28, från Fredrik Kvist 
(M) med flera

Förslag till beslut
-

Tekniska nämndens arbetsutskotts beslut
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta föreslå 
kommunfullmäktige att bifalla motionen under förutsättning att tekniska 
nämnden får täckning för de ökade kostnader som förslaget får.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-10-04
Tekniska nämndens arbetsutskott

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande

Sändlista
Tekniska nämnden
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-06-20
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2018/222

§ 72 Beslut om remittering av motion om utökade öppettider 
simhall och relaxen i Forshallen

Sammanfattning av ärendet
Fredrik Kvist (M) med flera har motionerat om att simhallen och relaxen i 
Forshallen ska utöka sina öppettider med motiveringen att fler besökare ska 
kunna besöka kommunens fina anläggning.

Kommunfullmäktige har hänskjutit motionen till kommunstyrelsen för 
beredning. Första steget i beredningen är att kommunstyrelsens arbetsutskott 
beslutar om vilken eller vilka nämnder/instanser som ska yttra sig över 
motionen, eller om motionen ska beredas enbart av kommunstyrelsen.

Riktlinjer för beredning av motioner har antagits av kommunstyrelsen 2016-06-
08. Enligt riktlinjerna kan kommunstyrelsen inhämta yttranden från nämnder 
och andra instanser. Nämnden/instansen som ombeds yttra sig ska i sitt 
yttrande lämna sin syn på motionen. Yttrandet ska innehålla viktig information. 
Nämnden ska också lämna förslag till beslut enligt olika alternativ som framgår 
av riktlinjerna.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om remittering av motion om utökade 

öppettider i simhallen och relaxen i Forshallen”, kommunsekreterare 
Karin Hammerby, 2018-05-31.

 Kommunfullmäktiges beslut § 63/2018, ”Handlingar att anmäla”, 2018-
05-28

 Motion om utökade öppettider Forshallen, 2018-05-28

Förslag till beslut
- Förvaltningen lämnar inte något förslag till beslut om remittering  i 

ärendet. Yttrandet ska ha inkommit till kommunledningsförvaltningen 
senast 2018-11-20. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att remittera motionen om 

utökade öppettider till kultur- och fritidsnämnden och tekniska 
nämnden för besvarande senast 2018-11-20.

Sändlista
Kultur- och fritidsnämnden
Tekniska nämnden
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TJÄNSTESKRIVELSE
2018-09-20

Ärendenummer
2018/152 Tekniska nämnden

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

Tjänsteskrivelse - Remittering av motion om utökade öppettider 
simhall och relaxen i Forshallen

Ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott har till tekniska nämnden och kultur- och 
fritidsnämnden remitterat en motion om utökade öppettider simhall och relax i 
Forshallen för besvarande senast 2018-11-20.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskott § 72 ”Beslut om remittering av motion 

om utökade öppettider simhall och relaxen i Forshallen”, 2018-06-20
 Motion ”Forshallens simhall och relax”, 2018-05-28, från Fredrik Kvist 

(M) med flera

Utredning
Ett ökat öppethållande i simhallen kommer för tekniska förvaltningen att 
medföra ökade kostnader för energi i form av belysning, uppvärmning, 
ventilation och varmvatten. Kostnadsökningarna förhåller sig proportionellt 
med hur mycket öppettiden ökar. Vid måttligt förlängda öppettider bedöms inte 
personalkostnaderna påverkas för tekniska förvaltningen men vid en 
förlängning av öppettiderna över säsongen, kommer bemanningen behöva 
ökas. 
Dagens vattenreningsanläggning ligger kapacitetsmässigt på gränsen för att 
säkerställa vattenkvaliteten för dagens belastning. Anläggningen förutsätter 
dessutom att badet håller stängt under minst ett dygn per vecka för att 
funktionen ska säkerställas. Vid ökade öppettider behöver alltså 
reningsanläggningen kompletteras. En sådan komplettering skulle kunna 
erhållas genom att ett UV-filter installeras. Enligt offert från en leverantör av 
UV-filter hamnar kostnaden för denna installation på ca 275 000 kr.  

Barnrättsbedömning
Vi förutsätter att dessa frågor behandlas av kultur- och fritidsförvaltningen

Utredningens slutsatser
Förlängd drift av simhallen kommer att innebära kostnadsökningar för energi 
och media. Kostnadsökningarna beror på hur mycket driften av simhallen 
förlängs. Vid måttligt förlängt öppethållande bedöms inte personalkostnaderna 
påverkas. Simhallens vattenreningsanläggning behöver kompletteras med 
förslagsvis ett UV-filter för att säkerställa funktionen vid ökad belastning. 
Kostnaden bedöms till ca 275 000kr. 
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Förslag till beslut
Här lämnas förslag till beslutsförslag. Detta återges automatiskt i protokollet.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-10-04
Tekniska nämndens arbetsutskott

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2018/214

§ 96 Beslut angående taxa för renhållning 2019

Sammanfattning av ärendet
Avfallstaxan skall spegla den faktiska kostnaden för renhållningen. 
Basavgiften skall täcka det gemensamma ansvaret för omhändertagande av 
avfall som uppkommer inom kommunens gränser. Det är kostnader för 
återvinningscentral/stationer, gamla deponin, administration och information. 
Tömningsavgiften ska täcka kostnaden för insamling och omhändertagande 
av hushållsavfall vid kundens fastighet.

I enlighet med KS beslut 2017/216 §152  sänktes vissa tömningsavgifter för år 
2018 i ett led att anpassa Tidaholm mot AÖS och för att nå en bättre placering 
enligt Nils Holgerssons undersökning. 
Anpassningar i taxan för 2018 gav förutom sänkningar i tömningsavgifter 
renhållningen verktyg att kunna jobba hårdare på verksamheter som ska 
betala för avfall som lämnas på ÅVC. Budgeten för renhållningen förväntas att 
hamna i balans för året. 
Regeringen har under sommaren beslutat om ett nytt avfallsdirektiv. Detta 
träder i kraft 1 januari 2019. Direktivet förtydligar att kommunerna ska 
tillhandahålla separat matavfallsinsamling innan 1 januari 2021 samt ställer 
högre krav på bostadsnära borttransport för returpapper och förpackningar.
Upphandling av nytt renhållningsfordon är genomförd och leverans sker i april 
2019. Upphandling ska genomföras för omhändertagande av matavfall till 
biogas.

Renhållningstaxan kommer att behöva omarbetas totalt vid införandet av 
matavfall. Förslag är att lämna taxan oförändrad vid årsskiftet och återkomma 
med nytt förslag vid införande av matavfall i maj 2019.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Taxa för renhållning 2019”, 2018-09-20, ingenjör 

Karin Steen
 Kommunstyrelsens beslut § 152 2017/216

Förslag till beslut
- Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta 

att renhållningstaxan lämnas oförändrad vid årsskiftet och tas upp till 
nytt beslut för ändring i maj 2019.

Tekniska nämndens arbetsutskotts beslut
 Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta 

att renhållningstaxan lämnas oförändrad vid årsskiftet och tas upp till 
nytt beslut för ändring i maj 2019. 

 Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta 
att en referensgrupp tillsätts från 1/1 2019 för att utvärdera framtida 
avfallsplan.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-10-04
Tekniska nämndens arbetsutskott

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande

Sändlista
Tekniska nämnden

12



1/1

Tekniska nämnden
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TJÄNSTESKRIVELSE
2018-09-20

Ärendenummer
2018/214 Tekniska nämnden

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

Taxa för renhållning 2019

Ärendet
Avfallstaxan skall spegla den faktiska kostnaden för renhållningen. 
Basavgiften skall täcka det gemensamma ansvaret för omhändertagande av 
avfall som uppkommer inom kommunens gränser. Det är kostnader för 
återvinningscentral/stationer, gamla deponin, administration och information. 
Tömningsavgiften ska täcka kostnaden för insamling och omhändertagande 
av hushållsavfall vid kundens fastighet.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 152 2017/216

Utredning
I enlighet med KS beslut 2017/216 §152  sänktes vissa tömningsavgifter för år 
2018 i ett led att anpassa Tidaholm mot AÖS och för att nå en bättre placering 
enligt Nils Holgerssons undersökning. 
Anpassningar i taxan för 2018 gav förutom sänkningar i tömningsavgifter 
renhållningen verktyg att kunna jobba hårdare på verksamheter som ska 
betala för avfall som lämnas på ÅVC. Budgeten för renhållningen förväntas att 
hamna i balans för året. 
Regeringen har under sommaren beslutat om ett nytt avfallsdirektiv. Detta 
träder i kraft 1 januari 2019. Direktivet förtydligar att kommunerna ska 
tillhandahålla separat matavfallsinsamling innan 1 januari 2021 samt ställer 
högre krav på bostadsnära borttransport för returpapper och förpackningar.
Upphandling av nytt renhållningsfordon är genomförd och leverans sker i april 
2019. Upphandling ska genomföras för omhändertagande av matavfall till 
biogas.

Barnrättsbedömning
Ärendet bedöms inte påverka barn i direkt mening.

Utredningens slutsatser
Renhållningstaxan kommer att behöva omarbetas totalt vid införandet av 
matavfall. Förslag är att lämna taxan oförändrad vid årsskiftet och återkomma 
med nytt förslag vid införande av matavfall i maj 2019.

Förslag till beslut

Tekniska kontorets arbetsutskott föreslår tekniska nämnden att 
renhållningstaxan lämnas oförändrad vid årsskiftet och tas upp till nytt beslut 
för ändring i maj 2019.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-10-04
Tekniska nämndens arbetsutskott

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2017/116

§ 97 Beslut angående komplettering projektering idrottshall 
Rosenberg

Sammanfattning av ärendet
Komplettering av underlag efter synpunkter från kommundirektör Eva Thelin 
via mail (se handlingar).

Ytterligare handlingar föreligger nu i form av AF, Administrativa föreskrifter 
inför totalentreprenadsförfrågan. Som tidigare så kommer anbudsförfrågan att 
innehålla två alternativ enligt kommunfullmäktiges beslut. Underlagen vad 
avser investeringskostnader och driftkostnader som legat till grund för 
fullmäktiges beslut bedöms inte ha förändrats. Däremot finns nu en 
kompletterad skrivelse från kultur- och fritidsnämnden 2018-09-12 om att,

 Hallens placering och entré ska vara anpassad så att den kan 
ställas om vid en framtida byggnation av utomhuspool för att 
användas som entré, omklädningsrum och kiosk.

Dessa önskemål får arbetas in i dels upphandlingsskedet samt under 
totalentreprenörens projektering inför byggande. Med kännedom om 
processen kommer ett engagemang från kultur- och fritidsnämndens personal 
vad avser utformning och arbetsmiljöfrågor att krävas för en bra slutprodukt.

Huruvida detta kommer att påverka slutkostnaden går idag inte att bedöma.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Komplettering angående projektering Idrottshall 

Rosenberg”, 2018-10-03, projektledare Peter Eriksson
 Administrativa Föreskrifter inklusive planritningar
 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 77/2018 ”Projektering idrottshall”, 

2018-09-12
 Mail kommundirektör Eva Thelin
 Tekniska nämndens beslut § 84/2018, ”Beslut angående projektering 

ny idrottshall Rosenberg”, 2018-06-20
 Kommunfullmäktiges beslut § 25/2018 ”Beslut om idrottshall”, 

2018-02-26

Förslag till beslut
- Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta 

att godkänna föreliggande projektering av handlingar för 
totalentreprenad och föreslå kommunstyrelsen respektive 
kommunfullmäktige uppdra till tekniska nämnden att inhämta anbud för 
desamma.

Tekniska nämndens arbetsutskotts beslut
- Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta 

att godkänna föreliggande projektering av handlingar för 
totalentreprenad och föreslå kommunstyrelsen respektive 

16



2/2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-10-04
Tekniska nämndens arbetsutskott

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande

kommunfullmäktige uppdra till tekniska nämnden att inhämta anbud för 
desamma.

Sändlista
Tekniska nämnden
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TJÄNSTESKRIVELSE
2018-10-03

Ärendenummer
2017/116 Tekniska nämnden

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

Tjänsteskrivelse – Komplettering angående  projektering 
Idrottshall Rosenberg

Ärendet
Komplettering av underlag efter synpunkter från kommundirektör Eva Thelin 
via mail (se handlingar).

Beslutsunderlag
 Administrativa Föreskrifter inkl planritningar
 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 77/2018 ”Projektering idrottshall”, 

2018-09-12
 Mail kommundirektör Eva Thelin
 Tekniska nämndens beslut § 84/2018, ”Beslut angående projektering 

ny idrottshall Rosenberg”, 2018-06-20
 Kommunfullmäktiges beslut § 25/2018 ”Beslut om idrottshall”, 

2018-02-26

Utredning
Ytterligare handlingar föreligger nu i form av AF, Administrativa föreskrifter 
inför totalentreprenadsförfrågan. Som tidigare så kommer anbudsförfrågan att 
innehålla två alternativ enligt kommunfullmäktiges beslut. Underlagen vad 
avser investeringskostnader och driftkostnader som legat till grund för 
fullmäktiges beslut bedöms inte ha förändrats. Däremot finns nu en 
kompletterad skrivelse från kultur- och fritidsnämnden 2018-09-12 om att,

 Hallens placering och entré ska vara anpassad så att den kan 
ställas om vid en framtida byggnation av utomhuspool för att 
användas som entré, omklädningsrum och kiosk.

Dessa önskemål får arbetas in i dels upphandlingsskedet samt under 
totalentreprenörens projektering inför byggande. Med kännedom om 
processen kommer ett engagemang från kultur- och fritidsnämndens personal 
vad avser utformning och arbetsmiljöfrågor att krävas för en bra slutprodukt.

Huruvida detta kommer att påverka slutkostnaden går idag inte att bedöma.

Barnrättsbedömning
Komplettering av förfrågningsunderlag vad avser Administrativa föreskrifter 
bedöms inte påverka barnrättsbedömningen.

Förslag till beslut
- Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta 

att godkänna föreliggande projektering av handlingar för 
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E-post: tekniska.kontoret@tidaholm.se

www.tidaholm.se

totalentreprenad och föreslå kommunstyrelsen respektive 
kommunfullmäktige uppdra till tekniska nämnden att inhämta anbud för 
desamma
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Meddelandet kan nu skickas med följande bifogade filer eller länkar:

A-01-1-001
A-40-1-110
Administrativa Föreskrifter
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NYBYGGNAD IDROTTSHALL

A-01-1-001

FÖRFRÅGNINGSHANDLING

SIGGESTORP 3:1

630713 L DAHL

1:800
1:400

S MORUD

SITUATIONSPLAN

BET ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM

TECKENFÖRKLARING

ARBETSOMRÅDESGRÄNS
A1 ASFALT, KÖRBAR
A2 ASFALT, GC-VÄG
GR GRÄS, TORV
GRS GRÄS, SÅDD
PL PLANTERING
PL-L PLANTERING
ST STENMJÖL
FS FORMBAR SAND
SS STRID SAND
HGR HYBRIDGRÄS
GM PLATSGJUTEN GUMMI
BTP BETONGPLATTOR
M MAKADAM
TF TRÄFLIS
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+FG000.00 GOLVHÖJD
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SIGGESTORP 3:1, TIDAHOLMS KN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG
Nybyggnad av idrottshall  1 (28)
ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER      2018-09-28
Kod                 Text                                                                                                                   Rev

PE Arkitektur Skaraborg AB
Karlsgatan 3C, 541 50 Skövde

Tel. 0500-44 60 70

Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 12
För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser ABT 06 för
totalentreprenader avsedda för byggnads-, anläggnings- och
installationsarbeten med de ändringar och tillägg som följer av dessa
administrativa föreskrifter.

AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

AFA ALLMÄN ORIENTERING

AFA.1 Kontaktuppgifter

AFA.12 Beställare
Tidaholms kommun
Tekniska kontoret
522 83 Tidaholm

AFA.121 Beställarens kontaktperson under anbudstiden
                       B:s ombud är:

Kjell Jonsson
Tel: 0502-606085 / 070-6076085
Fax: 0502-606080
E-post: kjell.jonsson@tidaholm.se

Förfrågningar om entreprenaden under anbudstiden ska ställas till:
Peter Eriksson
Tel: 0502-606087
Fax: 0502-606080
E-post: peter.eriksson@tidaholm.se

Beställarens kontaktperson representerande Brukaren:
Anneli Alm
Tel: 0502-606103
E-post: anneli.alm@tidaholm.se

AFA.122 Beställarens kontaktperson för visning av arbetsområdet
För visning av arbetsområdet kontaktas:
Peter Eriksson
Tel: 0502-606087
Fax: 0502-606080
E-post: peter.eriksson@tidaholm.se
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SIGGESTORP 3:1, TIDAHOLMS KN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG
Nybyggnad av idrottshall  2 (28)
ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER      2018-09-28
Kod                 Text                                                                                                                   Rev

PE Arkitektur Skaraborg AB
Karlsgatan 3C, 541 50 Skövde

Tel. 0500-44 60 70

AFA.13 Projektörer

Arkitekt
PE Arkitektur Skaraborg AB
Staffan Morud, tel. 0706-806049
staffan.morud@pe.se

VVS-projektör
Bengt Dahlgren
Stefan Hägg, tel. 0709-515805
stefan.hagg@bengtdahlgren.se

El-projektör
Projektengagemang
Anders Mellegård, tel. 073-9414806
anders.mellegard@pe.se

Brandsakkunnig
Brandprojektering
Robin Tolonen, tel. 010-1751516
robin.tolonen@brandprojektering.se

AFA.15 Nätägare

Nätägare – va
Tidaholms kommun

Nätägare – värme
Tidaholms Energi

Nätägare – el
Tidaholms Energi

AFA.2 Orientering om objektet

AFA.21 Översiktlig information om objektet
Objektet avser nybyggnad av idrottshall och gymnastikhall med servering,
omklädningsrum och förråd.
Följande optioner skall prissättas separat:
Option 1: Idrottshall med servering, omklädningsrum och förråd (ingen
gymnastikhall).
Option 2: Solcellsanläggning ca 240 m2 enligt EL-handling.
Byggnaden skall uppföras enligt riktlinjer och krav som kvalificerar
byggnaden för certifiering enligt Miljöbyggnad Silver.
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SIGGESTORP 3:1, TIDAHOLMS KN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG
Nybyggnad av idrottshall  3 (28)
ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER      2018-09-28
Kod                 Text                                                                                                                   Rev

PE Arkitektur Skaraborg AB
Karlsgatan 3C, 541 50 Skövde

Tel. 0500-44 60 70

AFA.22 Objektets läge
Objektet är beläget inom Tidaholm centralort.
Se situationsplan.

AFA.3 Förkortningar
B Beställare.
TE Totalentreprenör.

AFA.4 Begreppsförklaringar
I dessa administrativa föreskrifter används nedanstående begrepp med
angiven betydelse:
Uttryck såsom utföra, montera, anbringa, infästa, tillhandahålla, anskaffa,
inmura, ingjuta, inlägga m.fl. angivna i handlingarna ska, i den mån de syftar
på ett åläggande för entreprenören, om inte annat anges, tolkas så att
därmed avses ett färdigt arbete, inklusive nödvändigt återställande och
omfattande såväl arbetsprestation som där vid använda hjälpmedel, material
och varor.
De vedertagna begrepp om upphandling av entreprenader som används i
AB 04 och ABT 06 redovisas i begreppsbestämningar i dessa dokument.
Ytterligare begrepp som används i AMA AF 12 förklaras i avsnittet
Begreppsförklaringar i AMA AF 12.
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SIGGESTORP 3:1, TIDAHOLMS KN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG
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ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER      2018-09-28
Kod                 Text                                                                                                                   Rev

PE Arkitektur Skaraborg AB
Karlsgatan 3C, 541 50 Skövde

Tel. 0500-44 60 70

AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER
Lag om offentlig upphandling tillämpas för upphandlingen.

AFB.1 Former m m för upphandling

AFB.11 Upphandlingsform
Generalentreprenad.

AFB.12 Upphandlingsförfarande vid offentlig upphandling
Upphandlingen görs genom ett förenklat förfarande enligt LOU.
 Anbud kan komma att antas utan föregående förhandling.

AFB.13 Entreprenadform
Totalentreprenad (funktionsentreprenad).

AFB.14 Ersättningsform
Fast pris med indexreglering.

AFB.15 Ersättning för anbudsgivning
Ersättning för anbudsräkning utgår ej. Anbudsgivare har att svara för alla
med anbudsgivandet förenade kostnader.

AFB.17 Förutsättningar för upphandlingens genomförande
Upphandling kommer att fullföljas under förutsättning att nödvändiga
kommunala beslut fattas.

AFB.2 Förfrågningsunderlag

AFB.21 Tillhandahållande av förfrågningsunderlag
Förfrågningsunderlaget hämtas på www.tendsign.com. Anbudsgivare
registrerar och hämtar handlingarna där.
Förfrågningsunderlaget kan även rekvireras från beställaren genom dennes
kontaktperson under AFA.122.
Om anbudsgivare ej registrerar sig på tendsign.com utan hämtar handlingar
på annat sätt kan ej garanteras att all information kommer alla anbudsgivare
till handa.
Anbudsgivare får genom www.tendsign.com.
- tillkommande information.
- Kontroll av att alla frågor ställda i förfrågningsunderlaget är besvarade vid
avlämnandet.FHK 20

18
-10

-03
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PE Arkitektur Skaraborg AB
Karlsgatan 3C, 541 50 Skövde

Tel. 0500-44 60 70

AFB.22 Förteckning över förfrågningsunderlag
Anbudsgivare är skyldig att, före anbuds avgivande, kontrollera att samtliga
för resp. entreprenad nedan angivna anbudshandlingar har erhållits samt
själv på platsen införskaffa de upplysningar som erfordras för anbudets
avgivande.
Förfrågningsunderlaget består av följande handlingar:

03. Allmänna bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads-,
anläggnings- och installationsentreprenader, ABT 06 (bifogas ej)

 08. Eventuella kompletterande föreskrifter lämnade under anbudstiden
 09. Dessa Administrativa Föreskrifter daterade 2018-09-28
 11. Beskrivningar daterade 2018-09-28
  11.1 Rambeskrivning Hus & Mark
  11.2 Rumsbeskrivning
  11.3 TB 50 Rambeskrivning för Rörinstallation
  11.4 TB 51 Rambeskrivning för Utvändig VA-installation
  11.5 TB 57 Rambeskrivning för Luftbehandlingsinstallation
  11.6 TB 80 Rambeskrivning för Styr- och övervakningsinstallation
  11.7 Rambeskrivning för El- och telesystem
 12. Ritningar enligt ritningsförteckning A daterad 2018-09-28
  12.1 A-ritningar och informationsritningar
 13. Övriga handlingar
  13.1 Anbudsformulär daterat 2018-09-28
  13.2 Brandskyddsbeskrivning/Brandskyddsritning daterade
          2018-09-28

AFB.23 Kompletterande förfrågningsunderlag
Endast skriftlig kompletterande uppgift lämnad av beställarens handläggare
under anbudstiden är bindande för både beställare och anbudsgivaren.
Eventuella KFU publiceras via www.tendsign.com.

AFB.24 Projektgenomgång under anbudstiden
Anbudsgivare skall själv, före anbudets angivande, ha gjort besök på
platsen och genom egen besiktning skaffat sig noggrann kännedom om
arbetets omfattning, arbetsförhållanden, upplagsplatser mm som kan ha
betydelse för anbudet.

AFB.25 Frågor under anbudstiden
Finner anbudsgivaren förfrågningsunderlaget i något avseende oklart, ska
skriftlig fråga ställas till B under anbudstiden.
Sista dagen för ställande av frågor är 7 arbetsdagar före anbudets
avgivande.
Kommunikation med och information till anbudsgivare sker dels via
www.tendsign.com. samt för de anbudsgivare som hämtat anbudet direkt
hos beställaren till den e-postadress som angetts vid registrering av
anbudshämtning
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AFB.3 Anbudsgivning

AFB.31 Anbuds form och innehåll
Anbud ska vara uppställt och innehålla uppgifter enligt bifogat formulär till
anbud.
Anbud avges i en huvuddel: Idrottshall och gymnastikhall med servering,
omklädningsrum och förråd, se A-handling
Separat pris lämnas på Option 1: Idrottshall med servering, omklädningsrum
och förråd (ingen gymnastikhall), se A-handling.
Separat pris lämnas på Option 2: Solcellsanläggning ca 240 m2, se A- och
EL-handling.
Anbudsgivaren svarar själv för de kostnader som är förenade med
anbudsgivande. Anbud ska vara skriftligt och skrivet på svenska. Anbud
lämnas i tillslutet kuvert och vara baserat på givna förutsättningar enligt
AFB.11 och AFB.12.
Anbudssumman ska innefatta begärd ersättning för anbudsgivarens
samtliga prestationer, exkl. moms. Utöver anbudssumman tillkommer
lagstadgad mervärdesskatt.
Utöver uppgifter enligt anbudsformulär skall anbudsgivare efter anmodan
vara beredd att inom en vecka lämna uppgift om:
Entreprenörens tekniska förmåga, kapacitet och sin finansiella ställning.
Namnuppgifter på:

• Arbetschef/Platschef

• Kvalitetsansvarig

• Miljöansvarig

• Samordningsansvarig arbetarskydd

• Tillstånds-/brandskyddsansvarig

• Referenser på ombud

AFB.32 Anbudstidens utgång
Anbud ska vara B tillhanda senast 2018-xx-xx

AFB.33 Anbuds giltighetstid
Anbuds giltighetstid ska vara 90 dagar räknat från anbudstidens utgång.

AFB.34 Adressering
Anbuds skall vara skriftligt
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Anbud får inte lämnas genom elektronisk överföring eller telefax.

Anbud i förseglat kuvert märkes:
"Nybyggnad Idrottshall, Tidaholm".

Anbud ställs till:
Tidaholms Kommun
Tekniska kontoret
522 83 TIDAHOLM

AFB.4 Anbudsöppning
Anbud kommer att så snart som möjligt efter anbudstidens utgång att
öppnas och förtecknas vid förrättning.

AFB.5 Prövning av anbudsgivare och anbud
Med anbudsprövning avses såväl prövningen av anbudsgivaren
(kvalificeringsfas) som prövningen av anbudet (tilldelningsfas). I
kvalificeringsfasen sker en prövning av om anbudsgivaren uppfyller ställda
krav avseende ekonomisk samt teknisk och yrkesmässig kapacitet i enlighet
med AFB.52. Kraven är obligatoriska och måste uppfyllas av anbudsgivaren
för att anbud ska kunna antas. I tilldelningsfasen sker en prövning av om
anbudet uppfyller ställda krav avseende föremålet för upphandlingen och att
anbudet inte innehåller några reservationer (godkänt anbud). Godkända
anbud prövas mot angivna tilldelningskriterier (värderingsgrunder) i enlighet
med AFB.53.
Beställaren förbehåller sig rätten att förkasta anbud som inte uppfyller de
krav som prövats i AFB.52 och LOU kap 10 § 2. Beställaren förbehåller sig
även rätten att förkasta samtliga anbud.

AFB.51 Uteslutning av anbudsgivare
Beställaren förbehåller sig rätten att förkasta anbud som inte uppfyller de
krav som prövats i AFB.52 och LOU kap 10 § 2.

AFB.511 Uppgifter från skatte- och kronofogdemyndighet

AFB.52 Prövning av anbudsgivares lämplighet
För att bli godkänd antagen som entreprenör skall anbudsgivaren uppfylla
följande:
1. Undertecknat anbud innehållande efterfrågade uppgifter under AFB.31
2. Anbudsgivare skall ha uppfyllt sina erforderliga skyldigheter avseende
registreringar och betalningar för sociala avgifter och skatter i Sverige eller i
det land som företaget är registrerat i. Inneha F-skattebevis.
3. I övrigt är fri från hinder för deltagande enligt LOU.
4. Anbudsgivarens organisation skall ha kapacitet, erfarenhet och
kompetens att utföra entreprenaden. Organisationsplanen skall vara
dimensionerad utifrån att angivna tider under AFC.41 hålls
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B förbehåller sig rätten att helt eller delvis tillämpa de särskilda villkor för
fullgörande av kontrakt gällande bl.a. förändrade arbetsrättsliga villkor som
återfinns i LOU (2016:1145) kap 17 § 1-7.

AFB.53 Prövning av anbud
Utförs enligt lagen om offentlig upphandling.
B äger rätt att förkasta anbud om:
- Det ej innehåller begärda uppgifter.
- Det inkommer efter anbudstiden utgång, såvida det inte är uppenbart att
förseningen skett utan anbudsgivarens vållande
Bland de anbudsgivare som uppfyller kraven i AFB.52 kommer den med det
anbud med totalt lägsta pris att antas.
Lägsta pris definieras som summan av följande tre termer.

• Anbudssumman
• Värdet av tillkommande arbeten enligt AFD.611 utvärderas så att er

procentsats i anbudsformuläret enligt ABT 06 kap 6 § 9 multipliceras
med 3 % av den egna anbudssumman.

• Vid tillämpning av självkostnadsprincipen enligt ABT 06 kap 6 § 10
multipliceras i anbudet angiven egen timkostnad för respektive
arbetskraft med 100 tim.

B förbehåller sig rätten att förkasta samtliga anbud, om
produktionskostnaden blir för hög.

AFB.54 Meddelande om beslut efter prövning av anbudsgivare och
anbud
Meddelande om tilldelningsbeslut kommer att skickas ut med e-post till den
e-postadress som angetts vid hämtning av förfrågningsunderlaget.
Tilldelningsbeslutet kan sedan läsas på www.tendsign.com.
Meddelande om antagande av anbud, beställning eller annan accept av
anbud är bindande för B först om och när ingen talan förts mot
upphandlingen i Förvaltningsrätten eller beslut om sådan talan inte
föreligger. Om Förvaltningsrätten skulle besluta att upphandlingen ska göras
om eller att rättelse ska vidtas är accepten inte bindande.

AFB.55 Sekretess för anbudshandlingar
Anbudsgivare får lämna underlag för sekretessprövning.

AFB.56 Kontraktstecknande
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AFD ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID TOTALENTREPRENAD

AFD.1 Omfattning
TE:s åtagande omfattar fullt färdig anläggning enligt handlingarna.
Omfattningen i detalj framgår av handlingar angivna under AFB.22,
med följande optioner:
Option 1: Idrottshall med servering, omklädningsrum och förråd (ingen
gymnastikhall).
Option 2: Solcellsanläggning ca 240 m2 enligt EL-handling.
Anges enligt anbudsformulär.
Byggnaden skall uppföras enligt riktlinjer och krav som kvalificerar
byggnaden för certifiering enligt Miljöbyggnad Silver.

AFD.11 Kontraktshandlingar
Kontraktshandling utgöres av mellan parterna utväxlad beställningsskrivelse
tillsammans med upphandlingsprotokoll. Bindande avtal förutsätter att
skriftligt upphandlingskontrakt upprättas.

AFD.12 Arbetsområde

AFD.121 Arbetsområdets gränser
Arbetsområdets gränser framgår av situationsplan.
Disponering av arbetsområdet skall ske i samråd med B. Utrymme för
etablering, upplag och transportvägar skall godkännas av B.

AFD.122 Syn före påbörjande av arbete
Före påbörjande av entreprenaden ska parterna hålla gemensam syn på
fastigheten. TE kallar till syn efter samråd med B angående lämplig tidpunkt.
B upprättar protokoll. Parterna står för sina egna kostnader.

AFD.13 Förutsättningar
Anbudsgivaren har att genom egna undersökningar på plats, skaffa sig
kännedom om rådande arbetsförhållanden, framkomlighet och andra
förutsättningar som kan inverka på anbudsräkningen.

AFD.132 Arbetstider
Om inte annat överkommes med B gäller vardagar 06.00 – 18.00.

AFD.133 Pågående drift eller verksamhet inom och invid
arbetsområdet
Arbetsområdet får ej disponeras så att erforderliga tillfarter, entréer,
utrymningsvägar och passager blockeras.
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AFD.134 Förutsättningar med hänsyn till befintliga byggnader
TE är skyldig att tillse att övriga byggnaders el-, tele-, VA- och
värmeförsörjning ej störs av entreprenadarbeten.

AFD.135 Förutsättningar med hänsyn till vägtrafik

AFD.14 Skydds- och säkerhetsföreskrifter m m
Arbete ska bedrivas i enlighet med gällande särskilda skydds- och
säkerhetsföreskrifter. TE svarar för att egen personal ges föreskriven
information och utbildning i skydd och säkerhet. Det åligger TE att med
underentreprenör avtala om motsvarande skyldighet för denne mot sin
personal.
Arbetsområdet skall inhägnas med byggstaket, höjd minst 1,8 m.

AFD.15 Varor m m

AFD.151 Varor från entreprenören
För vara som ingår i entreprenaden ska TE snarast efter anfordran
tillhandahålla byggvarudeklaration. Byggvarudeklaration ska innehålla
redovisning av varans innehåll och miljöegenskaper. För kemiska produkter
ska även säkerhetsdatablad eller varuinformationsblad tillhandahållas.
Farligt avfall skall sorteras i avfallstyper av TE och hämtas av företag med
gällande tillstånd.
Byggavfallet i övrigt sorteras i lämpliga avfallsslag och omhändertas av TE
på ett miljö- och resursriktigt sätt. Byggavfallet skall transporteras och
omhändertas av företag med gällande tillstånd.
TE skall till B överlämna mottagningsbevis avseende borttransporterat avfall.
Omhändertagande och borttransport bekostas av TE.

AFD.152 Varor eller arbeten från beställaren
TE är skyldig att mot ersättning mottaga, lossa, skydda och förvara material,
som B tillhandahåller, tills det kan monteras på föreskriven plats.

AFD.16 Tillstånd m m

AFD.161 Tillstånd från myndigheter
B tillhandahåller bygglov och ombesörjer bygganmälan.
Övriga tillstånd för entreprenadens rätta bedrivande och fullgörande svarar
TE för.
TE ombesörjer och bekostar eventuell byggskylt.

AFD.162 Myndighetsbesiktning
TE skall ombesörja och bekosta alla erforderliga myndighetsbesiktningar.FHK 20
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AFD.17 Anmälningar

AFD.171 Anmälningar till myndigheter
TE skall utföra och bekosta samtliga erforderliga anmälningar under
entreprenadtiden. Anmälningar skall skriftligen tillställas B för kännedom.

AFD.172 Anmälningar till beställaren
Innan byggnadsdel, installationsdel eller dylikt görs oåtkomlig för besiktning
eller kontroll, t.ex. inbyggnad, motfyllning eller dylikt skall B:s ombud enligt
AFA.121 underrättas så att kontroll kan ske.
TE anmäler minst 2 veckor innan, när arbete kan slutbesiktas, om inte annat
avtalas på byggmöten

AFD.18 Författningar
För bestyrkande att krav för CE-märkning uppfyllts skall TE utfärda begärda
dokument över den egenkontroll och provning som erfordras och som tillhör
åtagandet. Det gäller i första hand säkerhetsmässiga provningar samt intyg
att produkttillverkarens anvisningar för montage och inkopplingar följts.

AFD.181 Tillsyn och kontroll enligt PBL
TE deltar i byggsamråd enligt PBL om sådant påkallas av
byggnadsnämnden.
Kontroll kan, genom B:s och/eller myndighets försorg eller krav, komma att
utföras av oberoende sakkunnig. TE skall tillhandahålla och bekosta
erforderlig handräckning för kontroll, uppmätningar och provtagningar.

AFD.1811 Kontrollplan enligt PBL
TE skall utföra och dokumentera egenkontroll enligt krav i Kontrollplan enligt
PBL.

AFD.1812 Kontrollansvarig enligt PBL
Kontrollansvarig enligt PBL är ännu ej utsedd.

AFD.183 Ansvar för byggarbetsmiljö

AFD.1831 Arbetsmiljöplan
BAS-P upprättar arbetsmiljöplan som övertas av BAS-U enl. AFC.1833

AFD.1832 Byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering
(BAS-P)
TE ansvarar för att kvalificerad BAS-P tillsätts.

AFD.1833 Byggarbetsmiljösamordnare för utförande (BAS-U)
TE ansvarar för att kvalificerad BAS-U tillsätts.
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AFD.185 CE-märkning av sammansatta maskinanläggningar
TE ansvarar för att maskiner, andra tekniska anordningar och rörledningar,
armaturer mm som ingår i entreprenaden
- uppfyller kraven i AFS 94:48 och AFS 99:4
- förses med erfoderlig CE-märkning
- åtföljs av försäkran om överensstämmelse, tillverkningsdeklarationer och
Bruksanvisning enligt AFS 94:48.9
TE gör den sammanställning som skall finnas för sammansatta
anläggningsdelar (2A-intyg) för bl.a. ventilationsanläggning om denna är
sammanbyggd på platsen.
Sammanställningen skall innehålla en riskbedömning som skall delges B.
Om den sammanställda handlingen ej föreligger kan anläggningen inte
godkännas för slutbesiktning.

AFD.186 Underlag för CE-märkning av sammansatta
maskinanläggningar
Övriga entreprenörer skall lämna samtliga intyg på levererad utrustning (2B-
intyg) till TE senast två veckor före slutbesiktning.
Dokumentationen skall överensstämma med Arbetsmiljöverkets föreskrifter
AFS 1994:48, bilaga 5, punkt 3.

AFD.2 Utförande

AFD.21 Kvalitetsangivelser
AMA Hus 14, AMA Anläggning 17, AMA VVS & Kyl 16 samt AMA El 16 med
tillhörande råd och anvisningar ska utgöra miniminorm för material och
utförande där annat ej anges.
Med tillägg till AF AMA gäller:
TE får inte, utan B:s skriftliga godkännande, göra utbyte eller annat
arbetsutförande eller annan vara än vad som anges i
förfrågningsunderlaget. TE svarar för samtliga eventuella kostnader som
uppkommer i samband med utbytet.
Namngivna varor kan bytas mot likvärdiga även om inte detta anges i
tekniska beskrivningar. Dock äger B, i varje enskilt fall, om TE föreslår annat
material eller annan produkt, rätt att bedöma vilka material och produkter
som är utbytbara (likvärdiga).
Vid arbeten med beklädnader och beläggningar i våtutrymmen skall dessa
utföras av ett GVK-auktoriserat företag.
Företag skall vara auktoriserat för att utföra tätskikt på golv och vägg med:
- Plastmattor och plastbeklädnader i våtutrymmen
- Keramiska beläggningar och beklädnader i våtutrymmen
- TE skall tillställa beställaren intyg, utfärdat av svensk Våtrumskontroll, om
GVK-auktorisation och att våtrumsanmälan insänts till GVK.
Fuktegenskaper skall anges bland de egenskaper som har betydelse vid
prövning av likvärdighet.
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AFD.22 Kvalitets- och miljöarbete

AFD.221 Kvalitetsledning
TE ska ha ett kvalitetsledningssystem som redovisas vid upphandling.

AFD.222 Miljöledning
TE ska redovisa sitt miljöledningssystem i dess helhet vid upphandling.

AFD.223 Beställarens kvalitets- och miljöplan

AFD.224 Entreprenörens kvalitets- och miljöplan

Kvalitetsplan
Förslag till kvalitetsplan inkl. egenkontroll skall överlämnas till B senast 2
veckor efter beställning. TE:s kvalitetsplan skall godkännas av B.

Miljöplan
TE ska till B överlämna objektanpassad miljöplan för denna entreprenad
som skall godkännas av B.
Inbyggt material skall mängdspecificeras av TE och delges B.
TE skall genomgående välja lågemittenta material och
materialkombinationer samt minska användandet av lim och fogmassor.
Vidare bör TE prioritera varor, material och apparater från närliggande orter
för att minimera onödiga transporter till arbetsplatsen.
TE:s miljöplan skall innehålla checklistor och kontrollplaner som omfattar
fuktsäkring.

AFD.23 ÄTA-arbeten
Underrättelse om ÄTA-arbeten enligt ABT 06 kap 2 § 7 skall lämnas
skriftligen.
Med förtydligande till ABT 06 kap 2 § 4 första stycket föreskrivs: Innan
ändrings- eller tilläggsarbete enligt § 2 ovan påbörjas, skall arbetet
godkännas och beställas av B:s ombud eller byggledare. Detta gäller
oberoende av om kontraktssumman påverkas av ändringen.
Har dessa regler ej följts ansvarar TE ensam för ekonomiska och tekniska
konsekvenser av ändringar.
TE är skyldig att i samband med att kostnad för ändringar och
tilläggsarbeten avges även meddela om arbetet medför jämkning av
kontraktstiden.
Skriftlighetskravet skall ej anses vara uppfyllt då ritning eller annan handling
som innefattar ändring eller tilläggsarbete överlämnas till TE. Senast tio (10)
dagar efter mottagandet av sådan nämnd handling, skall TE, utan anmaning
från B, meddela denne om handlingen innebär ett ändrings- eller
tilläggsarbete vid risk att arbetet eljest ej uppfattas som detta.

AFD.24 Tillhandahållande av handlingar
Endast handling märkt "BYGGHANDLING" ska ligga till grund för
entreprenadens utförande.
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AFD.241 Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från
beställaren under entreprenadtiden
B tillhandahåller de under AFB.22 förtecknade handlingarna i digitalt format.

AFD.242 Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från
entreprenören under entreprenadtiden
TE skall med förfrågningsunderlaget som grund upprätta alla handlingar
som erfordas för entreprenadens utförande.
Samordning av underlag för ritningar/handlingar och av relationshandlingar
skall utföras av TE.
Handling eller ritning får inte märkas bygghandling förrän B:s ombud
godkänt densamma.
För granskning av handlingar och lämnande av synpunkter skall B beredas
10 arbetsdagars tid.
Fullständiga handlingar skall finnas för varje arbetsmoment. Innan arbetena
utförs skall de vara godkända och i förekommande fall godkända av
myndigheter.
Samordnande gränsdragningslista mellan entreprenörer för installationer
skall upprättas.
Handlingarna skall tillställas B:s organisation i 2 omgångar.

TE skall upprätta:
Arbetsmiljöplan enl. AFS 1999:3 samt AFS 2000:24
Kvalitets- och miljöplan
Checklistor egenkontroll
Försäkringsbevis inkl. brandförsäkringsbevis enl. AFD.54
Plan för hantering av restprodukter och avfall enl. AFD.224
CE-försäkran
Förhandsanmälan till Arbetsmiljöverket

TE skall tillhandahålla följande handlingar senast 4 veckor efter beställning:
Samordnad resurssatt detaljtidplan med angivande av tid för projektering
och handlingsgranskning, besiktningar, provningar, arbete med inkopplingar
o.d.
Betalningsplan
À-prislistor efter anmodan
Dispositionsplan för arbetsområdet
Kvalitetsplan
Miljöplan
Bevis om tecknad försäkring
Säkerhet

Inför byggsamråd skall TE tillse att energibalansberäkning föreligger enligt
lagkrav.
Ovanstående handlingar skall godkännas av B.
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2 veckor innan slutbesiktning skall TE tillhandahålla:
2 omgångar Teknisk dokumentation/Drifts- och skötselinstruktioner.
2 omgångar relationsritngar i A3-format och 1 st CD-skiva med nedbrända
relationsritningar i både dwg- och pdf-format. Dwg-filer skall vara sparade i
version 2013 eller senare.
Brandskyddsdokumentation

AFD.26 Information

AFD.263 Information till fastighetsägare, boende m fl
Information till verksamhet och allmänhet skall ske via beställarens ombud.

AFD.27 Underrättelser om avvikelser o d
Underrättelse enligt ABT 06 kap 2 § 9 ska lämnas skriftligen.

AFD.28 Entreprenörens kontroll
B:s byggledare skall beredas möjlighet att närvara vid kontroll som sker
utanför arbetsplatsen.
Samgranskningsmöten skall hållas av TE innan bygghandling upprättas.
Protokoll över föreskrivna provningar skall föreligga senast vid
slutbesiktningen.
Senast 1 månad före samordnad funktionsprovning skall TE upprätta förslag
till provningsprotokoll som skall godkännas av B. Av protokollet skall framgå
vad och vilka funktionssamband som skall provas. Kontroll och
provning/injustering (egenkontroll) skall vara utförda innan samordnad
provning på börjas. Protokoll från egen provning/injustering skall överlämnas
till B och till den som skall leda den samordnade funktionskontrollen.
Vid provning av funktion där en eller flera entreprenörer har del i
funktionskedjan, skall samtliga berörda entreprenörer delta och bestyrka
provningskontrollen för fullt färdig funktion.
Om fel påvisas vid samordnad funktionsprovning skall felet åtgärdas och
förnyad samordnad funktionsprovning genomföras innan slutbesikting, om
inte parterna överenskommer om något annat.
B skall kallas till samordnad funktionsprovning i god tid.

AFD.3 Organisation
För entreprenaden gäller UE 2004.
TE skall före beställning överlämna sin organisationsplan för entreprenaden
med uppgifter bl.a. på arbetsplatsens arbetsledning samt dess behörighet.
Underentreprenörer skall utses i samråd mellan TE och B.
Arbetsspråket för ombud och platschef under pågående entreprenad och
under garantitiden är svenska.

AFD.31 Beställarens organisation
FHK 20
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AFD.311 Beställarens ombud
Kjell Jonsson. Se AFA.121.

AFD.312 Beställarens projektledare m fl
Peter Eriksson. Se AFA.122.

AFD.313 Beställarens kontrollant
Beställarens kontrollant är ännu ej utsedd.

AFD.314 Beställarens kvalitetsansvarige
Peter Eriksson. Se AFA.122

AFD.315 Beställarens miljöansvarige
Peter Eriksson. Se AFA.122

AFD.316 Beställarens informationsansvarige
Kjell Jonsson. Se AFA 121

AFD.32 Entreprenörens organisation
TE skall före beställning överlämna sin organisationsplan för entreprenaden
med uppgifter bl.a. på arbetsplatsens arbetsledning samt dess behörighet.

AFD.321 Entreprenörens ombud
Anges i anbudet.

AFD.324 Entreprenörens kvalitetsansvarige
Redovisas vid upphandling, AFB.31

AFD.325 Entreprenörens miljöansvarige
Redovisas vid upphandling, AFB.31

AFD.33 Möten

AFD.331 Startmöte
Startmöte enligt skall hållas innan entreprenaden påbörjas. Vid startmöte
skall TE, underentreprenörer, byggledning, arkitekt och konstruktörer delta.
Planerade arbeten skall redovisas av respektive entreprenör.

AFD.332     Startmöte
                       B skall kallas till TE:s projekteringsmöten.FHK 20
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AFD.333 Byggmöten
TE kallar till byggmöten på arbetsplatsen i genomsnitt en gång var tredje
vecka. Vid byggmöten skall entreprenör närvara med personal med
befogenhet att fatta beslut i såväl tekniska som ekonomiska frågor.
Protokoll förs genom B:s försorg.
Vid varje byggmöte skall TE redovisa en ekonomisk slutprognos, som
inkluderar alla beställda tilläggs- och ändringsarbeten.
Kvalitetsuppföljning skall vara en stående punkt på varje byggmöte där
signerade checklistor redovisas och avvikelserapporter rapporteras.
TE håller lokal för dessa möten.
Parterna bekostar sina egna kostnader.

AFD.338 Övriga möten
Byggarbetsmiljösamordningsmöten ska normalt hållas en gång i veckan.
Beroende på projektets karaktär kan byggarbetsmiljösamordnare besluta att
samordningsfrågor avhandlas på byggmöten.

AFD.34 Arbetsledning och anställda
I anbud redovisad organisation skall vara tillgänglig för projektet.
Nyckelpersoner får ändras först efter medgivande från B. För ersättande
nyckelpersoner gäller kraven angivna under AFB.52 punkt 3.
TE skall bedriva sin verksamhet i enlighet med lagar och kollektivavtal.

AFD.342 Arbetsledning
Arbetsledning skall tillsättas med iakttagande av de kvalifikationer som krävs
för entreprenadåtagandet.
Utbyte av arbetsledning får endast ske efter samråd med B.

AFD.343 Allmänna bestämmelser om legitimationsplikt och
närvaroredovisning, ID06
ID 06, Allmänna bestämmelser om legitimationsplikt och närvaroredovisning
gäller för entreprenaden.

AFD.344 Personalförteckning och legitimationsplikt
TE är skyldig att upprätta och vidmakthålla en förteckning över egen och
underentreprenörers personal som har rätt att uppehålla sig på
arbetsplatsen och utföra arbete. Förteckningen ska alltid finnas tillgänglig
hos entreprenören på arbetsplatsen för kontroll av skatteverket.
Förteckningen ska upprättas i enlighet med Personuppgiftslagen, PUL, och
innehålla personnummer, namn, arbetsgivare samt organisationsnummer.
Noteringar i förteckningen ska sparas under två år från noteringsdagen och
förvaras hos entreprenören. Alla personer som uppehåller sig på
arbetsplatsen ska bära väl synlig bricka med personens och arbetsgivarens
namn. Om brickan inte innefattar giltig legitimation ska sådan finnas
tillgänglig.
B eller av denne utsedd representant äger rätt att utföra kontroll på
arbetsplatsen och avvisa personal som saknar namnbricka.
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AFD.35 Underentreprenörer
Om anbudsgivare avser att använda underentreprenörer att utföra
förfrågade tjänster så skall detta framgå i anbud och i vilken omfattning.
Eventuell underentreprenör skall i erforderlig omfattning uppfylla de krav
som framgår under AFB.52 och godkännas av B.
TE ansvarar för underentreprenörs arbete som om det vore eget utfört
arbete.

AFD.36 Beställarens kontroll

AFD.37 Samordning

AFD.371 Samordning av arbeten
TE skall svara för samordning mellan egna och B:s arbeten.

AFD.372 Samordning av installationer
I TE:s organisation skall ingå installationssamordnare för att leda
samordning av arbeten, egenprovningar och samordnade provningar.
TE skall till startmötet lämna förslag till B avseende installationssamordnare.

AFD.38 Dagbok

AFD.39 Uppmätning

AFD.4 Tider

AFD.41 Tidplan
TE skall upprätta samordnad tidplan för egna och B:s arbeten.
TE skall överlämna tidplanen senast 2 veckor efter beställning.

AFD.42 Igångsättningstid

AFD.44 Deltider

AFD.45 Färdigställandetider

AFD.46 Förändring av kontraktstiden
Underrättelse om hinder eller förseningar enligt ABT 06 kap 4 § 4 ska
lämnas skriftligen.

AFD.47 GarantitidFHK 20
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AFD.472 Särskild varugaranti
För följande varor skall särskild varugaranti gälla:
- 10 år för flerglasrutor (isolerrutor)
- 2 + 8 år för tätskiktsmatta inkl. utförande
- 5 år/GVK för Vattentäta golvbeläggningar
- 5 år fogmassor
- 10 år beträffande vidhäftning av lackskikt på metalliserad lackad stålplåt
och lackad aluminiumplåt
- 7 år batterier till nödutgångsskyltar
Varugaranti för ovanstående och för andra varor eller tjänster som normalt
lämnas skall gälla till förmån för beställaren. Dessa garantisedlar skall
överlämnas vid slutbesiktningstillfället eller när arbetet avslutas.
Garantitiden räknas från entreprenadens godkännande.

AFD.5 Ansvar och avhjälpande
TE är ersättningsskyldig för såväl skador som olägenheter och ekonomiska
förluster som orsakas av att erforderliga skyddsåtgärder ej vidtagits.
Ersättningsskyldigheter innefattar såväl beställaren som tredje man.

AFD.51 Vite

AFD.511 Vite vid försening
Vid försening är B berättigad att av TE erhålla vite med ett belopp
motsvarande 1.0 % av den sammanlagda kontraktssumman för
totalentreprenaden för varje påbörjad vecka, varmed färdigställandet av
entreprenaden i dess helhet blivit fördröjt.

AFD.54 Försäkringar
TE ska teckna och vidmakthålla försäkringar enligt ABT 06 kap 5 § 22
avseende såväl egna arbeten som underentreprenörers. Försäkringsbevis
ska utan dröjsmål efter beställning överlämnas till B och därefter under
avtalstiden årligen uppvisas.
Bevis om att överenskomna försäkringar finns skall överlämnas till B före
igångsättning av entreprenaden respektive en vecka före det försäkring skall
förnyas.

AFD.55 Ansvar för brandskydd
TE skall följa B:s försäkringsvillkor för heta arbeten.
TE skall också ålägga sina underentreprenörer och vid behov leverantörer
att följa desamma.
Blankett "Tillstånd/kontrollista för heta arbeten på tillfällig arbetsplats"
utgiven av Svenska Brandförsvarsföreningen skall användas.FHK 20
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AFD.551 Ansvar för brandfarliga heta arbeten
Svenska Brandskyddsföreningens (SBF) säkerhetsregler gäller för heta
arbeten.
Den personal hos TE, underentreprenör och leverantör som ska vara
tillståndsansvarig, utföra eller bevaka brandfarliga heta arbeten ska ha
behörighetsutbildning, giltigt certifikat för brandfarliga heta arbeten och
erfarenhet av brandskydd.
Berörd personal ska efter anfordran uppvisa giltigt certifikat för brandfarliga
heta arbeten.

AFD.56 Avsyning

AFD.57 Avhjälpande

AFD.58 Ansvar efter garantitiden

AFD.6 Ekonomi

AFD.61 Ersättning
Ersättning för utförda arbeten enligt kontraktssumma.

AFD.611 Ersättning för ÄTA-arbeten
För ändrings och tilläggsarbeten kan B välja att utföra arbeten som fast pris
eller utifrån självkostnadsprincipen med priser och påslag angivna i
anbudsformulär.
Mervärdesskatt tillkommer på fakturerat belopp

AFD.614 Ersättning för kostnadsändring (indexreglering)
Entreprenadsumman indexregleras enligt reglerna i entreprenadindex för
husbyggnad och anläggning.
Basmånad skall vara 2018-12.

AFD.62 Betalning

AFD.622 Betalningsplan
Betalningsplan upprättas enligt de grunder som anges i ABT 06 kap 6 § 12.
Betalningsplan skall godkännas av B.

AFD.624 Fakturering
Kontraktssumman faktureras i mån av utfört arbete i delposter enligt
betalningsplan eller enligt överenskommelse.
Fakturering skall ske högst en gång per månad. På faktura anges totala
fakturerings-beloppet t.o.m. faktureringsdagen.
Faktura får endast avse utfört arbete.

Faktureringsavgift betalas ej.

FHK 20
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Innan första fakturering får ske skall säkerhet enligt AFD.631 ha avlämnats
och försäkringar enligt AFD.54 tecknats.
5 % av kontraktssumman betalas först sedan vid slutbesiktning påtalade fel
blivit till fullo avhjälpta och godkända.
Faktura ska innehålla uppgift om innehav av F-skattesedel.
ÄTA-arbeten faktureras separat i särskild ordning och samlat en gång per
månad. Utdrag ur byggmötesprotokoll/ ekonomimötesprotokoll som
redovisar ÄTA-arbeten, vilka ligger till grund för tilläggsfaktureringen, ska
bifogas fakturan.

Fakturor i två exemplar märkta "Nybyggnad Idrottshall" och med ref.nr.
utställs på och sänds till B, under adress:
Tidaholms kommun
Ekonomiavd./faktura
Box 45
522 21 TIDAHOLM
Betalningsvillkor 30 dagar
Ref.nr erhålles efter beställning

AFD.63 Säkerhet

AFD.631 Säkerhet till beställaren
TE ska i enlighet med ABT 06 kap 6 § 21 ställa säkerhet för rätta
fullgörandet av sitt åtagande. Säkerheten skall utgöras av bankgaranti
utfärdad i svensk bank. Säkerheten skall godkännas av Tidaholms kommun
och gälla tills eventuella garantianmärkningar har åtgärdats.

AFD.7 Besiktning

AFD.71 Entreprenadbesiktningar
B bekostar besiktning av entreprenadarbetena. Om dessa föranleder en
extra besiktning betalar TE.

AFD.712 Förbesiktning
Förbesiktning skall utföras på sådana byggnadsdelar som ej är tillgängliga
efter färdigställande.
TE skall kalla de besiktningsmän som är utsedda av B till sådan besiktning.

AFD.713 Slutbesiktning
Besiktning förrättas i enlighet med ABT 06 kap.7
TE inkommer med skriftlig anmälan om slutbesiktning.
Vid slutbesiktning överlämnas erforderliga protokoll, garantibevis och intyg
samt de handlingar om provning, drift och underhåll m.m. som
installationsentreprenören i respektive beskrivning är ålagda att överlämna i
samband med anmälan om slutbesiktning.
Innehållen del av kontraktsbeloppet betalas ut när samtliga
besiktningsanmärkningar är åtgärdade.
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AFD.714 Garantibesiktning
TE skall senast 1 (en) månad före garantitidens utgång inkomma med
anmälan om garantibesiktning. Om sådan begäran framställs senare
förlängs garantitiden i motsvarande grad.
Varugarantibevis överstigande entreprenadens garantitid överlämnas till B.

AFD.718 Besiktningsman
Besiktningsman utses av B.

AFD.8 Hävning

AFD.9 Tvistelösning
Förenklat skiljeförfarande enligt ABT 06 kap10 tillämpas i första hand.
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AFG ALLMÄNNA ARBETEN OCH HJÄLPMEDEL
TE ska på egen bekostnad anskaffa och bekosta erforderliga allmänna
hjälpmedel för den egna entreprenaden där inget annat anges i övriga
kontraktshandlingar.

AFG.1 Etablering av arbetsplats
Plats tillhandahålls för uppställning av bodar, material och avfallscontainers.
Anvisas av B.
Placering ska ske i samråd med B samt i enlighet med Svenska
Brandförsvarsföreningens (SBF) rekommendationer 2:4 1994, Byggplatser.
Det åligger TE att söka övriga erforderliga tillstånd.

AFG.11 Placering av allmänna hjälpmedel
Placering av allmänna hjälpmedel ska ske inom arbetsområdet efter samråd
med B.

AFG.111 Placeringsritning som upprättas av entreprenören
TE skall upprätta ritning för placering av såväl egna som underentreprenörs
allmänna hjälpmedel. Placering skall ske så att onödigt gångavstånd
undviks. B skall godkänna placeringsritningen.

AFG.12 Bodar

AFG.121 Personalbod och toalett

AFG.124 Kontorsbod

AFG.1244 Plats kontorsbod för beställaren
B äger rätt att använda TE:s kontorsbod vid kontrollarbete.

AFG.126 Förrådsbod

AFG.13 Tillfällig väg och plan
TE ansvarar för alla skador som dennes trafik orsakar på befintliga brunnar,
ledningar, gång- och körvägar o.d. TE svarar för återställande.

AFG.14 Tillfällig el- och VA-försörjning

AFG.141 Tillfällig elförsörjning
TE svarar för erforderlig inkoppling och tillfällig elförsörjning.
Förbrukningsavgift bekostas av B.

AFG.142 Tillfällig VA-försörjning
TE svarar för erforderlig inkoppling och tillfällig VA-försörjning.
Förbrukningsavgift bekostas av B.
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AFG.15 Tillfällig kommunikationsutrustning
B kan efter överenskommelse tillhandahålla anslutningspunkt för datatrafik.

AFG.16 Tillfällig skyltställning och tillfällig orienteringstavla
TE skall utföra, bekosta och underhålla eventuell orienteringstavla, skylt och
ställning med fundament, samt söka och bekosta ev. erforderligt bygglov för
densamma.

AFG.2 Inmätning och utsättning

AFG.3 Skydd m m

AFG.316 Tillfällig inhägnad

AFG.34 Bullerskydd

AFG.35 Dammskydd

AFG.36 Begränsning av miljöstörande utsläpp

AFG.4 Leverans, transport m m

AFG.41 Leverans av varor till arbetsplatsen

AFG.42 Lossning

AFG.423 Mottagningskontroll

AFG.43 Transport inom arbetsområdet

AFG.44 Lyftanordningar

AFG.5 Arbetsställningar och montering
TE sörjer för egna ställningar och liftar.
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AFG.6 Ursparning, håltagning, igensättning och tätning
Ursparing och håltagning för installationer skall ingå i anbud och
kostnadsberäknas med av i förfrågningsunderlaget ingående handlingar. BE
svarar för all ursparing och håltagning större än 30 mm. Vid genomgångar
för rör, kanaler och kablar skall minimala hål tas.
Håltagning i betong utföres med skärande verktyg, skydd för undvikande av
ev. vattenskador utföres.
Igensättning vid brand- och ljudklassade konstruktioner utföres med
typgodkänt material på sådant sätt att angivna klasser innehålls.
Igensättning skall även utföres så att värmeisoleringskrav på färdig
konstruktion uppnås.
Resp. entreprenör svarar för brand- och ljudtätning av egna genomföringar.
Igensättning av synlig yta skall utföras till utseende lika omgivande ytor.
Igensättning och tätning av rörgenomföringar m.m. i våtrum skall utföras
enligt GVK:s anvisningar "Säkra våtrum, Keramik och plast", senare utgåva.

AFG.7 Uppvärmning, uttorkning och väderberoende arbeten m m

AFG.75 Väderberoende arbeten

AFG.752 Snöröjning
TE skall utföra all snöröjning och halkbekämpning inom hela arbetsområdet.

AFG.82 Renhållning
Fraktioner för källsortering skall anges i plan för hantering av restprodukter
och avfall enligt AFD.242
Omhändertagande av avfall skall verifieras genom mottagningskvittens eller
intyg från transportör eller avfallsmottagare.
TE ska källsortera avfall i följande fraktioner (materialgrupper):

· Trä
· Papper
· Wellpapp
· Glas
· Elmaterial
· Lysrör och driftdon till lysrör

Se även AFD.15

AFG.83 Städning och slutrengöring

AFG.831 Städning
TE ska under pågående arbete ombesörja kontinuerlig städning efter eget
arbete. Städningen ska utföras utan dröjsmål och görs det inte kommer det
att ske genom B:s försorg på TE:s bekostnad.
Städning skall göras innan installationskontroll utförs.
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AFG.832 Slutrengöring
Ventilationskanaler skall vid slutbesiktning vara rengjorda. Lösa kanaländar
skall vara proppade under montagetiden.
Samtliga avloppsledningar skall till slutbesiktningen renspolas.
Efter hållen slutbesiktning skall TE avtorka alla golvytor ytterligare en gång.
Slutrengöring omfattar såväl invändig som utvändig rengöring.
Tillfälliga anordningar ska tas bort. TE:s kvarvarande varor och hjälpmedel
ska föras bort i den mån de inte erfordras för slutbesiktning.
Slutrengöring skall vara fullständig d.v.s. samtliga ytor, även inuti fast
inredning, skall vara väl rengjorda och lokalerna skall vara fullt färdiga för
ibruktagande utan ytterligare rengöring.
I samband med slutrengöring skall även rörledningar för spill-, regn- och
dräneringsvatten rensas och renspolas.
Efter slutfört arbete borttas allt täckningsmaterial. Målnings- och
täckningsmaterial får inte kastas i beställarens soprum/sophus.

AFG.85 Återställande av mark

FHK 20
18

-10
-03
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-09-12
Kultur- och fritidsnämnden

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2018/93

§ 77 Projektering idrottshall

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har uppdragit till tekniska nämnden att tillsammans med 
barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden projektera 
byggnation av dels idrottshall samt idrottshall med komplementyta för 
gymnastik. 

Kultur- och fritidsförvaltningen har haft dialog med föreningsliv om behov, 
önskemål och utformning av en ny idrottshall.

Allmänt:
 4 omklädningsrum med 25 platser vardera, 25 kvm (1 kvm/person), 

Varje omklädningsrum ska innehålla ett HWC med dusch samt ett 
tvättfat utanför HWC.

 ett kansli/kontor för föreningslivet, 10-12 kvm
 HWC och gästtoaletter, 1 + 2 
 väl tilltaget förråd till TGS för de redskap som inte är fasta, ca 50 kvm
 Städrum för TGS
 Städrum för verksamheten
 Städförråd med plats för skurmaskin till hallen samt vatten och avlopp 

minst 15 kvm
 Portar för att kunna ta in skrymmande material och en skylift. 2 meter 

bredd 2,2 meter höjd
 2 egna klubbvisa förråd för HVT och Fröjered, minst 8 kvm/förening 

(innebandysarg får plats i redskapförråden, som är 36 kvm) 
 ett rum för teori och möten (ca 60 kvm) som även kan användas för 

övernattning. Viktigt med fönster mot hallen!
 ett kök/kiosk/pentry med möjlighet till klubbvis förvaring 
 Utrymningsvägar för att möjliggöra för fler än 400 personer.
 domarrum med passage utan publikkontakt för ungdomsmatcher.
 En rymlig entré där man kan ha biljettförsäljning eller liknande för alla 

typer av evenemang.
 Solskydd för fönster i söderläge
 Hängyta för barn och unga (se inspiration från t ex http://keingart.com/) 
 parkeringsplatser 
 ljud & ljusinstallationer 
 Wifi
 Hallens placering och entré ska vara anpassad så att den kan 

ställas om vid en framtida byggnation av utomhuspool för att 
användas som entré, omklädningsrum och kiosk.

I hallen:

 Fri takhöjd 7 meter
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 Ej fönster i hallen
 fullmåttshall för handboll och innebandy, MINST spelmått 20*40 meter
 Färg på golvet Blå samma som Forshallen, Golvet i Forshallen har 

lagts av Svedborg Tennis & Sportgolv; se hemsida för mer info
 Ridåvägg mellan gymnastikhall och hallen avsedd för skolans behov
 Handbollsmål, ett uppfällbart samt ett flyttbart vid kortsidorna
 Skyddsnät / Bollnät bakom handbollsmål
 2 matthissar för sammanlagt 4 tjocka mattor
 utfällbara läktare för minst 200 personer, avstånd till plan MINST 1 m 
 Linjering: Innebandyplan, Handbollsplan, Vollybollplaner 4st + 1 i 

mitten, Badmintonplaner 6st
 ”ett fast sekretariat” med kontrollpanel och uttag till teknik 
 TGS återkommer med en specifikation för en specialanpassad halv 

gymnastikhall ca 20*25 meter för TGS fasta redskap. Gymnastikhallen 
ska innehålla ett permanent fristående golv 14*14 meter, dambarr, en 
skumgrop, en trampolin och en herrbarr. Se bilaga. 

 ett upphissningsbart tumblinggolv i hallen avsedd för skolans behov, 
men konstruerad så att den kan ligga dikt an mot redskap i 
gymnastikhallen, utan att behöva flyttas manuellt.

 Möjlighet att kunna reglera Inomhustemperatur för gymnastiken

Beslutsunderlag
 Specifikation till idrottshall på Rosenberg från TGS, 2018-09-12.
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 72/2018 

”Projektering idrottshall”, 2018-08-30.
 Tekniska nämndens beslut § 84/2018 "Beslut angående projektering 

ny idrottshall - Rosenberg", 2018-06-20.
 Skiss ny idrottshall Tidaholm, 2018-06-12.
 Skiss ny idrottshall Tidaholm, 2018-08-24.
 Skiss ny idrottshall Tidaholm vy 1, 2018-08-24.
 Skiss ny idrottshall Tidaholm vy 2, 2018-08-24.
 Tjänsteskrivelse ” Projektering av ny idrottshall – Rosenberg”, kultur- 

och fritidschef Pema Malmgren, 2018-08-17.

Förslag till beslut
 Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att 

godkänna ovanstående behovslista och inte ta ställning till de skisser 
som tekniska kontoret har skickat. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut
 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna ovanstående 

behovslista och inte ta ställning till de skisser som tekniska kontoret 
har skickat. Ställning tas heller inte till TGS kompletterande 
behovslista.

Sändlista
Kommunstyrelsen
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From:                                 Jenny Beckman
Sent:                                  Wed, 3 Oct 2018 08:29:45 +0200
To:                                      Siv Strand
Subject:                             VB: Projektering ny idrottshall

 
 

Från: Eva Thelin 
Skickat: den 7 augusti 2018 12:34
Till: Marie Anebreid <Marie.Anebreid@tidaholm.se>
Ämne: VB: Projektering ny idrottshall
 
 
Hej
 
Kan du dra in detta mail i ärendet 2017/195, tack
 
 
Eva Thelin
Kommundirektör
 
0502-60 60 20
------------------------------------------
Tidaholms kommun
Besöksadress: Torggatan 26A, 522 83 Tidaholm
 
www.tidaholm.se
 

 
Från: Eva Thelin 
Skickat: den 31 juli 2018 08:59
Till: Kjell Jonsson
Kopia: Henrik Johansson; Karin Hammerby; Anna Eklund
Ämne: SV: Projektering ny idrottshall
 
Hej
 
Om vi ska ta upp ärendet och redovisa en projektering måste vi ha ett underlag. Även en uppföljning av 
kostnadskalkylen som upprättades i förstudien ska ske och bifogas beslutsunderlaget samt hur 
investeringen påverkar framtida driftkostnader. 
Resultatet av projekteringen ska enligt beslut i KF redovisas till kommunstyrelsen som sedan föreslår 
kommunfullmäktige att genomföra investeringsprojektet och samtidigt anslå medel för investeringens 
genomförande alt avbryta projektet.
 
Återkom när ni har underlagen klara
 
Vi ses
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Eva Thelin
Kommundirektör
 
0502-60 60 20
------------------------------------------
Tidaholms kommun
Besöksadress: Torggatan 26A, 522 83 Tidaholm
 
www.tidaholm.se
 

 
Från: Kjell Jonsson 
Skickat: den 30 juli 2018 15:14
Till: Eva Thelin
Kopia: Henrik Johansson; Peter Eriksson
Ämne: SV: Projektering ny idrottshall
 
Hej !
Som vi försökt beskriva i ärendet i TN så blir upphandlingsformen Totalentreprenad mht tidsaspekten.
Därför består handlingarna av de två ytförslagen (1 alternativt 1,5 hall) som tidigare samt en enkel 
rambeskrivning av önskat innehåll.
Färdigprojektering utförs i totalentreprenadskedet av totalentreprenören.
Den enkla rambeskrivningen (i huvudsak tekniska system) till utskick för totalentreprenad tillför kanske 
inget för  en politisk bedömning, men skall vara färdig slutet av september.
Anbuden för efterfrågad totalentreprenad består sedan av alternativet 1 hall samt optionen 1,5 hall, 
båda prissatta för Ks resp. Kf att senare ta ställning till.
 
Men ni får bedöma när ni vill ta upp det i KsAu.
I månadsskiftet sep-okt finn något mer beskrivande dokument.
 
/Mvh
Kjell Jonsson
 
 
Från: Eva Thelin 
Skickat: den 30 juli 2018 13:25
Till: Kjell Jonsson
Kopia: Henrik Johansson
Ämne: Projektering ny idrottshall
 
 
Hej
 
Jag kan inte se att vi fått ner projekteringen ang ny idrottshall till kommunledningskontoret.
 
Vi har fått beslutet från TN, tjänsteskrivelse samt en ritning.
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Kan du skicka projekteringen till oss, tack
Vi har tänkt ta upp ärendet på KSAU i augusti.
 
 
Vi hörs
 
 
Eva Thelin
Kommundirektör
 
0502-60 60 20
------------------------------------------
Tidaholms kommun
Besöksadress: Torggatan 26A, 522 83 Tidaholm
 
www.tidaholm.se
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-06-20
Tekniska nämnden

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2017/116

§ 84 Beslut angående projektering ny idrottshall - Rosenberg

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har uppdragit till tekniska nämnden att tillsammans med 
barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden projektera 
byggnation av dels idrottshall samt idrottshall med komplementyta för 
gymnastik.

Idrottshall för skolans behov önskas stå klar i samband med skolstart 2020, 
tidpunkt för Rosenbergsskolans idrifttagande. Med hänsyn till den korta tid 
som återstår och önskemål om prissättning före beslut om vägval kommer 
projektet att drivas i form av totalentreprenad. Ett förfrågningsunderlag 
utgående från förstudien är under framtagande där option om gymnastikdel 
kan prissättas gör att efter intagna anbud beslut kan tas och detaljprojektering 
och byggande ta vid.

Beslutsunderlag
 Tekniska nämndens arbetsutskott § 69/2018, 2018-06-07
 Ritning planlösning ny idrottshall
 Tjänsteskrivelse ”Projektering Idrottshall Rosenberg”, projektledare 

Peter Eriksson, 2018-05-30
 Kommunfullmäktiges beslut § 25/2018 ”Beslut om idrottshall”, 

2018-02-26
 Kommunstyrelsens beslut § 58/2018 ”Beslut om projektdirektiv ny 

idrottshall Rosenberg”, 2018-03-07

Förslag till beslut
-    Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta 
     att godkänna föreliggande projektering av handlingar för 
     totalentreprenad och föreslå kommunstyrelsen respektive 
     kommunfullmäktige uppdra till tekniska nämnden att inhämta anbud för 
     desamma.

Tekniska nämndens beslut
 Tekniska nämnden beslutar att godkänna föreliggande projektering av 

handlingar för totalentreprenad och föreslå kommunstyrelsen 
respektive kommunfullmäktige uppdra till tekniska nämnden att 
inhämta anbud för desamma.

Sändlista
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
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Kommunfullmäktige

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2017/195

§ 25 Beslut om idrottshall

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige fattade beslut 2017-01-30 att avsätta 150 miljoner kronor 
för att bygga en ny F-6 skola på Rosenbergsområdet. I samband med att den 
nya skolan byggs har barn och utbildningsnämnden inkommit med behov av 
att en ny idrottshall behövs för idrottsundervisning. I Tidaholms kommun är det 
kultur och fritidsnämnden som ansvarar för idrottshallarna inom kommunen. 

Kultur och fritidsnämnden har i beslutet § 50/2017 att i egenskap av ansvarig 
verksamhetsnämnd inkommit med begäran att få genomföra en förstudie 
omfattande två nya idrottshallar som täcker barn och utbildningsnämndens 
behov av idrottsundervisning och TGS (Tidaholms gymnastik sällskap) behov. 

Underlaget för beslutet i kultur och fritidsnämnden bygger på en utredning 
med fem olika alternativ.

Kultur- och fritidsnämnden har inkommit med ett reviderat förslag innebärande 
byggnation av 1,5-hall, det vill säga en fullstor hall på 20*40 m samt en halv 
hall med storleken 25*20 m, detta för att kunna tillgodo se Tidaholms 
gymnastiksällskaps behov till en hall för deras verksamhet. 
Kommunledningsförvaltningen har tagit del av nämndens skrivelse och ser 
mot bakgrunden av dagens utnyttjandegrad på 67% inget behov av nya 
hallytor. Denna analys bygger på hela föreningslivets efterfrågan.
 
Kommunledningsförvaltningen har gjort en bedömning utifrån kommunens 
ekonomiska läge och framtida prognoser avseende befolkningsprognoser 
samt behovsanalys avseende utnyttjandegraden. 
Kommunledningsförvaltningen har utifrån sin bedömning kommit fram till att 
behovet är att bygga en ny idrottshall med en hallyta på 20*40 m.

Vidare föreslår kommunledningsförvaltningen att någon ytterligare förstudie 
inte behöver genomföras. Utredningen från kultur och fritidsnämnden fyller 
detta behov. Ställningstagandet nu gäller huruvida projektet kan gå vidare i 
investeringsprocessen till projektering av en ny fullstor idrottshall.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 43/2018 ”Beslut om idrottshall”, 2018-02-

07
 Kommunstyrelsens arbetsutskott § 11/2018 ”Beslut om byggnation ny 

idrottshall”, 2018-01-24
 Tjänsteskrivelse ”Tjänsteskrivelse- Byggnation av ny idrottshall”, 

ekonomichef Henrik Johansson, 2017-01-19 
 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 16/2016 ”Beslut om 

byggnation av en F-6 skola samt ombyggnation av Hökenssåskolan”, 
2017-02-23 
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 Tjänsteskrivelse ”Tjänsteskrivelse- Ansökan om förstudie för ny 
idrottshall”, kultur- och fritidschef Pema Malmgren, 2017-04-03

 Kultur och fritidsnämndens beslut § 50/2017, ”Beslut om ansökan om 
förstudie för ny idrottshall”, 2017-05-18 

 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 84/2017, ”Beslut om komplettering 
ny idrottshall”, 2017-09-14

 Kostnadskalkyl investeringsprojekt ny idrottshall Rosenberg
 Tjänsteskrivelse ”Ytterligare komplettering angående byggnation av ny 

idrottshall”, kultur- och fritidschef Pema Malmgren, 2018-01-12
 Kultur och fritidsnämndens beslut § 4/2018 ”Beslut om projektering av 

ny idrottshall”, 2018-01-18
 Kultur och fritidsnämndens beslut § 130/2017 ”Beslut om ansökan om 

förstudie för ny idrottshall”, 2017-12-14

Förslag till beslut
- Kommunstyrelens beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta:

- att uppdra till tekniska nämnden att tillsammans med barn- och 
utbildningsnämnden genomföra en projektering av en idrottshall 
med en hallyta på 20*40 m i anslutning till F-6 skolan på 
Rosenbergsområdet.  Investeringskostnaden är beräknad till 30 
miljoner kronor.  Idrottshallen ska täcka barn och 
utbildningsnämndens behov samt ge föreningslivet i Tidaholms 
kommun möjligheter till ökat utnyttjande.

- att uppdra till tekniska nämnden att tillsammans med kultur- 
och fritidsnämnden och barn- och utbildningsnämnden 
projektera för en ny idrottshall på södra Rosenberg i enlighet 
med upprättat förslag till utformning. Investeringskostnaden är 
beräknad till 50 miljoner kronor inklusive omgivande 
markarbeten, parkering mm.

- att medel för projektering finns avsatta i investeringsbudget 
2018 i projektet tillkommande skolinvesteringar.

- Bengt Karlsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
- Ingemar Johansson (L) yrkar att uppdraget till tekniska 

nämnden att projektera för idrottshall med yta om 20*40 meter 
ska utgå, det vill säga att kommunfullmäktige beslutar att 
endast det större alternativet ska projekteras.

- Peter Friberg (M) framför ett tilläggsyrkande till 
kommunstyrelsens förslag om att ordet ”hallyta” byts ut mot 
”spelyta”.

- Bengt Karlsson (S) yrkar bifall till Peter Fribergs (M) 
tilläggsyrkande.

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, kommunstyrelsens 
beslut och Ingemar Johanssons (L) samt ett tilläggsyrkande till 
kommunstyrelsens förslag från Peter Friberg (M).
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Ordföranden ställer först kommunstyrelsens förslag och Ingemar Johanssons 
mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag.

Votering begärs.

Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:

JA: Bifall till kommunstyrelsens förslag.

NEJ: Bifall till Ingemar Johanssons (L) förslag.

Omröstningen utfaller med:
JA: 21
NEJ: 18

Kommunfullmäktige har därmed beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag.

Följande röstar JA:
Erik Ezelius (S), Zelal Yesildeniz (S) vice ordförande, Anna-Karin Skatt (S), 
Bengt Karlsson (S), Tony Pettersson (S), Helena Qvick (S), Othmar Fiala (S), 
Per-Erik Thurén (S), Lena Andersson (S), Christer Johansson (S), Ann-Sofie 
Hagenvind (S), Jesper Calman (S), Ulla Brissman (S), Cathrine Karlsson (S), 
Susanne Lindgren (S), Nils-Åke Johansson (S), Berndt Gustafsson (S), Ulla 
Johansson (S), Lennart Rehn (S), Hajrudin Abdihodzic (V), Lisbeth Ider (V)

Följande röstar NEJ:
Ingemar Johansson (L), Halina Gustavsson (L), Runo Johansson (L), Anneli 
Sandstedt (C), Lennart Axelsson (C), Ulf Persson (C), Torgny Hedlund (KD), 
Charlotte Daremark (KD), Peter Friberg (M), Fredrik Kvist (M), Gunilla 
Dverstorp (M), Ida Davidsson (M), Ambjörn Lennartsson (M), Johan Liljegrahn 
(M), Per Bromander (-), Tomas Vestin (-), Annica Snäll (MP)

Ordföranden ställer därefter proposition på Peter Fribergs (M) tilläggsyrkande 
och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla tilläggsyrkandet.

Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar:

- att uppdra till tekniska nämnden att tillsammans med barn- och 
utbildningsnämnden genomföra en projektering av en idrottshall 
med en spelyta på 20*40 m i anslutning till F-6 skolan på 
Rosenbergsområdet.  Investeringskostnaden är beräknad till 30 
miljoner kronor.  Idrottshallen ska täcka barn och 
utbildningsnämndens behov samt ge föreningslivet i Tidaholms 
kommun möjligheter till ökat utnyttjande.

- att uppdra till tekniska nämnden att tillsammans med kultur- 
och fritidsnämnden och barn- och utbildningsnämnden 
projektera för en ny idrottshall på södra Rosenberg i enlighet 
med upprättat förslag till utformning. Investeringskostnaden är 
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beräknad till 50 miljoner kronor inklusive omgivande 
markarbeten, parkering mm.

- att medel för projektering finns avsatta i investeringsbudget 
2018 i projektet tillkommande skolinvesteringar.

- Att ordet ”hallyta” byts ut mot ”spelyta”

Reservation
Peter Friberg (M), Torgny Hedlund (KD), Ida Davidsson (M), Ambjörn 
Lennartsson (M), Tomas Vestin (-) och Gunilla Dverstorp (M) med 
motiveringen ”Reservation till förmån för Ingemar Johansson”.

Sändlista
Kultur- och fritidsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Tekniska nämnden
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2017/243

§ 98 Beslut angående ombyggnad av kök- och matsal 
Hökensåsskolan 

Sammanfattning av ärendet
Anbud avseende om- och tillbyggnad av storkök och matsal med anledning av 
arbetsmiljösituation och förändring av Hökensåsskolan till 7-9 högstadium kan 
nu sammanställas.

Förutsättningar:
Befintligt tillagningskök på Hökensåsskolan är dimensionerat för ca 380 
portioner lunch/skoldag, vilket är kraftigt underdimensionerat då behovet 
uppgår till närmare 600 portioner/dag. Detta innebär att arbetsmiljön för 
verksamheten och kökspersonalen är undermålig och skulle inte godkännas 
enligt arbetsmiljöverkets krav. Tekniska kontoret har därför uppdragits att 
projektera en om- och tillbyggnad av kök och matsal, där det nya köket 
dimensioneras för 600 portioner lunch/skoldag och matsalen kommer att 
inrymma ca 200 elever.

Det befintliga tillagningsköket har i dagsläget en yta om ca 120 m2 och 
matsalen ca 160 m2. Köket behöver byggas ut och projekterat tillagningskök 
har en yta om 230 m2 och matsalen ca 315 m2.
Tillbyggnadsytan blir ca 230 m2 (256 m2 inklusive fläktrum).

Sedan tidigare har tekniska nämnden bedömt förväntade byggkostnader till 
5-10 miljoner för storkök- och matsalsutbyggnad utöver de kostnader (ca 20 
Mkr) som Hökensåsskolan respektive Forsenskolan kan komma att kräva i 
ombyggnadsåtgärder avseende F-6 och 7-9.

De relativt få anbud som inkommit i den rådande marknaden och 
konkurrenssituationen slutar på 15 Mkr. Vi har påbörjat diskussioner om en 
förhandlingsupphandling på en del av anbuden vilket kan komma att medföra 
en sänkning av totalkostnaden, förhoppningsvis till tidigare antagna nivåer.
Oavsett utfall i detta får en betydligt stramare ambition ansättas vad gäller 
ombyggnadsåtgärder F-6 och 7-9.
En kostnadsbedömning vad avser ny kapitalkostnad ger följande.

Kapitalkostnader:
Kapitalkostnaderna beräknas enligt:
Bedömd investering, 12 Mkr
Internränta: 1,75%
Avskrivningstid för byggnadsdelen är bedömd till 6Mkr och sätts till 40 år.
Avskrivningstid för kök och installationer är bedömd till 6Mkr och sätts till 
20 år.

Baserat på ovanstående fördelas kapitalkostnaderna år 1 enligt:
Ränta: ca 210 000 kr
Avskrivning byggnad: ca 150 000 kr
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Avskrivning kök och installationer: ca 300 000 kr
Totalt år 1: ca 660 000 kr

kapitalkostnaderna år 10:
Ränta: ca 131 000 kr
Avskrivning byggnad: ca 150 000 kr
Avskrivning kök och installationer: ca 300 000 kr
Totalt år 10: ca 581 000 kr

Bedömning av kostnader för drift och underhåll; kr/m2, år:
Hökensåsskolan kostar ca 549 kr, vilket också jämförs med Forsenskolan, 
som kostar ca 403 kr. Kostnader ovan är baserade på respektive skolas 
totalyta, vilket blir något missvisande då storköket har en betydligt högre 
driftskostnad. Vid en försiktig bedömning kan driftskostnaden i det nybyggda 
köket sättas till 600 kr/m2, år. 

Då ytan för kök och matsal ökar med 230 m2 (256 m2 inklusive fläktrum) kan 
kostnaden för tillkommande köksytan beräknas enligt: 230 m2 x 600 kr/m2, år 
vilket ger en årskostnad om ca 138 000 kr.

Beräkning av ökad internhyra med avseende på kök, matsal och 
kringytor för dessa:
Internhyran år 1, skulle efter dessa bedömningar kunna sättas till: 660 000 + 
138 000 = 798 000kr/år.

Med hänsyn till rådande kostnadsläge och att delar av om- och tillbyggnad 
delvis uppfyller krav på totala åtgärder för 7-9 skola föreslås tillstyrka byggstart 
med antagande av föreliggande anbud. Resterande ombyggnader för 7-9 
skola samt Forsenskolans mindre justeringar får hanteras etappvis för att om 
möjligt inrymmas i budgeterade belopp.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Ombyggnad kök och matsal Hökensåsskolan, 

2018-09-20, teknisk chef Kjell Jonsson
 Anbudsöppningsprotokoll

Förslag till beslut
- Meddela tilldelningsbeslut med förbehåll om tillstyrkande och beslut i 

erforderliga nämnder och styrelser. 

Tekniska nämndens arbetsutskotts beslut
 Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar att meddela 

tilldelningsbeslut med förbehåll om tillstyrkande och beslut i 
erforderliga nämnder och styrelser. 

Sändlista
Tekniska nämnden
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Tekniska nämnden
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm

Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26  |  Telefon: Adress.  |  Fax: 0502-60 60 80
E-post: tekniska.kontoret@tidaholm.se

www.tidaholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE
2018-09-20

Ärendenummer
2017/243 Tekniska nämnden

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

Tjänsteskrivelse - Ombyggnad kök och matsal Hökensåsskolan

Ärendet
Anbud avseende om- och tillbyggnad av storkök och matsal med anledning av 
arbetsmiljösituation och förändring av Hökensåsskolan till 7-9 högstadium kan 
nu sammanställas

Beslutsunderlag
 Anbudsöppningsprotokoll

Utredning

Förutsättningar:
Befintligt tillagningskök på Hökensåsskolan är dimensionerat för ca 380 
portioner lunch/skoldag, vilket är kraftigt underdimensionerat då behovet 
uppgår till närmare 600 portioner/dag. Detta innebär att arbetsmiljön för 
verksamheten och kökspersonalen är undermålig och skulle inte godkännas 
enligt arbetsmiljöverkets krav. Tekniska kontoret har därför uppdragits att 
projektera en om- och tillbyggnad av kök och matsal, där det nya köket 
dimensioneras för 600 portioner lunch/skoldag och matsalen kommer att 
inrymma ca 200 elever.

Det befintliga tillagningsköket har i dagsläget en yta om ca 120 m2 och 
matsalen ca 160 m2. Köket behöver byggas ut och projekterat tillagningskök 
har en yta om 230 m2 och matsalen ca 315 m2.
Tillbyggnadsytan blir ca 230 m2 (256 m2 inklusive fläktrum).

Sedan tidigare har tekniska nämnden bedömt förväntade byggkostnader till 5-
10 miljoner för storkök- och matsalsutbyggnad utöver de kostnader (ca 20 
Mkr) som Hökensåsskolan respektive Forsenskolan kan komma att kräva i 
ombyggnadsåtgärder avseende F-6 och 7-9.

De relativt få anbud som inkommit i den rådande marknaden och 
konkurrenssituationen slutar på 15 Mkr. Vi har påbörjat diskussioner om en 
förhandlingsupphandling på en del av anbuden vilket kan komma att medföra 
en sänkning av totalkostnaden, förhoppningsvis till tidigare antagna nivåer.
Oavsett utfall i detta får en betydligt stramare ambition ansättas vad gäller 
ombyggnadsåtgärder F-6 och 7-9.
En kostnadsbedömning vad avser ny kapitalkostnad ger följande.
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Tekniska nämnden
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm

Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26  |  Telefon: Adress.  |  Fax: 0502-60 60 80
E-post: tekniska.kontoret@tidaholm.se

www.tidaholm.se

Kapitalkostnader:
Kapitalkostnaderna beräknas enligt:
Bedömd investering, 12 Mkr
Internränta: 1,75%
Avskrivningstid för byggnadsdelen är bedömd till 6Mkr och sätts till 40 år.
Avskrivningstid för kök och installationer är bedömd till 6Mkr och sätts till 20 
år.

Baserat på ovanstående fördelas kapitalkostnaderna år 1 enligt:
Ränta: ca 210 000 kr
Avskrivning byggnad: ca 150 000 kr
Avskrivning kök och installationer: ca 300 000 kr
Totalt år 1: ca 660 000 kr

kapitalkostnaderna år 10:
Ränta: ca 131 000 kr
Avskrivning byggnad: ca 150 000 kr
Avskrivning kök och installationer: ca 300 000 kr
Totalt år 10: ca 581 000 kr

Bedömning av kostnader för drift och underhåll; kr/m2, år:
Hökensåsskolan kostar ca 549 kr, vilket också jämförs med Forsenskolan, 
som kostar ca 403 kr. Kostnader ovan är baserade på respektive skolas 
totalyta, vilket blir något missvisande då storköket har en betydligt högre 
driftskostnad. Vid en försiktig bedömning kan driftskostnaden i det nybyggda 
köket sättas till 600 kr/m2, år. 

Då ytan för kök och matsal ökar med 230 m2 (256 m2 inklusive fläktrum) kan 
kostnaden för tillkommande köksytan beräknas enligt: 230 m2 x 600 kr/m2, år 
vilket ger en årskostnad om ca 138 000 kr.

Beräkning av ökad internhyra map kök, matsal och kringytor för dessa:
Internhyran år 1, skulle efter dessa bedömningar kunna sättas till: 660 000 + 
138 000 = 798 000kr/år.

Barnrättsbedömning
Inkomna anbud bedöms i sig ej påverka barnrättsbedömningar

Utredningens slutsatser
Med hänsyn till rådande kostnadsläge och att delar av om- och tillbyggnad 
delvis uppfyller krav på totala åtgärder för 7-9 skola föreslås att tillstyrka 
byggstart med antagande av föreliggande anbud. Resterande ombyggnader 
för 7-9 skola samt Forsenskolans mindre justeringar får hanteras etappvis för 
att om möjligt inrymmas i budgeterade belopp.

Förslag till beslut
Meddela tilldelningsbeslut med förbehåll om tillstyrkande och beslut i 
erforderliga nämnder och styrelser. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-10-04
Tekniska nämndens arbetsutskott

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2015/35

§ 99 Beslut gällande eventuell försäljning del av Innerstaden 2:1 till 
Lidén Blomsterhandel

Sammanfattning av ärendet
Lidéns Blomsterhandel AB har till kommunen inlämnat en förfrågan om att få 
köpa mark del av Innerstaden 2:1. Kommunfullmäktige har tillstyrkt detta.

Lidéns Blomsterhandel arrenderar det aktuella området av kommunen idag 
med förutsättning om tidsbegränsat bygglov beviljas av miljö- och 
byggnadsnämnden. 

Försäljningen förutsätter en planändring då det aktuella området idag är 
planlagt som parkmark.

Köparen vill nu efterhöra eventuell prisnivå.

En prissättning är självklart beroende av vad marken är planlagd för eller 
kommer att planläggas för. Då detta i dagsläget ej är fastställt kan endast 
indikationer ges.
I det fall möjlighet till bostadsbebyggelse ges i kommande plan bör man åsätta 
ett värde om 150 kr/m2 . Industrimark kan ges värden om 20-50, i det här fallet 
ses beteckningen industri som malplacerad. Om ändamålet planmässigt kan 
beskrivas som butik, växthus, plantodling etc får planarbetet utvisa. I det fallet 
med det centrala läget bör det kanske sättas till 75-100 kr/m2.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Eventuell försäljning del av Innerstaden 2:1 till Lidéns 

Blomsterhandel, 2018-09-21, teknisk chef Kjell Jonsson
 Kommunstyrelsens beslut § 247/2015 ”Beslut om förfrågan om 

avyttring av del av Innerstaden 2:1”, 2015-11-11
 Tekniska nämndens beslut § 108/2015 ”Förfrågan köp av del av 

Innerstaden 2:1 – Lidéns Blomsterhandel, 2015-09-24

Förslag till beslut
- Prisindikationerna enligt utredning ovan kan användas efter avslutat 

planarbete

Tekniska nämndens arbetsutskotts beslut
 Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden att 

prisindikationerna enligt utredning ovan kan användas efter avslutat 
planarbete.

Sändlista
Tekniska nämnden
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Tekniska nämnden
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm

Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26  |  Telefon: Adress.  |  Fax: 0502-60 60 80
E-post: tekniska.kontoret@tidaholm.se

www.tidaholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE
2018-09-21

Ärendenummer
2015/35 Tekniska nämnden

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

Tjänsteskrivelse - Eventuell försäljning del av Innerstaden 2:1 till 
Lidéns Blomsterhandel

Ärendet
Lidéns Blomsterhandel AB har till kommunen inlämnat en förfrågan om att få 
köpa mark del av Innerstaden 2:1. Kommunfullmäktige har tillstyrkt detta.

Lidéns Blomsterhandel arrenderar det aktuella området av kommunen idag 
med förutsättning om tidsbegränsat bygglov beviljas av miljö- och 
byggnadsnämnden. 

Försäljningen förutsätter en planändring då det aktuella området idag är 
planlagt som parkmark.

Köparen vill nu efterhöra eventuell prisnvå.

Beslutsunderlag
 Se tidigare beslut i ärendet MoB, Ks, Kf etc.

Utredning
En prissättning är självklart beroende av vad marken är planlagd för eller 
kommer att planläggas för. Då detta i dagsläget ej är fastställt kan endast 
indikationer ges.
I det fall möjlighet till bostadsbebyggelse ges i kommande plan bör man åsätta 
ett värde om 150 kr/m2 . Industrimark kan ges värden om 20-50, i det här fallet 
ses beteckningen industri som malplacerad. Om ändamålet planmässigt kan 
beskrivas som butik, växthus, plantodling etc får planarbetet utvisa. I det fallet 
med det centrala läget bör det kanske sättas till 75-100 kr/m2.

Barnrättsbedömning
Prisnivå anses påverka barnrättsbedömningar i ärendet. Däremot är fråga vital 
vid en eventuell detaljplaneändring.

Förslag till beslut
Prisindikationerna enligt utredning ovan kan användas efter avslutat 
planarbete
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-11-11
Kommunstyrelsen

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2015/257

§ 247 Beslut om förfrågan om avyttring av del av Innerstaden 2:1

Sammanfattning av ärendet
Lidéns Blomsterhandel AB har lämnat in en förfrågan om att få köpa del av 
Innerstaden 2:1 av Tidaholms kommun. 

Kommunledningsförvaltningen har gjort en utredning som visar att miljö- och 
byggnadsnämnden ställer sig positiv till att kommunen skulle sälja del av 
Innerstaden 2:1 medan tekniska nämnden förordar en annan lösning i första 
hand men ändå ser en försäljning som ett alternativ.

Om kommunstyrelsen vill sälja marken till Lidéns Blomsterhandel AB går 
processen till enligt följande:

 Kommunstyrelsen fattar beslut om att ställa sig positiv till en framtida 
försäljning av del Innerstaden 2:1.

 Lidéns Blomsterhandel AB ansöker om planbesked för ändring av 
detaljplan.

 Miljö- och byggnadsnämnden ändrar detaljplanen.
 Detaljplanen vinner laga kraft.
 Kommunstyrelsen beslutar att sälja den del av Innerstaden 2:1 som 

detaljplanen har ändrats för.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 139/2015 ”Beslut om 

förfrågan om avyttring av del av Innerstaden 2:1”, 2015-10-21.
 Utredning ”Förfrågan om avyttring av del av Innerstaden 2:1”, 

kommunsekreterare Sofie Håkansson, 2015-10-13.
 Miljö- och byggnadsnämndens beslut § 115/2015 ”Beslut om yttrande 

angående förfrågan om köp del av Innerstaden 2:1”, 2015-10-07.
 Utredning, planingenjör ElsieMarie Sjögren, 2015-09-10.
 Tekniska nämndens beslut § 108/2015 ”Förfrågan köp av del av 

Innerstaden 2:1 – Lidéns Blomsterhandel”, 2015-09-24.
 Tekniska nämndens beslut § 75 ”Förfrågan köp del av Innerstaden 2:1 

– Lidéns Blomsterhandel”, 2015-06-25.
 Förfrågan om att få köpa mark från Lidéns Blomsterhandel AB, 

2015-02-03.

Förslag till beslut
 Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att ställa sig positiv 

till en framtida försäljning av del av Innerstaden 2:1, området intill 
Lidéns Blomsterhandel, när gällande detaljplan för berört område har 
ändrats och vunnit laga kraft.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-11-11
Kommunstyrelsen

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig positiv till en framtida 

försäljning av del av Innerstaden 2:1, området intill Lidéns 
Blomsterhandel, när gällande detaljplan för berört område har ändrats 
och vunnit laga kraft.

Sändlista
Lidéns Blomsterhandel AB
Miljö- och byggnadsnämnden
Tekniska nämnden
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-09-24
Tekniska nämnden

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2015/35

§ 108 Förfrågan köp av del av Innerstaden 2:1 - Lidéns 
Blomsterhandel

Sammanfattning av ärendet
Med anledning av felaktig beslutsgång har kommunstyrelsen överlämnat 
förfrågan från Lidéns Blomsterhandel AB om att få köpa mark för att vidare 
kunna utveckla sin verksamhet till tekniska nämnden för yttrande.

Tekniska nämnden behandlade ärendet 2015-06-25, § 75.
 
Kommunstyrelsen meddelar att Lidéns förfrågan om att få köpa del av 
Innerstaden 2:1 borde ha lämnats till kommunstyrelsen för beredning och 
därefter beslut istället för att ha lämnats till tekniska nämnden som har 
hanterat detta.

Kommunstyrelsen är ansvarig för att besluta i ärendet men har inte tillräckligt 
med sakkunskap på området för att kunna fatta ett beslut om försäljning. Med 
anledning av detta ber kommunstyrelsen tekniska nämnden att lämna ett 
yttrande om huruvida kommunen bör sälja den aktuella marken eller inte.

Begäran om yttrande har även skickats till miljö- och byggnadsnämnden.

Yttrandet ska ha inkommit till kommunstyrelsen senast 2015-10-15.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2015-08-21, § 112.
 Förfrågan från Lidéns Blomsterhandel AB om att få köpa mark på 

Innerstaden 2:1, 2015-02-03.
 Begäran om yttrande angående förfrågan om köp av del av 

Innerstaden 2:1, 2015-08-26, kommunsekreterare Sofie Håkansson.
 Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut, 2015-09-10, § 98
 Tekniska nämndens beslut 2015-06-25, § 75

Förslag till beslut
 Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta i enlighet med 

tekniska nämnden tidigare inlämnat yttrande, 2015-06-25 § 75:

Tekniska nämnden ser båda alternativen som möjliga men i första 
hand förordas ett långsiktigt tomträttsavtal och i andra hand, om 
sökanden ser det som svårt ur investeringssynpunkt, kan en försäljning 
och ändring av detaljplan övervägas.

Yttrandet överlämnas till kommunstyrelsen.

Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden beslutar i enlighet med tekniska nämnden tidigare 
inlämnat yttrande, 2015-06-25 § 75:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-09-24
Tekniska nämnden

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande

Tekniska nämnden ser båda alternativen som möjliga men i första hand 
förordas ett långsiktigt tomträttsavtal och i andra hand, om sökanden ser det 
som svårt ur investeringssynpunkt, kan en försäljning och ändring av 
detaljplan övervägas.

Yttrandet överlämnas till kommunstyrelsen.

Sändlista
Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-10-04
Tekniska nämndens arbetsutskott

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2018/213

§ 100 Beslut angående yttrande över detaljplan för del av 
Kungslena 29:10 Kungslena by

Sammanfattning av ärendet
Miljö- och byggnadsnämnden har lämnat möjlighet att lämna yttrande över 
detaljplan för del av Kungslena 2:10, Kungslena by senast den 19 oktober.

Som beskrivs i samrådshandlingarna har upprättandet av detaljplan för 
området länge efterfrågats för att möta de förfrågningar om möjlighet till 
bostadsbyggnation som funnits.
Som beskrivs finns möjlighet till VA- El- och trafikförsörjning.
Några synpunkter finns dock på samrådshandlingen. Vad gäller 
dagvattenhanteringen bör man eftersträva någon form lokalt 
omhändertagande med stenkista samt bräddning därefter till kommunal 
hantering. Från fastigheterna efter eventuell stenkista etc bör det så snabbt 
som möjligt ut i öppen hantering i form öppen yta, dike för senare naturligt 
flöde och uppehåll i eventuella naturliga dammsystem.
En felskrivning som kan justeras är förhållandet att det är Tidaholms kommun, 
tekniska förvaltningen som är huvudman för eventuell gatubelysning. Ej 
Tidaholms energi.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Samråd detaljplan för del av Kungslena 29:10 

Kungslena by, 2018-09-20, teknisk chef Kjell Jonsson
 Tjänsteskrivelse ”Möjlighet att lämna yttrande över detaljplan för del av 

Kungslena 29:10, Kungslena by, Marie Bengtzon, 2018-09-19
 Plan beskrivning, september 2018
 Plankarta, september 2018
 Illustrationsplan, augusti 2018
 Geoteknisk undersökning, september 2018 

Förslag till beslut
- Tekniska nämndens arbetsutskott föreslås avlämna följande yttrande 

att förutom hantering av dagvatten enligt beskrivning ovan och 
justering av huvudmannaskap gatubelysning finns i övrigt inget att 
anföra.

Tekniska nämndens arbetsutskotts beslut
 Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta 

avlämna följande yttrande att förutom hantering av dagvatten enligt 
beskrivning ovan och justering av huvudmannaskap gatubelysning 
finns i övrigt inget att anföra.

Sändlista
Tekniska nämnden
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From:                                 Marie Bengtzon
Sent:                                  Thu, 20 Sep 2018 11:26:05 +0200
To:                                      Skanova-remisser-goteborg@skanova.se;trafikverket@trafikverket.se;Kultur- o 
fritidskontoret;Siv Strand;Mattias Andersson;Peter 
Lerge;registratorvtm@vasttrafik.se;samhallsskydd@falkoping.se;Malin Gustafsson;Tidaholms kommun 
Bunkontoret;elsebritt.brandqvist@tele2.se;Mikael Lagergren;Tomas Johansson
Subject:                             SAMRÅD - Detaljplan för del av Kungslena 29:10, Kungslena by, Tidaholms 
kommun, Västra Götalands län.
Attachments:                   Bilaga PM Geoteknik Kungslena 20180906.pdf, 
Planbeskrivning_Kungslena_samråd.pdf, Plankarta_Kunglena_samråd.pdf, 
Illustrationsplan_Kungslena.pdf, Tjänsteskrivelse Samråd övriga.pdf, Behovsbedömning Kungslena.pdf

Översänder upprättade planhandlingar för samråd gällande:
 
Detaljplan för del av Kungslena 29:10, Kungslena by, Tidaholms kommun
 
Samrådstiden är 21 september till och med 19 oktober 2018. 
 
Eventuella yttranden ska vara miljö- och byggnadsförvaltningen tillhanda senast 19 oktober 2018.
 
 
Sändlista:
Länsstyrelsen
Lantmäteriet
Trafikverket Region Väst
Skanova
Bredband Östra Skaraborg/Hjo Energi
Västtrafik AB Skövde
Lena Gille Byförening
Naturskyddsföreningen Tidaholm
Sjogerstads Energi AB
Kommunala nämnder, bolag och råd: 
Kultur- och fritidsnämnden
Tekniska nämnden
Tidaholms Energi Bolag AB
Samhällsskydd Mellersta Skaraborg
Folkhälsorådet
 
 
 
 
Marie Bengtzon
Planarkitekt
Miljö- och byggkontoret
 
0502-60 60 30 
------------------------------------------
Tidaholms kommun
vxl. 0502-60 60 00, Org.nr: 212000-1736
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Besöksadress: Torggatan 26A, 522 83 Tidaholm
 
www.tidaholm.se
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PM – Geoteknik 

Del av Kungslena 29:10 

Tidaholms Kommun 

 
 

 

 

Datum: 2018-09-06 Rev. Datum:   Uppdragsnummer:  831136 

Upprättad av: 

Granskad av: 

Emil Svahn 

Johan Ericsson 

Mitta Geoteknik, Vatten & Miljö, Vältvägen 9, 541 38 Skövde 
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Del av Kungslena 29:10, Tidaholms kommun                                                      

PM – Geoteknik 180906  

  

2 (8) 
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1   UPPDRAG 

Mitta AB har på uppdrag av Tidaholms Kommun utfört en översiktlig 

geoteknisk undersökning inom del av fastigheten Kungslena 29:10 i 

Tidaholm Kommun. 

Syftet med undersökningen var att utgöra underlag inför framtagande av 

en ny detaljplan inom området. 

2   ORIENTERING 

Undersökningsområdet är beläget i östra delen av Kungslena by, ca 10 km 

nordväst om Tidaholm. Vid undersökningstillfället var läget för planerad 

byggnation ännu ej fastställt, de undersökta punkternas lägen framgår av 

bifogad ritning G1. 

 

 Orienteringskarta 
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3   GEOTEKNISKA UNDERSÖKNINGAR 

Fältundersökningen genomfördes 2018-08-20 av Jerker Johansson. Den 

utgörs av följande undersökningar: 

• 2 st trycksonderingspunkter (borrvagn typ GM 50 combi) 

• Tagning av störda jordprov med skruvborr i 3 punkter 

• Radonmätning i 3 punkter med s.k. ROAC detektorer 

• Registrering av vattenytor 

Utsättning av borrpunkterna har utförts med GNSS i koordinatsystem 

SWEREF 991330 och höjdsystem RH 2000. 

De upptagna jordproverna har undersökts på Mittas geotekniska 

laboratorium. Undersökningarna har omfattat bestämning av jordart, 

vattenkvot, materialtyp samt tjälfarlighetsklass. 

Resultatet av fält- och laboratorieundersökningarna framgår av bifogade 

ritningar G:1 - G:2 samt i provtabell och radonrapport.  
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4   MARKFÖRHÅLLANDEN 

Marken inom området utgörs huvudsakligen av åkermark och är tidigare 

obebyggd. Inom västra delen av området finns ett mindre skogsparti. 

Markytan inom området sluttar huvudsakligen mot norr, de avvägda 

nivåerna vid borrhålen varierade mellan +191,6 och +195,1. 

 
 Utdrag ur SGU:s jordartskarta  

Jorden består under ytskiktet av friktionsjord som vilar på för utförda 

sonderingar fast botten – troligen block eller berg. 

Ytskiktet består inom området av mullhaltig siltig sand ner till 0,2 meter. 

Härunder följer grusig siltig finsand av moränkaraktär ner till för utförda 

sonderingar fast botten. 

Jorden inom området bedöms som fast lagrad. 

Det bör beaktas att jorden inom området innehåller alunskiffer samt sten 

och block. 

Utförda trycksonderingars nedträningsdjup varierade mellan 0,8 och 1,4 

meter.  
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5   GRUNDVATTEN 

Vid undersökningstillfället påträffades inget vatten i de öppna borrhålen. 

Grundvattnets strömningsriktning bedöms följa markens topografi d.v.s. 

mot norr. Då marken ligger i en sluttning innebär detta att vid 

nederbördsrika perioder kan grundvattennivån relativt snabbt påverkas och 

höjas. 

6   TJÄLFARLIGHET 

Jorden inom området bedöms huvudsakligen tillhöra tjälfarlighetsklass 2 

och materialgrupp 3B enligt AMA Anläggning. 

7   RADON 

Radonmätning har utförts i 2 punkter med s.k. ROAC-detektorer. 

Mätvärdena uppgår till 74 resp. 20 kBq/m3, se även bilaga 4. Detta betyder 

att marken skall klassas som högradonmark som ligger i intervallet >50 

kBq/m3 vilket innebär att byggnader skall uppföras radonsäkra. 

8   STABILITET 

Det bedöms ej föreligga några stabilitetsproblem inom området.  

9   SÄTTNINGAR 

Den naturligt lagrade oorganiska jorden inom området bedöms ej som 

sättningsbenägen. 

10 LOKALT OMHÄNDERTAGANDE AV DAGVATTEN 
(LOD) 

Med hänsyn till jordens sammansättning och närheten till berg bedöms 

LOD genom infiltration som mindre lämpligt. Andra lösningar såsom 

fördröjningsdammar/fördröjningsmagasin kan vara bättre lösningar.  
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11   GRUNDLÄGGNING 

11.1 Allmänt 

Grundläggning kan ske på frostskyddad nivå med sulor, alternativt 

förstyvad bottenplatta, på naturligt lagrad jord eller väl packad fyllning 

(sedan allt organiskt material borttagits). Grundläggning kan utföras enligt 

SS-EN 1997-1 Geoteknisk kategori GK1 (där så är möjligt). Tillåtet 

grundtryck fd sättes till 120 kPa i befintlig markyta. Grundsulor får ej 

utföras smalare än 0,5 m. Eventuella uppfyllnader ska medräknas i 

belastningen för konstruktionen. 

Grundläggning skall ej ske direkt på berg. Ursprängning och återfyllning 

med minst 0,3 m krossmaterial skall utföras. 

Fyllning/packning skall utföras enligt AMA Anläggning. 

Geotextil på schaktbotten som materialskiljande lager förordas. 

Innan fyllning skall schaktbotten besiktigas av geotekniskt sakkunnig. 

12   SCHAKTNING 

Schaktning i friktionsjord kan över grundvattenytan ske med en 

släntlutning av 1:1,5. 

Vid schaktning i siltig jord finns risk för ytuppmjukning och utflytning av 

slänter vid vattenövermättnad på grund av t ex regn. För att begränsa 

utflytning av slänter kan dessa övertäckas vid regnväder. 

All schaktning skall utföras enligt handboken Schakta Säkert (Svensk 

Byggtjänst, SGI/SBUF 2015).  
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Sektion/borrhål 

Djup/nivå
Benämning

Vatten-

kvot

w

%

Konflyt-

gräns

wL

%

Tjälfarl  

klass

Mtrltyp 

enl. tab. 

CB/1 

AMA- 17

Anm

1 Uppmätt vy i bh torrt (180820).

0-0,2 Mörkbrun mullhaltig siltig SAND 19 4 5B Rötter

-0,8 Mörkbrun grusig siltig SAND 15 2 3B Skiffer

2 Uppmätt vy i bh torrt (180820).

0-0,2 Mörkbrun mullhaltig SAND 23 4 5B Rötter

-1,0 Mörkbrun grusig siltig SAND 10 2 3B Skiffer

3 Uppmätt vy i bh torrt (180820).

0-0,2 Mörkbrun mullhaltig siltig SAND 18 4 5B Rötter, skiffer

-1,0 Brun grusig siltig SAND 14 2 3B Skiffer

Sammanställning av
LABORATORIEUNDERSÖKNINGAR

Kungslena, 
Tidaholms Kommun

Uppdrag

Laboratorieundersökning F.P.
2018-08-21

Vältvägen 9
541 38 Skövde
www.mitta.se Fältundersökning J.J. 2018-

08-20
Godkänd den 2018-09-06
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SONDERING 
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PROVTAGNING 
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In-situ försök 

IN-SITU FÖRSÖK 
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SAMRÅDSHANDLING  

Miljö- och byggnadsförvaltningen, september 2018
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SAMMANFATTNING 
 

• Planförslaget rymmer bostadsutveckling i ett ca 1 ha stort område som 
sluttar åt norr. 

• Bebyggelsen fördelar sig på tomter för friliggande villor i storlekarna 
1000-1500 kvm om 1-1,5 våningar.  

• Området är idag obebyggt och består av lövskog samt jordbruksmark. 
Planområdet gränsar till jordbruksmark samt till befintlig bebyggelse i 
samhället Kungslena. 

• Lövskogspartiet inom planområdet kommer att bevaras som naturmark 
för natur och rekreation.  

• Området omfattas av landskapsbildsskydd, riksintresse för naturvård 
samt kulturmiljövård, vilket bebyggelsens reglering gällande struktur 
och utformning tas hänsyn till i planen. 

• Infart till området sker från väg 2871 som fortsätter genom Kungslena 
by.  

Planprocessen genomförs med utökat förfarande enligt PBL 2010:900.  
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HANDLINGAR  
Planhandlingarna omfattar plankarta i skala 1:1 000 med planbestämmelser 
samt denna plan- och genomförandebeskrivning 

Fastighetsförteckning finns tillgänglig på miljö- och byggkontoret1.  

Samtliga bilder tillhör Miljö- och byggkontoret, Tidaholm.  

Bilagor: 
 1. Behovsbedömning i form av checklista 
 2. Plankarta 
 3. Illustrationsplan 
 4. Fastighetsförteckning 
 5. Geoteknisk undersökning (september 2018) 
  
 
 
Plankartan med bestämmelser är juridiskt bindande och anger vilka områden 
som ska vara allmän platsmark och vilken mark som ska vara kvartersmark. 
Plankartan anger även hur bebyggelsen får utformas och utgör underlag vid 
bygglovgivning. 

Planbeskrivningen ska underlätta förståelsen av plankartan och ge vägledning 
vid bygglovgivning och tillstånd. Beskrivningen är inte juridiskt bindande. 

 

                                                           
1 På grund av dataskyddsförordningen (GDPR) finns den inte med som bilaga till 
planhandlingarna. 
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INLEDNING 
 

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG  
Planen syftar till att möjliggöra en utveckling av småskalig bostadbebyggelse 
tillhörande gatu- och naturmark, i direkt anslutning till Kungslena bys östra 
del. Planområdet omfattar cirka 1 hektar och utgörs idag av obebyggd mark. 
Marken är inte detaljplanelagd sedan tidigare. All mark inom planområdet ägs 
av Tidaholms kommun. 

 
Bakgrund 
Frågan om tomter i Kungslena har tidigare lyfts av politiker genom en motion 
via allianspartierna i Tidaholms kommunfullmäktige 2013-05-27. Miljö- och 
byggnadsnämnden och tekniska nämnden beslutade att ställa sig positiv till att 
skapa nya tomter i Kungslena.  

Den 12 dec 2015 fattade miljö- och byggnadsnämnden beslut om att ge 
förvaltningen i uppdrag att upprätta planprogram för del av Kungslena 29:10, 
som en första del i planläggning i av området. 

2017-06-26 inkom en motion från Liberalerna i Tidaholm som yrkade på att 
kommunens mark i Kungslena omgående ska detaljplaneläggas och 
färdigställas till byggklara tomter.  

Efter samtal med berörda instanser och myndigheter samt inom kommunen 
gjordes i januari 2018 bedömningen att detaljplaneplanläggning av området 
kan ske utan att ha föregåtts av ett planprogram. 2018-02-07 § 8 gav således 
miljö- och byggnadsnämnden förvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan 
för Kungslena 29:10.  
 

TIDPLAN 
Samråd september 2018. 
Granskning november 2018.  
Antagande februari 2019. 
Under förutsättning att detaljplanen inte överklagas beräknas detaljplanen 
vinna laga kraft mars 2019. 
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PLANDATA  
Planområdet ligger strax utanför den södra delen av Tidaholms tätort och 
omfattar ca 1 ha åkermark och lövskog. Angöring till planområdet görs via väg 
2871. Till Tidaholms centrum är det ca 1,2 mil, till Skövde centrum ca 2,3 mil 
och till Falköpings centrum ca 1,8 mil.   

Planområdet ligger fastigheten Kungslena 29:10, vilken ägs av Tidaholms 
kommun.  

 

 

 
 

PLANENS HANDLÄGGNING 

Planprocess 
Denna detaljplan sker med utgångspunkt från reglerna i plan- och bygglagen, 
PBL 2010:900 5 kap. Planområdet omfattas av två riksintressen, 
landskapsbildsskydd samt till viss del utpekad skyddsvärd lövskog. Med 
utgångspunkt i de olika hänsynstaganden som tas kommer planprocessen för 
detaljplanen att genomföras enligt ett utökat förfarande. Detta innebär samråd 
och granskning innan ett beräknat antagande i kommunfullmäktige 
vintern/våren 2019.  

AVVÄGNING ENLIGT MILJÖBALKEN/ 
HUSHÅLLNINGSBESTÄMMELSER 
 
Vid framtagandet av en detaljplan prövas lämpligheten av en föreslagen 
markanvändning. Bestämmelserna om riksintresse ska tillämpas och berörda 
riksintressen ska alltid tillgodoses i detaljplanen. Av tillämpningen framgår att 

Kungslena by 

Väg 2871 

Planområde  

Kungslena 
kyrka  Väg 2878 
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riksintressen anses tillgodosedda om detaljplanen inte medför att riksintressena 
påtagligt skadas. Vid utarbetande av planförslaget har miljö- och byggkontoret 
gjort lämplighetsprövning enligt 2 kap plan- och bygglagen samt bedömt att 
förslaget är förenligt med miljöbalkens grundläggande hushållnings-
bestämmelser i 3 och 4 kap. miljöbalken. Se även resonemang som förs nedan.  

3 kap. miljöbalken 
Inom 3 kap MB skyddas särskilt värdefulla områden som Riksintressen. För 
områden i Kungslena gäller två riksintressen: RAÄ Riksintresse 
Kulturmiljövård 3:6 samt NV Riksintresse Naturvård 3:6.  

3 kapitlet i miljöbalken avser grundläggande bestämmelser för hushållning 
med mark- och vattenområden. Mark- och vattenområden skall användas för 
det ändamål för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet 
och läge samt föreliggande behov. Företräde ska ges sådan användning som 
medför en från allmän synpunkt god hushållning.  

Enligt miljöbalkens 3 kap 4 § är jord- och skogsbruk av nationell betydelse. 
Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller 
anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga 
samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän 
synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk.  

Kungslena by ligger på ett lämpligt pendlingsavstånd från Tidaholm och 
Skövde. Skövde är den ort dit den största arbetspendlingen från Tidaholms 
kommun går idag. Att möjliggöra och utveckla bostadsbebyggelse mot Skövde 
är därmed en naturlig del av samhällsutvecklingen i Tidaholm, då efterfrågan 
på bostäder i den riktningen ökar. Kungslena ligger i en bygd med starka 
kulturhistoriska kopplingar och har en mängd identifierade fornlämningar i 
anslutning till och kring bybebyggelsen. I Kungslena äger Tidaholms kommun 
ett stycke mark i utkanten av byns östra del, vilket är det utpekade 
planområdet. Marken är till största delen, ca 1 ha, jordbruksmark samt ett parti 
lövskog och innefattas inte av några kända riksintressen. Markområdet har 
historiskt sett inte heller varit bebyggd, utan utgjort just utkanten av byn och 
odlingsmark.   

Det är få platser i närhet till Kungslena by där en ny bebyggelse kan placeras 
utan att påverka den befintliga bystrukturen, identifierade fornlämningar eller 
bevarandevärd natur. Planområdet bedöms vara just en sådan plats där ny 
bebyggelse kan anses som lämplig. Därmed bedöms markens värde som 
användning för bostäder överstiga markens värde som jordbruksmark. 

Med motiveringen ovan samt på sidan 18-21 anser kommunen att de åtgärder 
planen medger är förenliga med en ur allmän synpunkt lämplig användning av 
mark- och vattenresurserna enligt bestämmelserna i miljöbalkens 3, 4 och 5 
kapitel. 
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4 kap. miljöbalken 
I miljöbalkens fjärde kapitel har riksdagen pekat ut ett antal geografiska 
områden som i sin helhet är av riksintresse. Områdena, som i de flesta fall är 
stora, har pekats ut med hänsyn till de stora natur- och kulturvärden som finns i 
dem. För samtliga utpekade områden gäller att exploateringsföretag och andra 
ingrepp i miljön får komma till stånds endast om 

1. Det inte möter något hinder enligt 2-8§§ och 

2. Det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdets natur och 
kulturvärden. 

RI Naturvård samt RI kulturmiljövård som är gällande i Kungslena ingår inte i 
4 kap 2-8§§ miljöbalk. Med tänkt bebyggelseutformning och bestämmelser för 
utformningskrav på ny bebyggelse kan man inte säga att RI kulturmiljövård 
kommer att påtagligt skadas. Med rätt utformad bebyggelse kommer 
kulturmiljön på platsen att kunna stärkas, med en förhöjd känsla för bykaraktär 
och småskalig bebyggelse. NI Naturvård kommer inte heller påtagligt att 
skadas, då de miljöer som riksintresset är till för att skydda inte återfinns inom 
planen och därmed heller inte går förlorade. Den bit lövskog som finns, sparas 
och skyddas inom plan.  

 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Översiktliga planer 
I kommunen översiktplan ”ÖP 90” skriver man att ”kommunens huvudsakliga 
byggnadsresurser ska koncentreras till tätorterna”2, där Kungslena är en av 6 
tätorter som pekas ut. Det nämns även att bland annat Kungslena har ”speciella 
förutsättningar att utgöra serviceorter för turism, och att dessa förutsättningar 
ska tas tillvara och läggas till grund för ortens utveckling”.   

 

Gällande detaljplaner  
Planområdet innefattas inte av någon gällande detaljplan. Området utgörs idag 
av oexploaterad mark i direkt anslutning till område med sammanhållen 
bebyggelse.  

 

Bostadsstrategiskt program 
Den 29 maj 2017 antog Tidaholms kommunfullmäktige det bostadsstrategiska 
program som Miljö- och byggkontoret tagit fram för framtida boende i 
kommunen. Programmet redovisar kommunens insatser för att nå uppsatta mål, 
samt hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala 

                                                           
2 Översiktsplan 1991 Tidaholms kommun”.  
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mål, planer och program. Det bostadsstrategiska programmet syftar till att 
skapa beredskap och att effektivt sätta igång och slutföra bostadsprojekt enligt 
målen för bostadsförsörjning. Programmet fungerar som ett planerings– och 
investeringsinstrument för samordning av nyproduktion samt utveckling av 
befintligt bostadsbestånd.  

Tidaholms kommun växer, och har från 2010 till och med 31 december 2015 
ökat med 107 personer. Enligt befolkningsprognosen 2016 kommer Tidaholm 
att öka med 183 personer från 2015 till 2020. Antalet hushåll har från 2012 till 
31 december 2015 ökat med 76 hushåll. En växande befolkning betyder ett 
ökat tryck på bostadsmarknaden, samt att befintligt bostadsbestånd behöver 
göras både attraktivare och mer tillgängligt och att nya bostäder måste byggas.  

I behovsanalysen har kommunen bedömt att det behövs mellan 175-200 nya 
bostäder varav cirka 20-25 småhus under programperioden 2017-2020. 
Beräkningen är gjord utifrån det behov som är känt 2016. Växer Tidaholm 
enligt prognosen kan det enligt programmet finnas behov av ytterligare cirka 
50 bostäder, vilket bedömningen har gjorts att det gör.  

Tidaholms kommun har en strategi för att bli en ”Attraktiv kommun”: För att 
höja andelen medborgare som upplever Tidaholms kommun som en bra plats 
att bo och leva på ska kommunen bland annat arbeta för goda 
kommunikationsmöjligheter, verka för ett varierat bostadsutbud samt ha en 
skola och omsorg med hög kvalitet. På så sätt arbetar kommunen för att vara en 
del av bostadsmarknaden i region. 

I det bostadsstrategiska programmet pekas Kungslena ensamt ut som det 
området utanför huvudorten; Tidaholms tätort, där det ska planläggas för nya 
bostäder. Detta är ett steg i arbetet med att tillgodose behovet på bostäder fram 
till 2020. Genom att planlägga för bostäder, i harmoni med Kungslenas 
kulturhistoriska karaktär, hoppas vi bidra till att uppfylla behovet av bostäder i 
kommunen fram till 2020 samtidigt som vi arbetar med strategin att bli en 
Attraktiv kommun med en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. 

Övriga planeringsunderlag och förordnanden 

Arrende- och nyttjanderätter 
För planområdet finns inga tecknade arrendeavtal eller nyttjanderättsavtal. En 
muntlig överenskommelse med lantbrukare om tillgång till marken finns, 
vilken löper ut hösten 2018.  

MILJÖBEDÖMNING OCH 
MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 

Utredning/Behovsbedömning om betydande miljöpåverkan 
Enligt 4 kap. 34 § Plan- och bygglagen (PBL) ska en 
miljökonsekvensbeskrivning upprättas om genomförandet av planen kan antas 
medföra en betydande miljöpåverkan. Utredning om miljöpåverkan, tidigare 
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kallat behovsbedömning, är den analys som görs för att avgöra om förslaget 
kan antas påverka miljön så mycket att en miljöbedömning och 
miljökonsekvensbeskrivning behövs. Behovsbedömning finns i form av en 
checklista som bilaga.  

Kommunens samlade bedömning som resultat av behovsbedömningen  
Tidaholms kommun bedömer att genomförandet av denna detaljplan inte 
innebär en betydande miljöpåverkan i den betydelse som avses i PBL och 
miljöbalken, därmed behöver en miljökonsekvensbeskrivning inte tas fram. 
Intentionerna i riksintressena som gäller för platsen bedöms inte påverkas 
negativt i och med genomförandet av planen, under förutsättning att 
utformningen av ny bebyggelse sker i samklang med Kungslenas utseende och 
utformning. Genomförandet av planen bedöms inte generera föroreningar eller 
på andra sätt risk för människors säkerhet och hälsa. Naturvärden som finns på 
platsen bedöms inte vara av den omfattning och det värde att förlusten innebär 
ett betydande ingrepp på naturen och den biologiska mångfalden i området. 
Riksintresset för naturvård är till för att skydda de unika naturmiljöer som 
platåbergen och kambrosilurområden ger upphov till, med bland annat kalkrika 
fuktängar, alvarsmarker, extremrikkärr, hävdbetade hagmarker eller 
lövdominerad vegetation som uppkommer på eller i rasbranterna till 
platåbergen. Den naturtypen som riksintresset uppkommit för att skydda 
bedöms inte återfinns på marken som exploateras. De största naturvärdena 
inom planområdet återfinns i skogsdungen av lövträd, vilken till största del 
bevaras och skyddas i plan.  

Se upprättad behovsbedömning, 2018-04-16. 

Enligt yttrande 2018-05-21 ( Dnr. 402-16810-2018) delar Länsstyrelsen Västra 
Götaland kommunens uppfattning att planen inte innebär betydande 
miljöpåverkan. Detta är dock under förutsättning att ”bebyggelsen ska utformas 
med omsorg och på ett sätt som förhåller sig till befintlig bebyggelse och 
bystruktur på ett lämpligt och anpassat sätt. Bebyggelsen ska utformas på ett 
sätt som i möjligaste mån bibehåller vyerna åt olika väderstreck. En olämpligt 
utformad plan kan medföra påtaglig skada på riksintresseområde för 
kulturmiljövård.” 

Miljökvalitetsnormer 5 kap miljöbalken 

MKN luft  
Miljökvalitetsnormerna för luft är gränsvärdesnormer och anger de 
gränsvärden som inte får överskridas, för att varken människors hälsa eller 
djur, växter och kulturvärden ska skadas. Det finns miljökvalitetsnormer för 
följande ämnen: kvävedioxid/kväveoxider, svaveldioxid, bly, partiklar (PM10 
och PM2,5), bensen, kolmonoxid, ozon, arsenik, kadmium, nickel och 
bens(a)pyren. Dessa styrs genom luftkvalitetsförordning (2010:477) och till 
detta finns även en föreskrift från naturvårdsverket om kontroll av luftkvalitet 
(2010:8). Enligt Naturvårdsverket innehåller förordningen miljökvalitetsnorm 
av gränsvärdes- och målsättningskaraktär, samt miljökvalitetsnormer för fina 
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partiklar (PM2,5). Kommunerna ansvarar liksom tidigare för att kontrollera 
flertalet miljökvalitetsnormer och underrätta Naturvårdsverket och 
Länsstyrelsen vid överskridande eller risk för överskridande av en 
miljökvalitetsnorm.  
Relevant för detaljplanen är främst MKN för kväveoxider och partiklar där 
trafiken är största föroreningskällan.  

Tidaholms kommun är medlem i Luft i Väst. De senaste mätningarna av PM 10 
(partiklar) som genomfördes vinterhalvåret 2011/2012 visar att Tidaholms 
urbana luftmiljö PM 10 ligger under miljökvalitetsmålet, även NO2 
(kvävedioxider) klarar miljökvalitetsmålet. Genomförandet i denna detaljplan 
bedöms inte påverka miljökvalitetsnormerna för luft negativt. Exploateringen 
av bostäder enligt planen innebär en acceptabel ökning av fordon i ett område 
med sammanhållen bebyggelse. 

MKN vatten 
Enligt EU:s ramdirektiv för vatten (2000/60/EG) har miljökvalitetsnormer för 
vatten fastställts för Sverige. I december år 2009 fastställdes förvaltningsplan, 
åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för Sveriges fem vattendistrikt.  

Vattenförekomst Ösan 
Tidaholm tillhör Västerhavets och södra Östersjöns vattendistrikt. För denna 
plan gäller Västerhavets vattendistrikt och vattenförekomsten Ösan. Enligt 
VISS (Vatteninformations System Sverige) har Ösan måttlig ekologisk status 
samt uppnår ej god kemisk status. Kvalitetskravet är att god ekologisk status 
uppnås 2021, samt att ytvattnet ska uppnå god kemisk ytvattenstatus. Fisk och 
kiselalger visar båda på måttlig status vilket är utslagsgivande för bedömningen 
av den ekologiska statusen. Kiselalgernas artsammansättning tyder på att 
vattendraget har övergödningsproblem vilket dock inte stöds av halten av 
näringsämnen, totalfosfor. Måttlig status för fisk beror troligtvis på 
hydromorfologisk påverkan. Fiskar kan inte vandra naturligt i vattensystemet, 
eftersom det finns dammar eller andra hinder som människan byggt. Dock inte 
i direkt närhet till planområdet. Inom ramar för planens omfattning finns ingen 
möjlighet att avhjälpa dessa hinder och därmed öka den ekologiska statusen för 
fisk.  

Den kemiska statusen har främst sin grund i förekomst av polybromerade 
difenyletrar samt kvicksilverhalter påvisade i fisk samt i ytvattnet. Ett undantag 
i form av mindre strängt krav har satts för just kvicksilver samt polybromerade 
difenyletrar.  Skälet för undantag är att det bedöms vara tekniskt omöjligt att 
sänka halterna av kvicksilver till de nivåer som motsvarar god kemisk 
ytvattenstatus. Den största påverkan av kvicksilver består av atmosfärisk 
deposition vars ursprung är långväga, globala atmosfäriska utsläpp från tung 
industri och förbränning av stenkol.  I Sverige har en stor mängd av det 
nedfallande atmosfäriska kvicksilvret under lång tid ackumulerats i 
skogsmarkens humuslager, varifrån det kontinuerligt sker ett läckage till 

110



Detaljplan för del av Kungslena 29:10 
Den 12 september 2018 

 

MILJÖ- OCH BYGGNADSFÖRVALTNINGEN  13/36 

ytvattnet med påföljande ackumulering i vattenlevande organismer och fisk. 
Problemet beror främst på påverkan från långväga luftburna föroreningar och 
bedöms ha en sådan omfattning och karaktär att det i dagsläget saknas tekniska 
förutsättningar att åtgärda det. Genom att skapa förutsättningar för goda 
kommunikationer med närhet till kollektivtrafik uppmuntrar vi hållbara färdsätt 
och minskar då utsläppen av fossila bränslen ytterligare till atmosfären. Denna 
åtgärd kan inte enskilt påverka halterna eller åtgärda ett globalt problem, men 
genom en nationell och internationell medveten satsning för att uppmuntra till 
hållbara alternativ kan man med gemensamma ansträngningar nå en bit på 
vägen mot globala mål.   

Landskapsbildskydd 
1974-11-18 beslutade Länsstyrelsen i Skaraborgs län om landskapsbildsskydd 
till skydd för landskapsbilden i Kungslena. Landskapsbildsskyddet omfattar 
Kungslena kyrkby med närmaste omgivning. Planområdet ligger inom 
landskapsbildsskyddet och i direkt anslutning till befintlig bebyggelse. 
Landskapsbildsskyddets funktion är att begränsa och kontrollera vegetation, 
vägdragning, schaktning samt byggnationer inom området. All typ av 
byggnation, vägdragning etc. som sker inom planområdet framöver kommer 
även att granskas och godkännas av länsstyrelsen med hänsyn till 
landskapsbildsskyddet. Genom att i plan sätta utformningsbestämmelser 
gällande fasad och takmateriel och –utformning för den nya bebyggelsen 
tvingar man nya byggnader att smälta in i den nuvarande bymiljön och 
bebyggelsen karaktär. Se vidare resonemang under rubriken Beskrivning av 
planförslaget på sidan 26. 

 

Karta över gällande landskapsbildsskydd i Kungslena med omnejd, illustrerade med lila färg. 
Aktuellt landskapsbildsskydd 1974-11-18 för Kungslena avgränsas med blå linje.  
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RI Naturvård  
Kungslena innefattas av riksintresse för naturvård, NRO 14108 – Plantaberget, 
Varvsberget, Gerumsberget och Gisseberget. Värdeomdömet fokuserar främst 
på platåbergen och dess unika sammansättningar med diabastäcke på 
kambrosiluravlagringar.  I och nedan diabasbranterna finns artrika 
ädellövskogar med lång kontinuitet, representativt odlingslandskap med lång 
kontinuitet och förekomst av naturbetesmarker med artrika växtsamhällen. 
Alvarmarker, kalkfuktängar, extremrikkärr samt värdefulla våtmarker återfinns 
också i kambrosilurområdet. För området vid Varvsberget och Kunglena är det 
främst odlingslandskap och naturbetesmarker av lång kontinuitet som utgör 
höga värden. Även lövskog i och vid Varvsbergets branter.  

Inom planområdet återfinns ett parti lövskog, vilken bevaras i sin helhet i 
planen. Utöver det utgör planen 1 ha brukad åkermark i form av gräsvall som 
tas i anspråk. Åkervallen ingår i en större areal av modernt effektivt jordbruk, 
och omfattar 1 ha.  

 

Karta över gällande Riksintresse för naturvård i Kungslena med omnejd, illustrerade med grön 
färg. Aktuellt riksintresse; NRO 14108 – Plantaberget, Varvsberget, Gerumsberget och 
Gisseberget, avgränsas med blå linje.  
 

RI Kulturmiljövård  
Området innefattas av riksintresse för kulturmiljövård – Kambrosilurområdet 
[R 100] (Delen i Dimbo, Hångsdala, Kungslena, Ottravad, Suntak, Valstad, 
Varv och Östra Gerums snr). ”Kambrosilurområdet, som har sin tyngdpunkt på 
Falbygden, har mycket höga pedagogiska och vetenskapliga värden som 
genom landskapets öppenhet och speciella topografiska egenskaper tydligt kan 
avläsas.”  
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För Kungslena nämns särskilt: ”odlingslandskapet kring Kungslena-Varv med 
bl a lämningarna efter folkungarnas Lenaborg och platsen för slaget vid Lena 
1208, Kungslena medeltida kyrka, översteboställe med byggnader uppförda av 
sten från Lenaborg. Lämningar efter alun- och kalbruk m.m.” 

Inom planområdet finns inga utpekade forntida lämningar. Området ligger inte 
i direkt närhet till omnämnda värden och en ny bebyggelse kommer att 
utformas på att sätt att den smälter in med befintlig bebyggelse, och höjer 
känslan av Kungslena bytruktur på platsen. Den nya bebyggelse utformas för 
en småskalig villabebyggelse med  utformningsbestämmelser gällande fasad 
och takmateriel och –utformning för att smälta in i den nuvarande bymiljön och 
bebyggelsen.   

 

Karta över gällande Riksintresse för Kulturmiljövård i Kungslena med omnejd, illustrerade med 
röd färg. Aktuellt riksintresse; Kambrosilurområdet, för Kungslena avgränsas med blå linje.  
 

PLANBESKRIVNING 
 
FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR 
 

Mark och vegetation 
Marken inom planområdet utgörs av åkermark i form av gräsvall samt en del 
lövskog. Öster om planområdet rinner ett dräneringsdike som dränerar 
åkermarken samt avleder dagvatten från befintligt bostadsområden söder som 
planområdet. Kungslena är beläget på norra sluttningen av Varvsberget. 
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Marken inom planområdet sluttar därmed mot norr och nivåskillnaden inom 
planområdet är cirka 10 meter mellan högsta och längsta punkt. Planområdet 
bedöms inte innehålla några stora naturvärden, med undantag för en del av 
västra planområdet som innefattar ett mindre parti lövskog med vissa 
naturvärden, se nedan.  

Vy västerut längs väg 
2871 och södra 
planområdesgränsen. 
Planområdet till höger i 
bild. 
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Lövskog 
I nordvästra delen av planområdet finns enligt kommunens 
lövskogsinventering3 en lövskog av naturvärdesklass 2 (nr 474). Skogen 
planläggs som Natur och lämnas som grön- och skogsområde. En liten del av 
skogsområdet tas i anspråk för en tänkt vändplan och gemensamhetsyta, för att 
möjliggöra en gemensam sophantering inom området.  

 

 

Riksintressen, fornlämningar och kulturmiljöer 
Själva planområdet innehåller inga kända registrerade fornlämningar4 enligt 
Riksantikvarieämbetets söktjänst Fornsök. Kungslena är dock känt för att vara 
                                                           
3 Lövskogsinventering i Tidaholms kommun, rapport 2012:84. 
4 Riksantikvarieämbetets Fornsök: http://www.raa.se/hitta-information/fornsok-fmis/ 

Utdrag ur 
Lövskogsinventering i 
Tidaholms kommun, med 
aktuellt område 474 
markerat. 

Vy norrut längs väg 
2878 med väg 26 i 
horisonten. 
Planområdet till höger i 
bild. 
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en historisk kulturbygd med många kända fornlämningar i närheten av 
planområdet.  

På Varvsberget söder om byn ligger lämningarna av Lenaborg, som på 1200-
talet var i Birger Jarls ägo och raserades på 1400-talet. Sannolikt har Lenaborg 
främst varit en stormansborg, uppbyggd i mitten av 1200-talet som ett större 
stenhus. På Plantabergets östsluttning ligger stenåldersgravar i form av tre 
gånggrifter, samt flera järnåldersgravar. Norr om byn finns en koncentration av 
järnåldersgravar. Från historisk tid finns flera områden kring byn med 
fornåkrar och terrasskanter. Vid Bossgårdshagen finns förhistoriska lämningar 
som tyder på att trakten varit bebodd under järnåldern. Lämningarna utgörs av 
ett par gravfält samt några domarringar och stensättningar. En hålväg och en 
fångstgrop ingår även i området.   

Länsstyrelsen beslutade 2018-07-05 om en arkeologisk utredning inom 
planområdet (Drn 431-21032-2018). Utförd arkeologisk undersökning 2018-
08-16 upprättad av Västergötlands museum visar att det inte förekommer några 
tidigare okända fornlämningar inom området. Länsstyrelsen har därmed ur 
antikvarisk synpunkt inget att erinra mot att den berörda marken används för av 
detaljplanen avsett ändamål.  

Ianspråkstagande av jordbruksmark 
Ett av riksdagens antagna 16 miljömål - ett rikt odlingslandskap - syftar till att 
skydda jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och 
livsmedelsproduktion. Huvuddelen av planförslaget, ca 1 av totalt 1,1 ha, berör 
jordbruksmark och denna kommer att försvinna vid ett genomförande av 
detaljplanen. För att göra en rimlig avvägning av konsekvenserna i och med 
ianspråktagande av jordbruksmarken kontra annan mark i motsvarande läge 
och omfattning har en utredningssammanställning gjorts. Där har mark i 
anslutning till Kungslena samhälle ställt mot varandra för att bedöma 
platsernas lämplighet gällande bostadsutveckling. Samtliga områden omfattas 
av landskapsbildsskydd, RI Naturvård samt RI Kulturmiljövård, varför dessa 
inte behandlas av sammanställningen nedan.   
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Karta över mark i anslutning till Kungslena samhälle som jämförts för eventuellt 
ianspråkstagande.  
 

 

Karta över identifierade fornlämningar i området kring Kungslena.  
 
Område Jordbruks- 

mark 
Hag-
mark 

Skogs
-mark 

Övrig hänsyn Bedömning 

A x    Produktiv jordbruksmark. Visuellt 
ligger platsen i direkt blickfång från 
utkiksplatsen vid Lena Borg, 
belägen strax till väster. Lena Borg 
är förutom Kungslena Kyrka den 
största turistattraktionen i 
Kungslena. Ny bebyggelse skulle 

117



Detaljplan för del av Kungslena 29:10 
Den 12 september 2018 

 

MILJÖ- OCH BYGGNADSFÖRVALTNINGEN  20/36 

därmed bli uppenbar i 
landskapsbilden och riskera att 
påverka Lena Borg som sevärdhet 
negativt. Se vy från Lena Borg över 
område A nedan.  

 
B x x x Fornlämninge

n Lena Borg. 
Ej lämpligt med tanke på 
fornlämningen Lena Borg som är 
belägen inom området. Viktiga 
hagmarker med unik flora och 
historiskt kontinuerligt hävdad 
mark. Kulturhistoriskt viktig mark 
som bör bevaras. 

C   x Fornlämning, 
naturvårdspro
gram 

Registrerad fornåker i området. 
Lövskog i rasbranteren till 
Gerumsberget, vilken Riksintresset 
för naturvård bland annat är till för 
att skydda.  

D x    Produktiv jordbruksmark. En 
utveckling av bostadsbebyggelsen 
längs huvudgatan (väg 2876) skulle 
kunna stärka karaktären av 
”bygata” genom samhället och 
därmed bidra positivt till 
Kungslenas bystruktur. 

E x  x  Produktiv jordbruksmark. En 
utveckling av bostadsbebyggelsen 
längs huvudgatan (väg 2876) skulle 
kunna stärka karaktären av 
”bygata” genom samhället och 
därmed bidra positivt till 
Kungslenas bystruktur. 

F x    Produktiv jordbruksmark. Beläget i 
direkt anslutning till Kungslenas 
reningsverk. Närheten till 
reningsverket och reningsdammar 
kan göra bostadsbebyggelse mindre 
lämplig.  

G x    Produktiv jordbruksmark. 
Fornlämningar samt närhet till 
byggnadsminnesmärkta Bossgården 
samt Kungslena medeltida kyrka, 
vilket ställer stora krav på visuell 
utformning och struktur. Dock 
skulle en utveckling av 
bostadsbebyggelsen längs 
huvudgatan (väg 2876) kunna 
stärka karaktären av ”bygata” 
genom samhället och därmed bidra 
positivt till Kungslenas bystruktur. 
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Bedömning: Av område A-G bedöms D,E samt G som de områden som skulle 
påverka natur, kultur samt historia och Kungslena bykaraktär minst. Av D,E 
samt G bedöms D och E som mest lämpliga i ett första läge, då man inte 
riskerar att visuellt påverka den befintliga miljön kring Bossgården och 
Kunglena Kyrka på dessa platser. Område D och E bedöms som likvärdiga, 
och en exploatering på dessa platser bedöms som likvärdig. Sett till 
bystrukturen skulle dock en exploatering på område D ge en mer utdragen 
karaktär på bystrukturen då bygränsen förskjuts mer år öster. En exploatering 
på område E ger byn en tätare kärna och mer sammanhåller struktur.  
  

Befintlig bebyggelse 

Kungslena historia 
Området upptas av ett till stora delar öppet och uppodlat landskap. Områdets 
kärna omfattas av Kungslena by med Enebacken och omgivande 
kulturlandskap på de terrassartade sluttningarna kring byn, där flera bondgårdar 
ligger. Det har ett varierat innehåll med lämningar från olika tidsperioder 
alltsedan förhistorisk tid.  
Kungslena kyrka med sina tre karaktäristiska takryttare är en av länets 
förnämligaste medeltida kyrkor, och Kungslena kyrkby var förr en av länets 
största byar. Byn som då hade 27 hemman härjades svårt av brand 1672 när 
den hörde till Visingsborgs grevskap. Greve Per Brahe d y lär ha velat utveckla 
Kungslena till en köpstad och lät utföra en plan för byns återuppbyggnad. 
Planen var ett rutmönster med tre långgator och fem tvärgator. Någon köpstad 
blev dock inte Kungslena, men byn återuppbyggdes efter planen. Laga skiftet 
genomfördes 1827-1867. Skiftet fick till följd att de flesta gårdarna flyttades ut 
från bytomten. Endast Bossgården, Korsgården och Ledsgården blev kvar i 
byn. Utflyttningen av gårdarna fick pågå en lång tid, 40 år, bl a beroende på att 
flera hus var byggda i sten och till skillnad från timmerhusen inte flyttbara. Av 
den ståtliga rutnätsplanen återstår efter skiftet endast en långgata och rester av 
Ledsgårdsgatan, en av tvärgatorna. 
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Historisk karta5 från Storskiftet 1791. Här ses Kungslenas dåvarande rutnätsmönster med två 
långgator samt tvärgator. 
 

 
 
Karta över Kungslenas nuvarande bystruktur, där en långgata återstår. 

                                                           
5 Lantmäteriets öppna data – https://historiskakartor.lantmateriet.se/ 
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Äldre bebyggelse 
Ledsgårdens gamla boningshus vid bygatan har bottenvåning av sten och 
övervåning av timmer. Vid bygatan öster om kyrkan ligger ett magasin av sten, 
vilket också härrör från den gamla byn. Vid kyrkplatsen ligger ett f d skolhus 
från 1860-talet. Bossgården, tidigare Kungslena översteboställe, ligger vid 
kyrkan och har en stor tvåvånings manbyggnad av sten från 1700-talet. Efter 
laga skiftet har en bybebyggelse med boningshus, lanthandel och även 
egnahem från 1900-talet vuxit fram längs bygatan. Byn ger därför även idag ett 
samlat och tätt intryck, till vilket bidrar stora träd och stenmurar som kantar 
vissa tomter mot bygatan. De ekonomibyggnader som ännu finns kvar i byn 
ger en antydan om byns utseende före skiftet.  
 

 

 

1. Bossgården eller 
Kungslena kungsgård 
ligger vid kyrkan. 
Föregångaren Lenaborg 
låg någon kilometer åt 
söder. Bossgården har 
skydd som 
byggnadsminne. 
Huvudbyggnadens 
bottenvåning är uppförd 
1731-1732 i kalkstens- 
och sandstensblock som 
delvis lär vara hämtade 
från Lenaborg. 
 

Byns långgata. Efter laga 
skiftet har bybebyggelse 
efter hand vuxit fram 
längs bygatan och 
bygatan ger därför även 
idag ett tätt och samlat 
intryck. Träd och 
stenmurar som kantar 
tomter bidrar till detta. 
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Nyare bebyggelse 
Småhusbebyggelse har under senare decennier tillkommit sydväst och sydost 
om byn. Den egentliga bytån är riven, men Enebacken uppe i Varvsbergets 
sluttning strax söder om byn har tåkaraktär. Där finns en samling av ett tiotal 
små boningshus vilka fungerat som backstugor och soldattorp. Till några torp 
hör ladugård, i övrigt endast uthus. Trots att de flesta boningshusen har 
förändrats något ger Enebacken som helhet ett mycket ålderdomligt intryck. 
Alla stugor, utom en vitmålad, har rödfärgad lock- eller locklistpanel och 
flertalet tak täcks av tegel. Husen ligger längs en liten ”gata” mellan stenmurar 
och inbäddas i grönska av lövträd, fruktträd och nyponsnår. Enebacken omges 
av hag- och lövängsmarker samt odlade partier. 

 

Bebyggelsen närmast planområdet uppkom på 60-70 talets egnahemsrörelse 
med tidstypiska 1-1 1/2 plans villor, vissa gavelställda med källarplan. 

Enebacken i Varvsbergets 
sluttning söder om byn 
har tåkaraktär med en 
samling av tiotalet små 
boningshus vilka fungerat 
som backstugor och 
soldattorp. 

2. Socknens f d skolhus från 1862 mittemot 
kyrkan. 
3. Vid bygatan öster om kyrkan ligger 
ett sockenmagasin av sten, vilket också härrör 
från den gamla byn. Det är byggt på 1700-talet. 

1 

2 3 
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Byggnaderna är, med få undantag, uppförd med faluröd träfasad vilket ändå 
gör att bebyggelsen kan tyckas smälta in i bymiljön.  

 

Bebyggelsen som tillkom på 1960-70 tal. Planområdet till höger i bild.  
 
 
 

123



Detaljplan för del av Kungslena 29:10 
Den 12 september 2018 

 

MILJÖ- OCH BYGGNADSFÖRVALTNINGEN  26/36 

BESKRIVNING AV PLANFÖRSLAGET 

 

 

Vision 
 
Karaktären av samlad by är värdefull. Kungslenas bystruktur med långgata och 
rest av tvärgata är ett av miljöns centrala karaktärsdrag. Denna struktur, där 
bebyggelsen finns utmed långgatan, har historisk bakgrund och ska värnas. 
Visionen är att skapa möjligheten för ny bebyggelse som smälter in i den 
befintliga bykaraktären, där långgatans karaktär och känslan av samlad by 
förstärks och upplevas som ett positivt och naturligt tillskott till 
bybebyggelsen. Färgsättning och utformningen av bebyggelsen styrs för att 
stärka känslan av lantlig och småskalig villabebyggelse.  
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Planerad bebyggelse 

Byggnadsstruktur och gestaltning 
Tanken är att det nya området ska försärka långgatans karaktär, genom att nya 
hus placeras med långsida längs bygatan (väg 2871) på ett jämnt avstånd av 
17m från vägkant. Husen ska utformas med träfasad som skall vara rödmålad, 
samt sadeltak av rödfärgat oglaserat tegel för att som långt som möjligt knyta 
an till befintlig äldre bebyggelse och ge ett intimt och lantligt intryck. Känslan 
av en obruten långsida ut mot vägen är viktig för att uppnå bygatans karaktär, 
vilket säkerställs med prickmark samt placeringsbestämmelser. Genom att ha 
en gemensam lokalgata in i området, som vinklas 90 grader mot långgatan, är 
tanken att känslan av tvärgata ska uppnås. Placeringen av lokalgatan ligger 
medvetet mot naturområdet, för att öka tillgängligheten till naturen för alla 
bostäderna, samtidigt som viktiga befintliga ledningar kan ligga orörda och blir 
förlagda i gatumark.  

Användning och utformning 
B – Bostäder medges inom mark betecknad med B, och är även tänkt att 
rymma erforderlig parkering för de tänkta bostäderna. Högsta utnyttjandegrad i 
bruttoarea per fastighetsarea – e1 medger en exploatering på 33%. 
Byggnadshöjden regleras till 3,5 eller 4,5 meter.  
Placeringsbestämmelsen p1 anger att huvudbyggnad skall placeras med 
långsida mot väg 2871, 17 meter från vägkant. Prickad mark reglerar vilken 
mark som ej får förses med byggnad. Utformningsbestämmelserna f1 samt f2 
reglerar att taken skall vara av typen sadeltak med oglaserat rött taktegel, samt 
att fasaden ska utformas som faluröd träfasad. b1 reglerar att inte källare får 
byggas. n1 säkerställer infiltration av dagvatten på tomtmark genom att reglera 
att endast 66% av fastighetsarean får hårdgöras.  Tänkt fastighetsindelning 
visas på illustrationsplanen. Fastighetsindelningen har sin utgångspunkt i 
villatomter om ca 1000-1500kvm.  

GATA1 – Lokalgata. Gatorna inom bostadskvarteret, som är tänkta att rymma 
gatumark men ej trottoarer. En tänkt vändplan för sophanteringsfordon är även 
förlagd på gatumark.  

NATUR – Naturområde medges inom mark betecknad med Natur. Befintlig 
askdominerad lövskog ska bevaras. Viss röjning medges. 
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Service 

   

Kungslenas läge i förhållande till närliggande städer samt tätorterna Ekedalen och Stenstorp. 

Offentlig service (skola förskola etc.) 
Närmsta livsmedelsbutik ligger cirka 8,5 km nordväst om planområdet i 
Stenstorp i Falköpings kommun. Service i form av bibliotek, skola samt 
förskola finns i närmaste tätorten Ekedalen, ca 5 km bort. Vårdcentral, 
folktandvård samt övrig kommersiell handel återfinns i Tidaholms tätorts 
centrum 1,2 mil sydost om Kungslena, samt i Falköping eller Skövde ca 2 mil 
bort. 

Kollektivtrafik och kommunikationer 
Busshållplats för skolskjuts finns idag i direkt anslutning till planområdes 
sydöstra del, samt mitt i Kungslena by. Se illustration nedan. 

För busskommunikationer mot Skövde och Tidaholms finns på gång- och 
cykelavstånd busshållplats vid väg 26, ca 1,5 km från planområdet. Sträckan 
trafikeras frekvent av buss 303 mellan Skövde och Tidaholm och möjliggör 
goda pendlingsmöjligheter med kollektivtrafik till de båda städerna. Via 
Skövde finns snabbtåg till både Göteborg och Stockholm, vilket tar 1 
respektive 2 timmar. Tågstation återfinns även i tätorten Stenstorp, 8,5 km från 
Kungslena.  
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Illustration över planområdet och hållpunkter för kollektivtrafikförbindelser.  

Friytor 

Lek och rekreation 
Närhet till spontanlek finns att tillgå i direkt närhet till, samt inom planen, i 
friväxande skog och naturmiljöer kring Kungslena. Söder om planområdet i 
befintligt bostadsområde finns även en anlagd lekplats.  

Naturmiljö  
Inom planområdet finns en mindre lövskog med vissa naturvärden som utgör 
ett rekreativt inslag i området. Inom planområdet planläggs befintlig lövskog 
för NATUR för att bibehålla värdena för framtiden.   

Gator och trafik 

Gatunät och gatutyper 
Bostadsbebyggelsen kommer att placeras på ett avstånd av 17 meter från väg 
2871, vilket säkerställs med prickmark samt en bestämmelse om placering för 
byggnader. Lokalgatan utformas med en bredd av 6 meter. Lokalgatans 
placering har sin utgångspunkt i att uppnå känslan av tvärgata till väg 2871. 
Placeringen är även valt med hänsyn till de stamledningar för VA som är 
förlagda på marken idag. Dessa kan med tänkt utformning ligga kvar i orört 
läge i lokalgatan, allmän platsmark.  

Lokalgatans placering är förlagd med dess in- och utfart ca 50m från korsnigen 
mellan väg 2871 och 2878. Mellan korsningen och lokalgatans in- och utfart 
finns naturområde med lövskog. Sikten för in- och utfartens placering anses 
inte vara ett bekymmer, då vegetationen utgörs av lövskog, är indragen en bit 
från vägkant samt att hastigheten är naturligt låg inom området. Skulle sikten 
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upplevas som ett bekymmer är en enkel lösning att rensa vegetationen från sly 
närmast vägen för att öka sikten mot korsningen.  

 
Placering för lokalgatans tänkta in- och utfart på väg 2871, med korsningen till väg 2878 till 
vänster i bild. 

Parkering 
Parkering inom området skall rymmas inom den egna fastigheten. 

Teknisk försörjning 

Vatten och avlopp (VA) 
Hela planområdet skall anslutas till det kommunala VA-nätet. Nya ledningar 
för vatten och avlopp är precis lagda i längs väg 2871 inom planområdet, för 
att ansluta Kungslena till det kommunala reningsverket inne i Tidaholms tätort. 
Idag är dock fortfarande det lokala reningsverket i drift, vilket förväntas tas ur 
drift i slutet av 2018. Nya ledningar är dimensionerade för att klara kapaciteten 
av de tillkommande hushållen och det går enkelt att ansluta nya hushåll inom 
området till ledningarna. Till viss del hamnar de befintliga va-ledningar som 
går inom planområdet medvetet i kommande gatumark-allmän platsmark för 
att underlätta skötsel. Nya ledningar dras huvudsakligen i områdets nya gator 
och i parkmark. Där ledningar hamnar eller förläggs i kvartersmark skyddas 
dessa med ledningsrätt, (u-områden på plankartan) samt prickmark. 
Spillvattenledningar ansluts med självfall till kommunens ledningsnät, vidare 
till pumpstation beläget nordväst om planområdet.  

Dagvatten 
Ca 400m norr om planområdet finns anlagda reningsdammar. Dessa dammar 
används idag till rening av spillvatten från det lokala reningsverket i Kunglena. 
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Under hösten 2018 kommer det lokala reningsverket i Kungslena att avvecklas, 
då nya ledningar har dragits för att ansluta Kungslena (och Ekedalens) 
samhälle till reningsverket i Tidaholms tätort. I samband med att kommunen 
avvecklar det lokala reningsverket kommer dammarna att förlora sin 
huvudsakliga funktion och vattentillförsel. Ett sätt att trygga dammarnas 
fortlevnad är att istället för spillvattnet från reningsverket leda annat lämpligt 
vatten till dammarna. En lämplig lösning är att koppla dagvatten som alstras i 
området till dammarna, vilket kommer trygga dammarnas funktion och 
fortlevnad, men då som en rening och fördröjning av dagvatten istället för 
spillvatten. På detta sätt riskerar inte dammarna att torrläggas, och de 
livsmiljöer som återfinns kring dessa dammar kan fortleva även efter att 
reningsverket avvecklats.  

Öster om planområdet löper ett dagvattendike som mynnar ut i Ösan, senare 
Tidan. De befintliga hushållen och gatunätet i sydöstra delen av Kungslena by 
använder idag detta dike för bortforsling av det lokala dagvattnet. Planen är att 
via dagvattenledningar leda om detta dike till dammarna. Dagvattnet får då en 
naturlig fördröjning och rening i dammarna innan det rinner ut omgivning och 
grundvatten. Genom att leda om hela diket öster om planområdet omhändertar 
vi det dagvatten från befintligt bostadsområde som idag släpps ut till recipient, 
plus det dagvattnet som kommer alstras inom planområdet. På detta sätt bidrar 
vi till minskad förorening av vattendraget Ömboån och Tidan, samt tryggar 
livsmiljöerna kring de befintliga reningsdammarna.   

 

Illustrationskarta över dagens samt framtida dagvattenlösning. Befintligt dagvattendike 
illustrerad som streckad röd linje samt dess upptagningsområde som röd ring. Tänkt 
dagvattenhantering illustreras som blå streckad linje och dess upptagningsområde somblåa 
ringar.  
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Elförsörjning 
Bebyggelsen kommer att kunna anslutas till Sjogerstad elektriskas elnät.  

Uppvärmning 
Uppvärmning sker genom enskilda uppvärmningssystem.  

Hälsa, säkerhet och störningar  

Översvämning 
Inom planområdet bedöms inte finnas någon risk för översvämningar av vatten 
eller vattendrag.  

Skyfall 
I planeringen av det nya bostadsområdet kommer ett skyfall med 10års 
återkomsttid tas i beräkning vid dimensionering av dagvattenledningar. 
Ledningsnätet har inte krav att kunna hantera regn med återkomsttid större än 
10 år enligt MSB:s publikation Vägledning för skyfallskartering (2017). 

Tomter projekteras högre än gatumark så avrinning sker mot gator, från dessa 
avrinner därefter vattnet via dagvattenledningar till 
reningsdammarna/dagvattendammarna, vilka med god marginal kommer klara 
dagvattenflödena för området. En skyfallsberäkning kan behöva utföras i 
samband med projektering av området. Ingen skredrisk bedöms finnas inom 
området. 

Buller 
Riksdagen har i förordning om trafikbuller vid bostadsbyggande (2015:216) 
antagit riktvärden utomhus vid nybyggnad av bostäder. Förordningen grundas i 
Plan- och bygglagens 2 kap 6 a § om hur bostäder ska lokaliseras och anpassas 
till mark som är lämpad för ändamålet, med hänsyn till möjligheterna att 
förebygga bullerstörningar. Genom ett regeringsbeslut från 11 maj 2017 höjs 
de tidigare riktvärden i förordningen utomhus vid fasad och för mindre 
bostäder från den 1 juli 2017. Dessa riktvärden kan direkt tillämpas för alla 
påbörjade detaljplaner som utvärderas mot förordningen 2015:216. För bostä-
der gäller för närvarande riktvärdet utomhus på 60 dBA ekvivalent nivå vid 
fasad och 50 dBA ekvivalent nivå vid uteplats.  

Översiktlig bullerbedömning  
Det finns behov av att översiktligt kunna beskriva bullerexponeringen för att 
dels möjliggöra bedömningar av i vilken omfattning man behöver ta hänsyn 
till ljudmiljön, dels bedöma behovet av mer utförliga bullerutredningar. 

Boverket och Sveriges kommuner och landsting har tagit fram en broschyr som 
innehåller två metoder för att översiktligt kunna bedöma ekvivalenta 
(genomsnittliga) bullernivåer från vägtrafik vid bostäder om 1-5 våningar. 
Metod två ger en något större möjlighet att ta hänsyn till marktyp (mjuk eller 
hård), men båda metoderna kan användas var och en för sig. För att kunna 
avläsa ljudnivån behövs uppgifter om: 
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• trafikmängd (antal fordon per dygn) 
• skyltad hastighet (km/h) 
• avstånd mellan väg och mottagare (meter) 

I bedömningarna förutsätts fri sikt mellan väg och mottagare och en ”normal” 
trafiksammansättning. Det innebär att avläst ljudnivå är en uppskattning som 
kan variera beroende på inverkan av olika faktorer. Om det finns flera vägar, 
andra trafikslag eller bullerkällor kan den sammanlagda ljudnivån bli högre och 
en mer omfattande utredning behöva göras. 

Översiktlig bullerbedömning för Kungslena 29:10 
För att kunna göra en översiktlig bedömning av bullernivån har följande värden 
uppskattats av kommunens ansvariga baserat på dagens trafiknivåer: 
ÅDT: 304 fordon  
Skyltad hastighet: 50 km/h 
Marktyp: Mjuk (vegetation) 
 

Översiktlig bullerbedömning metod två6 

En trafikalstring tog fram under vintern 2018, där ÅDT (årsdygnstrafik) samt 
uppmätt medelhastighet togs fram. Det uppmätta värdet om 305 fordon ÅDT 
och medelhastighet på 41 km/h ger mellan 50 och 55 dBA 10 meter från 
vägmitt. Redan vid drygt 30 meter från vägmitt uppnås en ekvivalentnivå om 
längre än 50 dBA, vilket är gott och väl under angivna nivåer för 
bostadsbebyggelse. 
 
Kommunen gör därmed bedömningen att buller inte utgör något problem i 
aktuell plan.  
 

Geoteknisk undersökning 
En översiktlig geoteknisk undersökning kommer att utföras hösten 2018. Det 
finns inget som idag föranleder att marken skulle vara olämplig för byggnation, 
men skulle undersökningen visa annat kommer hänsyn tas och åtgärder göras i 
det fortsatta planarbetet.  

Radon  
Radonmätning görs i samband med de geotekniska utredningarna inom 
området. Beroende på resultat kommer skrivelser infogas som säkerställer att 
byggnaderna uppförs med lämpligt radonskydd.  

                                                           
6 Bullerbedömning, http://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-
boverket/publikationer/2016/hur-mycket-bullrar-vagtrafiken/ 
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Lantbruk  
I anlutning till östra delen av planen bedrivs aktivt jordbruk. Mellan den 
planerade bebyggelsen och den brukade marken rinner en bäck som bildar en 
naturlig barriär om ca 5 meter mellan bebyggelse och lantbruk.  
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GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 
ORGANISATORISKA FRÅGOR 
Detaljplanen prövas enligt utökat förfarande och antas av Kommunfullmäktige.  

Tidsplan 
Planprocessen väntas pågå under 2018-2019 med samråd (september-oktober) 
och granskning (november-december 2018) av planförslaget. 
Kommunfullmäktige beräknas anta detaljplanen under vinter-vår.  

Genomförandetid 
Detaljplanens genomförande är 5 år från den dag då planen vinner laga kraft. 
Ändras eller upphävs planen under genomförandetiden har fastighetsägare rätt 
till ersättning för den skada denne åsamkas. Efter genomförandetiden fortsätter 
detaljplanen med dess byggrätter att gälla, men ändras eller upphävs planen 
finns det ingen rätt till ersättning för de byggrätter som eventuellt gått 
förlorade.  

Ansvarsfördelning 
Huvudman för allmän platsmark i planen är Tidaholms kommun. Det innebär 
att det är kommunen som är ansvarig för att lokalgator byggs ut. Kommunen 
ansvarar också för drift och underhåll av allmän platsmark. 

Hjo Energi/Bredband Östra Skaraborg AB ansvarar för fiberkabel i vägkant i 
södra delen av planområdet.  

Tidaholms Energi AB ansvarar för gatubelysning  

Sjogerstad Elektriska ansvarar för elledningar.  

Trafikverket är huvudman och väghållare för 2871 samt 2878.  

Tidaholms kommun är huvudman för allmänna vatten- och spillvattenledningar 
som ligger inom kvartersmark. Där så behövs skyddas ledningar med u-område 
på plankartan. 

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 

Fastighetsbildning 
Detaljplanen möjliggör nybildning av fastigheter för bostadsändamål. På 
illustrationsplanen visas föreslagna fastighetsgränser som kan utgöra underlag 
för fastighetsbildningen. Tidaholms kommun ansöker om fastighetsbildning för 
samtliga tomter när detaljplanen vunnit laga kraft.  

EKONOMISKA FRÅGOR 
Planarbetet bekostas av Tidaholms kommun. Utbyggnad av allmän platsmark 
bekostas av Tidaholms kommun. Planavgift tas ut i samband med bygglov.  
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Upparbetade kostnader tas ut i tomtpriset, även kostnaderna för 
fastighetsbildning kommer att tas ut i tomtpriset.  

På kvartersmark svarar fastighetsägarna för kostnaderna i samband med 
genomförandet.  

TEKNISKA FRÅGOR 
Upprättande av ledningsrätter och servitut genomförs i samband med 
förrättning.  

ADMINISTRATIVA FRÅGOR 
För hela planområdet gäller bestämmelsen att inga källare får finnas.  

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 
Miljö- och byggkontoret Torbjörn Jansson 
 Karolina Hellqvist 
 Jörgen Nyström 
Tekniska kontoret Johan Larseus 

Karin Steen 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MILJÖ- OCH BYGGNADSFÖRVALTNINGEN 
 
 
Marie Bengtzon Peter Lann 
Planarkitekt Miljö- och byggchef 
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Miljö- och byggnadsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm 

Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 A  |  Telefon: 0502-60 60 00  |  Fax: 0502-60 60  17 
E-post: miljo.bygg@tidaholm.se 

www.tidaholm.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2018-09-19 
 
Ärendenummer 
MBN 2018/38 Namn. 
   
Marie Bengtzon  
0502-60 60 30 
marie.bengtzon@tidaholm.se 
 
 
Möjlighet att lämna yttranden över detaljplan för del av Kungslena 
29:10, Kungslena by, Tidaholms kommun, Västra Götalands län 
 
Samråd  
Möjlighet att lämna yttrande över detaljplan enligt ovan rubricerat.  
Detaljplanen upprättas med utökat förfarande enligt PBL 2010/900. 
 
Samrådstiden är 21 september 2018 till och med 19 oktober 2018. 
 
Yttranden önskas senast den 19 oktober 2018.  
 
Handling 
Planen syftar till att möjliggöra en utveckling av småskalig bostadbebyggelse 
tillhörande gatu- och naturmark, i direkt anslutning till Kungslena bys östra del. 
Planområdet omfattar cirka 1 hektar och utgörs idag av obebyggd mark. 
Marken är inte detaljplanelagd sedan tidigare. All mark inom planområdet ägs 
av Tidaholms kommun. 
 
 
 
I tjänsten 
Marie Bengtzon 
 
Bilagor 
Planbeskrivning, september 2018 
Plankarta, september 2018 
Illustrationsplan. augusti 2018 
Geoteknisk undersökning, september 2018 
Behovsbedömning, augusti 2018 (bilägges ej) 
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Behovsbedömning - checklista 
Enligt 6 kap. 11 § miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning av planer, program 
eller ändringar, om dess genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. 
Syftet med miljöbedömningen är att integrera miljöaspekter i planen eller programmet så att 
en hållbar utveckling främjas.  
Om planens, programmets eller ändringens genomförande medför en betydande 
miljöpåverkan så ska en miljöbedömning göras och resultatet redovisas i form av en 
miljökonsekvensbeskrivning, MKB enligt PBL 4 kap 34 §.  
Checklistan nedan är en behovsbedömning som ska fungera som ett arbetsunderlag för att 
bedöma om planens genomförande innebär betydande miljöpåverkan. Checklistan kan 
också användas till att utreda vilka typer av faktorer/frågor som kan behöva beskrivas vidare, 
även om planens genomförande inte bedöms innebära betydande miljöpåverkan. 
Bedömningarna är preliminära. Ny kunskap som tillförs planarbetet kan innebära att 
bedömningarna i denna checklista måste omvärderas. 
 
 
Checklista genomgången 2018-04-xx 

Detaljplan för Del av Kungslena 29:10 

Fastighetsbeteckningar Kungslena 29:10 

Planens syfte Syftet med detaljplanen är att möjliggöra 
bostadsbebyggelse på en central plats i 
Kungslena by. 

Handläggare Marie Bengtzon, planarkitekt 

Kort beskrivning av befintlig miljö Planområdet omfattar ca 1,7 hektar och 
ligger centralt i Kungslena by, ca 1 mil 
nordväst om Tidaholms tätort. Planområdet 
utgörs av obebyggd mark som består av en 
gallrad skogsdunge, en befintlig landsväg 
samt öppen åkermark. 
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MILJÖFAKTOR KOMMER PLANEN 
ATT BERÖRA? 

KOMMENTAR 

 

Ingen Positiv Negativ BMP 

 

Påverkan på naturmiljö/naturvård 
Riksintresse för naturvård x  x  Kungslena innefattas av 

riksintresse för naturvård, NRO 
14108 – Plantaberget, 
Varvsberget, Gerumsberget 
och Gisseberget. 
Värdeomdömet fokuserar 
främst på platåbergen och 
dess unika sammansättningar 
med diabastäcke på 
kambrosiluravlagringar.  I och 
nedan diabasbranterna finns 
artrika ädellövskogar med 
lång kontinuitet, 
representativt odlingslandskap 
med lång kontinuitet och 
förekomst av 
naturbetesmarker med artrika 
växtsamhällen. Alvarmarker, 
kalkfuktängar, extremrikkärr 
samt värdefulla våtmarker 
återfinns också i 
kambrosilurområdet. För 
området vid Varvsberget och 
Kunglena är det främst 
odlingslandskap och 
naturbetesmarker av lång 
kontinuitet som utgör höga 
värden. Även lövskog i och vid 
Varvsbergets branter.  
Inom planområdet återfinns 
ett parti lövskog, vilken 
bevaras i sin helhet i planen. 
Utöver det utgör planen 1 ha 
brukad åkermark i form av 
gräsvall som tas i anspråk.  

Natura 2000-område x     
Naturreservat/naturskydd x     
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Strand/biotopskydd x     
Annan värdefull natur x     

Påverkan på kulturmiljö/kulturarv 
Riksintresse för kulturmiljö  x x  Området innefattas av 

rinksintresse för 
kulturmiljövård – 
Kambrosilurområdet [R 100] 
(Delen i Dimbo, Hångsdala, 
Kungslena, Ottravad, Suntak, 
Valstad, Varv och Östra 
Gerums snr). 
”Kambrosilurområdet, som har 
sin tyngdpunkt på Falbygden, 
har mycket höga pedagogiska 
och vetenskapliga värden som 
genom landskapets öppenhet 
och speciella topografiska 
egenskaper tydligt kan 
avläsas.”  
För Kungslena nämns särskilt: 
”odlingslandskapet kring 
Kungslena-Varv med bl a 
lämningarna efter 
folkungarnas Lenaborg och 
platsen för slaget vid Lena 
1208, Kungslena medeltida 
kyrka, översteboställe med 
byggnader uppförda av sten 
från Lenaborg. Lämningar efter 
alun- och kalbruk m.m.” 
Inom planområdet finns inga 
utpekade forntida lämningar. 
Området ligger inte i direkt 
närhet till omnämnda värden 
och en ny bebyggelse skulle 
om den utformas med omsorg, 
kunna höja känslan av 
Kungslenas bystruktur på 
platsen. En rätt utformad 
bebyggelse skulle på så sätt 
kunna höja värdet av 
kulturmiljön och en fel 
utformad bebyggelse kan ha 
motsatt effekt. Viktigt är att 
bebyggelsen smälter in i den 
befintliga miljön, som idag 
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endast består av småskalig 
villabebyggelse/enfamiljshus. 
Den nya bebyggelsen kommer 
därmed även fortsättningsvis 
begränsas till villabebyggelse i 
1-1,5 våningar med 
utformningsbestämmelser 
gällande fasad och takmateriel 
och –utformning för att smälta 
in i den nuvarande bymiljön 
och bebyggelsen.   

Kulturreservat x     
Fornminne x    Inga kända fornminnen har 

lokaliserats på platsen för 
planområdet. De områden 
kring och i Kungslena som 
bedömts som mest intressanta 
för arkeologiaska fynd och 
fornminnen har under åren 
genomgått utredningar. Om 
nya uppgifter skulle inkomma 
som gör området intressant 
för en ev. utredning görs detta 
under planarbetet.  

Byggnadsminne x     
Andra kulturhistoriska värden x    Se avsnitt om riksintresse för 

kulturmiljö. 
Landskaps- och stadsbild  x x  1974-11-18 beslutade 

Länsstyrelsen i Skaraborgs län 
om landskapsbildsskydd till 
skydd för landskapsbilden i 
Kungslena. 
Landskapsbildsskyddet 
omfattar Kungslena kyrkby 
med närmaste omgivning. 
Planområdet ligger inom 
landskapsbildsskyddet och i 
direkt anslutning till befintlig 
bebyggelse. 
Landskapsbildsskyddets 
funktion är att begränsa och 
kontrollera vegetation, 
vägdragning, schaktning samt 
byggnationer inom området. 
All typ av byggnation, 
vägdragning etc. som sker 
inom planområdet framöver 
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kommer även att granskas och 
godkännas av länsstyrelsen 
med hänsyn till 
landskapsbildsskyddet. Således 
kommer ingen typ av 
exploatering inom 
planområdet ske utan 
prövning och tillstånd från 
länsstyrelsen. Stor vikt 
kommer läggas vid att ny 
bebyggelse smälter in mot 
befintlig bykaraktär och 
befintlig äldre bebyggelse.    

Påverkan på luft och klimat 
Luftkvalitet x  x  Planen innebär ökade halter av 

trafikemissioner inom samt till 
och från området i och med 
etableringar av nya 
bostadsområden. Möjlighet 
finns dock att resa kollektivt 
med goda 
busskommunikationer ca 1km 
bort till både Skövde och 
Tidaholm.   

Lokalklimat x     
Utsläpp från transporter och 
energianvändning 

x     

Påverkan på växt- och djurliv 
Vegetation/grönstruktur x     
Djurliv x     
Rödlistade arter x     

Påverkan på hälsa och säkerhet m.m. 
Trafikmiljö, gång- cykelväg x     
Buller, vibrationer, ljus mm. x     
Risker x     
Rekreation och friluftsliv x x    
Personlig säkerhet, trygghet, 
tillgänglighet mm 

x     

Barnperspektivet  x   Kungslena by utgörs av 
småskalig bostadsbebyggelse, 
med möjlighet till rekreation 
och natur i direkt anslutning 
till bebyggelsen. Goda 
kommunikationer till förskola 
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och skola i grannsamhället, 
Ekedalen, 4,5 km bort dit 
skolbuss finns.  

Påverkan på mark och vatten 
Markföroreningar x     
Markens stabilitet/erosion x    Inga misstankar finns om 

undermåliga marktekniska 
egenskaper, men en 
grundläggande geoteknisk 
utredning kommer att utföras 
under planprocessen för att 
säkerställa detta. 

Yt- och grundvattens kvalitet 
och nivå 

x    Kommunalt vatten och avlopp 
finns. 

Översvämningsrisk x     
Skyddsområde för vattentäkt x     
Dagvatten/spillvatten x     

Påverkan på miljökvalitetsnormer 
Buller x     
Luft x     
Vatten x     

Påverkan på hushållning med naturresurser och andra resurser 
Mark x  x  Jordbruksmark tas i anspråk 

för bostadsbebyggelse. 
Kungslena by omges av 
skyddsvärda lövskogar längs 
varvsbergets kant, hävdbetad 
mark med historiskt sett lång 
kontinuitet och därför höga 
natur- och kulturvärden, samt 
brukad jordbruksmark ofta 
innehållande identifierade 
fornminnen. Platsen för 
planområdet är en av få 
platser i närhet till Kungslena 
som inte innefattar något av 
uppräknade värden. Trots att 
jordbruksmark om knapps 1 ha 
i detta fall tas i anspråk måste 
marken, sett till platsen och 
dess övriga värden och 
förutsättning, anses som väl 
lämpad för en exploatering.  

Vatten x     
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Materiella resurser x     
Transporter/kommunikationer x    Planområdet anses alstra en 

mindre mängd fordon, vilket 
inte bedöms påverka vägnätet 
nämnvärt.  

Energiförsörjning x     
      
      
 

Övrigt JA 
kan generera 

miljöbedömning 

NEJ 
genererar inte 

miljöbedömning 

Kommentar 

Finns miljöstörande 
verksamhet i omgivningen 
som har negativ inverkan? 

 X  

Finns målpunkt eller 
transportled för farligt 
gods inom 150 meter? 

 X  

Finns andra projekt som 
innebär eller kan innebära 
miljöpåverkan på 
planområdet? 

 X  

Har detta projekt 
betydelse för andra 
planers eller programs 
miljöpåverkan? 

 X  

Kan projektet skapa 
kumulativa eller tillfälliga 
effekter? 

 X  

Kan projektet ge 
miljöpåverkan i annan 
kommun eller annat land? 

 X  

 

Slutsats om fortsatt utredningsbehov 
Samlad bedömning: Kommunen bedömer, med hänsyn till 

ovanstående, att planens genomförande inte 
innebär en betydande miljöpåverkan och att en 
miljökonsekvensbedömning därför inte behöver 
upprättas.  

 
 
Tidaholms kommun 
2018-04-16 
 
 
Peter Lann    Marie Bengtzon 
Miljö- och byggchef   Planarkitekt 
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Tekniska nämnden
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm

Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26  |  Telefon: Adress.  |  Fax: 0502-60 60 80
E-post: tekniska.kontoret@tidaholm.se

www.tidaholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE
2018-09-20

Ärendenummer
2018/213 Tekniska nämnden

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

Tjänsteskrivelse - Samråd detaljplan för del av Kungslena 29:10 
Kungslena by

Ärendet
Miljö- och byggnadsnämnden har lämnat möjlighet att lämna yttrande över 
detaljplan för del av Kungslena 2:10, Kungslena by senast den 19 oktober.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Möjlighet att lämna yttrande över detaljplan för del av 

Kungslena 29:10, Kungslena by, Marie Bengtzon, 2018-09-19
 Plan beskrivning, september 2018
 Plankarta, september 2018
 Illustrationsplan, augusti 2018
 Geoteknisk undersökning, september 2018 

Utredning
Som beskrivs i samrådshandlingarna har upprättandet av detaljplan för 
området länge efterfrågats för att möta de förfrågningar om möjlighet till 
bostadsbyggnation som funnits.
Som beskrivs finns möjlighet till VA- El- och trafikförsörjning.
Några synpunkter finns dock på samrådshandlingen. Vad gäller 
dagvattenhanteringen bör man eftersträva någon form lokalt 
omhändertagande med stenkista samt bräddning därefter till kommunal 
hantering. Från fastigheterna efter eventuell stenkista etc bör det så snabbt 
som möjligt ut i öppen hantering i form öppen yta, dike för senare naturligt 
flöde och uppehåll i eventuella naturliga dammsystem.
En felskrivning som kan justeras är förhållandet att det är Tidaholms kommun, 
tekniska förvaltningen som är huvudman för eventuell gatubelysning. Ej 
Tidaholms energi.

Barnrättsbedömning
Barnrättsbedömningar förutsättes hanteras i detaljplanearbetet

Förslag till beslut
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslås avlämna följande yttrande att 
förutom hantering av dagvatten enligt beskrivning ovan och justering av 
huvudmannaskap gatubelysning finns i övrigt inget att anföra.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-10-04
Tekniska nämndens arbetsutskott

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2018/127

§ 101 Beslut angående frigörande av mark till Tidaholms 
Brukshundsklubb med anledning av Specialfastigheters 
markförvärv

Sammanfattning av ärendet
Med anledning av Specialfastigheters markförvärv kring sin nuvarande 
fastighet kommer arrendeavtalet med Tidaholms brukshundsklubb att behöva 
förändras alternativt sägas upp.

Kriminalvårdens yttre fastighetsgräns (nät) kommer med anledning av 
förvärvet att flyttas ut vilket innebär att klubbstuga inklusive en gräsplan måste 
flyttas. Under diskussioner med brukshundsklubben framfördes föreningen 
önskemål om flytt av hela anläggningen. Förslaget var att flytta till ett gärde 
angränsande till de av TGIF arrenderade träningsplanerna.
Alternativ till detta är att flytta klubbstugan inom nuvarande arrendeområde 
samt ersätta träningsplaner som tas i anspråk för klubbstuga och av 
kriminalvårdens expansion. En total flytt innebär något högre kostnad på 
grund av högre transportkostnad, el och VA-anslutningar samt nyanläggning 
av fler träningsplaner. En samordningsvinst kan vara att en ny parkeringsplats 
kan samutnyttjas av TGIF, vid vårträning samt cuper.
En mycket tidig kostnadsuppskattning ger att en flytt delvis inom området 
belöper sig till ca 1.5 - 2 Mkr. En total flytt kan uppskattas till 3 - 3.5 Mkr. 
Siffrorna är ej upphandlade och får justeras löpande beroende av kommande 
beslut. 

Båda förslagen kommer att fungera. Brukshundsklubben förordar en total flytt. 
TGIF ser en fördel i att få tillgång till parkering. Kostnaderna skiljer sig och 
kommer att påverka totalkalkylen för projektet Specialfastigheter.
Lämpligt är att Kultur- o fritidsnämnden bereds möjlighet att yttra sig inför 
kommunstyrelse och fullmäktigebeslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Frigörande av mark Tidaholms Brukshundsklubb 

med anledning av Specialfastigheters markförvärv, 2018-09-21, 
teknisk chef Kjell Jonsson

 Skrivelse ”Förslag till ny lokalisering av hundsportanläggning i 
Tidaholm, 2018-09-27, Tidaholms Brukshundsklubb

 Kartor mm

Förslag till beslut
- Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta 

att överlämna utredningen med kostnadsuppskattningar till 
kommunstyrelsen för beslut

Tekniska nämndens arbetsutskotts beslut
 Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta 

föreslå kommunstyrelsen besluta att planering och flytt till närliggande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-10-04
Tekniska nämndens arbetsutskott

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande

mark för TGIF:s och tekniska nämnden förutsätter att finansiering sker 
i samband med försäljning av mark till Specialfastigheter.

Sändlista
Tekniska nämnden
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Tekniska nämnden
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm

Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26  |  Telefon: Adress.  |  Fax: 0502-60 60 80
E-post: tekniska.kontoret@tidaholm.se

www.tidaholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE
2018-09-21

Ärendenummer
2018/127 Tekniska nämnden

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

Tjänsteskrivelse - Frigörande av mark Tidaholms 
Brukshundsklubb med anledning av Specialfastigheters 
markförvärv

Ärendet
Med anledning av Specialfastigheters markförvärv kring sin nuvarande 
fastighet kommer arrendeavtalet med Tidaholms brukshundsklubb att behöva 
förändras alternativt sägas upp.

Beslutsunderlag
 Skrivelse ”Förslag till ny lokalisering av hundsportanläggning i 

Tidaholm, 2018-09-27, Tidaholms Brukshundsklubb
 Kartor mm

Utredning
Kriminalvårdens yttre fastighetsgräns (nät) kommer med anledning av 
förvärvet att flyttas ut vilket innebär att klubbstuga inklusive en gräsplan måste 
flyttas. Under diskussioner med brukshundsklubben framfördes föreningen 
önskemål om flytt av hela anläggningen. Förslaget var att flytta till ett gärde 
angränsande till de av TGIF arrenderade träningsplanerna.
Alternativ till detta är att flytta klubbstugan inom nuvarande arrendeområde 
samt ersätta träningsplaner som tas i anspråk för klubbstuga och av 
kriminalvårdens expansion. En total flytt innebär något högre kostnad på 
grund av högre transportkostnad, el och VA-anslutningar samt nyanläggning 
av fler träningsplaner. En samordningsvinst kan vara att en ny parkeringsplats 
kan samutnyttjas av TGIF, vid vårträning samt cuper.
En mycket tidig kostnadsuppskattning ger att en flytt delvis inom området 
belöper sig till ca 1.5 - 2 Mkr. En total flytt kan uppskattas till 3 - 3.5 Mkr. 
Siffrorna är ej upphandlade och får justeras löpande beroende av kommande 
beslut. 

Barnrättsbedömning
Flytten ifråga innebär ingen förändring i tillgänglighet då det ligger utefter 
samma väg. Föreningen bedömer det som ett bra alternativ för sin 
ungdomsverksamhet.

Utredningens slutsatser
Båda förslagen kommer att fungera. Brukshundsklubben förordar en total flytt. 
TGIF ser en fördel i att få tillgång till parkering. Kostnaderna skiljer sig och 
kommer att påverka totalkalkylen för projektet Specialfastigheter.
Lämpligt är att Kultur- o fritidsnämnden bereds möjlighet att yttra sig inför 
kommunstyrelse och fullmäktigebeslut.
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Tekniska nämnden
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm

Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26  |  Telefon: Adress.  |  Fax: 0502-60 60 80
E-post: tekniska.kontoret@tidaholm.se

www.tidaholm.se

Förslag till beslut
Föreslå tekniska nämnden att överlämna utredningen med 
kostnadsuppskattningar till kommunstyrelsen för beslut

149



150



151



152



153



154



155



156



157



158



159



160



161



162



163



164



1/1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-10-04
Tekniska nämndens arbetsutskott

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2018/216

§ 102 Beslut angående kultur- och fritidsnämndens förfrågan om 
uppsättning och skötsel av pump på Hägne

Sammanfattning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att köpa in en ny pump med placering i 
korsningen Hägnevägen – Plånaregatan under förutsättning att tekniska 
nämnden ansvarar för uppsättning och fortsatt skötsel och fråga ställs nu till 
tekniska nämnden.

Vattenpumpen ifråga har ingen teknisk funktion utan får ses som en 
utsmyckning, minnesmärke, konstverk etc. Normalt sett är dessa Kultur- och 
fritidsnämndens ansvar.
Placeringen på en trottoar är inte bra med hänsyn till framkomlighet och 
tillgänglighet. Kostnaderna för underhåll och skötsel vid skadegörelse, 
påkörningar kommer med tiden att vida överstiga inköpskostnaden.
Utan budgettillskott för allehanda önskemål kommer tekniska förvaltningen 
inte att ha en möjlighet till positiva bokslut.
Det rimliga är att kultur- och fritid på ett lämpligt sätt dokumenterar objektet.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Byte av vattenpump i korsningen Hägnevägen – 

Plånaregatan, 2018-09-24, teknisk chef Kjell Jonsson
 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 75/2018 ”Medborgarförslag om 

byte av vattenpump i korsningen Hägnevägen – Plånaregatan” 
2018-09-12

 Tjänsteskrivelse ”Medborgarförslag om byte av vattenpump” Pema 
Malmgren, 2018-05-25

Förslag till beslut
- Av skäl i utredningen bör tekniska nämnden inte utan tillkommande 

finansiering åta sig montering och skötsel av pumpen ifråga.

Tekniska nämndens arbetsutskotts beslut
 Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta 

att ställa sig positiva till medborgarförslaget.

Sändlista
Tekniska nämnden
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Tekniska nämnden
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm

Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26  |  Telefon: Adress.  |  Fax: 0502-60 60 80
E-post: tekniska.kontoret@tidaholm.se

www.tidaholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE
2018-09-24

Ärendenummer
2018/216 Tekniska nämnden

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

Tjänsteskrivelse om bygte av vattenpump i korsningen 
Hägnevägen - Plånaregatan

Ärendet
Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att köpa in en ny pump med placering i 
korsningen Hägnevägen – Plånaregatan under förutsättning att tekniska 
nämnden ansvarar för uppsättning och fortsatt skötsel och fråga ställs nu till 
tekniska nämnden.

Beslutsunderlag
 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 75/2018 ”Medborgarförslag om 

byte av vattenpump i korsningen Hägnevägen – Plånaregatan” 
2018-09-12

 Tjänsteskrivelse ”Medborgarförslag om byte av vattenpump” Pema 
Malmgren, 2018-05-25

Utredning
Vattenpumpen ifråga har ingen teknisk funktion utan får ses som en 
utsmyckning, minnesmärke, konstverk etc. Normalt sett är dessa Kultur- och 
fritidsnämndens ansvar.
Placeringen på en trottoar är inte bra med hänsyn till framkomlighet och 
tillgänglighet. Kostnaderna för underhåll och skötsel vid skadegörelse, 
påkörningar kommer med tiden att vida överstiga inköpskostnaden.
Utan budgetstillskott för allehanda önskemål kommer tekniska förvaltningen 
inte att ha en möjlighet till positiva bokslut.
Det rimliga är att kultur- och fritid på ett lämpligt sätt dokumenterar objektet.

Barnrättsbedömning
Barnrättsbedömningen har behandlats i kultur- och fritidsnämnden.

Förslag till beslut
Av skäl i utredningen bör tekniska nämnden inte utan tillkommande 
finansiering åta sig montering och skötsel av pumpen ifråga.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-09-12
Kultur- och fritidsnämnden

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2018/59

§ 75 Medborgarförslag om byte av vattenpump i korsningen 
Hägnevägen - Plånaregatan

Sammanfattning av ärendet
Tidaholms kommun har mottagit ett medborgarförslag från Leif Bank om en 
vattenpump i korsningen Hägnegatan och Plånaregatan.

I korsningen Hägnegatan och Plånaregatan har en vattenpump placerats för 
att minna om en tid då de boende i kvarteret fick hämta vatten här. Nuvarande 
pump är trasig, pumphandtaget saknas och pumpen lutar. Den ursprungliga 
vattenpumpen försörjde många hem med vatten fram till mitten av 1900-talet. 
Förslagställaren föreslår att pumpen byts och att en informationstavla om 
vattenpumpens historia sätts upp.

Det är osäkert vem som är ursprunglig initiativtagare och ägare till 
vattenpumpen. Placeringen är på en trottoar i en korsning och bör därför falla 
inom tekniska nämndens ansvarsområde. 

En klassisk gårdspump i gjutjärn, grön/guld, kan köpas in till en kostnad på ca 
4 - 5 000 kr på uppdrag av kultur och fritidsnämnden, men kultur- och 
fritidsförvaltningen har inte resurser för skötsel. 

Turistbyrån, som ansvarar för alla stadsvandringsskyltar, har möjlighet att 
utforma och montera en informationstavla i närheten av pumpen och kultur- 
och fritidsförvaltningen kan stå för fortsatt skötsel av informationstavlan, som 
därmed blir en del av redan befintliga stadsvandringsskyltar.

Beslutsunderlag
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 70/2018 

”Medborgarförslag om byte av vattenpump i korsningen Hägnevägen - 
Plånaregatan”, 2018-08-30.

 Medborgarförslag från Leif Bank om byte av vattenpump i korsningen 
Hägnevägen – Plånaregatan, 2018-05-25.

 Kommunfullmäktiges beslut § 63/2018 ”Handlingar att anmäla”, 2018-
05-28.

 Tjänsteskrivelse ”Medborgarförslag om byte av vattenpump”, kultur- 
och fritidschef Pema Malmgren, 2018-05-25.

Förslag till beslut
 Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att utifrån 

ovanstående bifalla medborgarförslaget.
 Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att ny pump 

köps in under förutsättning att tekniska nämnden ansvarar för 
uppsättning och fortsatt skötsel. 

 Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att ställa 
fråga om uppsättning och skötsel till tekniska nämnden.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-09-12
Kultur- och fritidsnämnden

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande

 Vidare föreslår arbetsutskottet kultur- och fritidsnämnden besluta att en 
informationstavla utformas och monteras i närheten av pumpen och att 
kultur- och fritidsförvaltningen står för fortsatt skötsel av 
informationstavlan.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att utifrån ovanstående bifalla 

medborgarförslaget.
 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ny pump köps in under 

förutsättning att tekniska nämnden ansvarar för uppsättning och 
fortsatt skötsel. 

 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ställa fråga om uppsättning och 
skötsel till tekniska nämnden.

 Vidare beslutar kultur- och fritidsnämnden att en informationstavla 
utformas och monteras i närheten av pumpen och att kultur- och 
fritidsförvaltningen står för fortsatt skötsel av informationstavlan.

Sändlista
Leif Bank
Tekniska nämnden
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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

TJÄNSTESKRIVELSE
2018-05-25

Ärendenummer
2018/59 Kultur- och fritidsnämnden

 
Pema Malmgren    
0502- 60 61 86
pema.malmgren@tidaholm.se

Medborgarförslag om byte av vattenpump

Ärendet
Tidaholms kommun har mottagit ett medborgarförslag om en vattenpump i 
korsningen Hägnegatan och Plånaregatan.

Beslutsunderlag
 Medborgarförslag från Leif bank om byte av vattenpump i korsningen 

Hägnevägen – Plånaregatan, 2018-05-25.
 Kommunfullmäktiges beslut § 63/2018 ”Handlingar att anmäla”, 2018-

05-28.

Utredning
I korsningen Hägnegatan och Plånaregatan har en vattenpump placerats för 
att minna om en tid då de boende i kvarteret fick hämta vatten här. Nuvarande 
pump är trasig, pumphandtaget saknas och pumpen lutar.

Den ursprungliga vattenpumpen försörjde många hem med vatten fram till 
mitten av 1900-talet. Förslagställaren föreslår att pumpen byts och att en 
informationstavla om vattenpumpens historia sätts upp.

Barnrättsbedömning
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn.
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Kultur och fritidsnämnden
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm
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Utredningens slutsatser
Det är osäkert vem som är ursprunglig initiativtagare och ägare till 
vattenpumpen. Placeringen är på en trottoar i en korsning och bör därför falla 
inom Tekniska nämndens ansvarsområde. 

En klassisk gårdspump i gjutjärn, grön/guld kan köpas in till en kostnad på ca 
4 - 5 000 kr på uppdrag av kultur och fritidsnämnden, men kultur- och 
fritidsförvaltningen har inte resurser för skötsel. 

Turistbyrån, som ansvarar för alla stadsvandringsskyltar, har möjlighet att 
utforma och montera en informationstavla i närheten av pumpen och kultur- 
och fritidsförvaltningen kan stå för fortsatt skötsel av informationstavlan, som 
därmed blir en del av redan befintliga stadsvandringsskyltar.

Förslag till beslut
 Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden 

besluta att ny pump köps in under förutsättning att Tekniska nämnden 
ansvarar för uppsättning och fortsatt skötsel. 

 Vidare föreslår kultur- och fritidsförvaltningen kultur- och 
fritidsnämnden besluta att en informationstavla utformas och monteras 
i närheten av pumpen och att kultur- och fritidsförvaltningen står för 
fortsatt skötsel av informationstavlan.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-10-04
Tekniska nämndens arbetsutskott

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2018/219

§ 103 Beslut angående förslag om förvärv av gatumark del av 
Ramstorp 4:5 genom fastighetsreglering

Sammanfattning av ärendet
Vid utbyggnad av GC-väg längs Villagatan har en ej reglerad gatumarksdel, 
gångbana detekterats. Vid detta tillfälle är det lämpligt att förvärva marken 
ifråga och fastighetsreglera denna till gatumark.

Dessa ytor har vid tidigare gatuutbyggnader ej reglerats av kostnadsskäl. När 
nu GC-väg byggs ut är det lämpligt att reglera till ändamålet. Förvärvet avser 
en mindre yta om ca 180 m2 med en överenskommen ersättning för marken 
om 10 000 kr (ca 55 kr/m2). Kostnaden föreslås belasta konto för 
exploateringsåtgärder, markförvärv respektive markförsäljningar.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Förvärv av gatumark Ramstorp 4:5 genom 

fastighetsreglering, 2018-09-26, teknisk chef Kjell Jonsson
 Fastighetskarta

Förslag till beslut
- Tekniska nämnden föreslås rekommendera kommunstyrelsen förvärva 

marken ifråga för att möjliggöra fastighetsregleringen.

Tekniska nämndens arbetsutskotts beslut
 Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta 

rekommendera kommunstyrelsen förvärva marken ifråga för att 
möjliggöra fastighetsregleringen.

Sändlista
Tekniska nämnden
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Tekniska nämnden
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm

Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26  |  Telefon: Adress.  |  Fax: 0502-60 60 80
E-post: tekniska.kontoret@tidaholm.se

www.tidaholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE
2018-09-26

Ärendenummer
2018/219 Tekniska nämnden

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

Förvärv av gatumark Ramstorp 4:5 genom fastighetsreglering

Ärendet
Vid utbyggnad av GC-väg längs Villagatan har en ej reglerad gatumarksdel, 
gångbana detekterats. Vid detta tillfälle är det lämpligt att förvärva marken 
ifråga och fastighetsreglera denna till gatumark.

Beslutsunderlag
 Fastighetskarta

Utredning
Dessa ytor har vid tidigare gatuutbyggnader ej reglerats av kostnadsskäl. När 
nu GC-väg byggs ut är det lämpligt att reglera till ändamålet. Förvärvet avser 
en mindre yta om ca 180 m2 med en överenskommen ersättning för marken 
om 10 000 kr (ca 55 kr/m2). Kostnaden föreslås belasta konto för 
exploateringsåtgärder, markförvärv respektive markförsäljningar.

Barnrättsbedömning
Fastighetsregleringen bedöms ej påverka barnrättsbedömningar.

Förslag till beslut
Tekniska nämnden föreslås rekommendera kommunstyrelsen förvärva 
marken ifråga för att möjliggöra fastighetsregleringen.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-10-04
Tekniska nämndens arbetsutskott

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2018/221

§ 104 Beslut angående yttrande över remiss gällande intresse av 
att köpa Bämmelshed 1:21

Sammanfattning av ärendet
Tekniska nämnden har, 2018-10-01, från kommunstyrelsen fått en förfrågan 
angående förvärv avseende del av Bämmelshed 1:21 för yttrande senast 
2018-11-14.

Fråga om förvärv av marken ifråga från frågeställaren har besvarats tidigare.
Motiveringen har vid tidigare avslag varit kommunens intention om möjlighet 
till planläggning och exploatering för bostadsändamål. Detta har förmodligen 
varit anledning till en gång kommunens förvärv och ägande av tätortsnära 
mark. Det pågående arbetet med översiktsplanering kan eventuellt ge 
anledning till andra ställningstaganden. Med utgångspunkt från det vi vet idag 
är en försäljning med anförda skäl ej att rekommendera. I det fall 
frågeställaren kan överenskomma med nuvarande arrendator om nyttjande av 
området ifråga för vall och bete ser vi inga hinder för detta.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Intresse av att köpa del av Bämmelshed 1:21, 

2018-10-01, teknisk chef Kjell Jonsson
 Tjänsteskrivelse ”Intresse av att köpa Bämmelshed 1:21, Karin 

Hammerby, kommunledningskontoret
 Ansökan om förvärv av del av Bämmelshed 1:21
 Karta 

Förslag till beslut
- Tekniska nämnden föreslås i detta läge föreslå kommunstyrelsen avslå 

begäran om förvärv.

Tekniska nämndens arbetsutskotts beslut
 Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta 

att i detta läge föreslå kommunstyrelsen avslå begäran om förvärv.

Sändlista
Tekniska nämnden
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Tekniska nämnden
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm

Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26  |  Telefon: Adress.  |  Fax: 0502-60 60 80
E-post: tekniska.kontoret@tidaholm.se

www.tidaholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE
2018-10-01

Ärendenummer
2018/221 Tekniska nämnden

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

Tjänsteskrivelse - Intresse av att köpa del av Bämmelsehed 1:21

Ärendet
Tekniska nämnden har, 2018-10-01, från kommunstyrelsen fått en förfrågan 
angående förvärv avseende del av Bämmelshed 1:21 för yttrande senast 
2018-11-14.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Intresse av att köpa Bämmelshed 1:21, Karin 

Hammerby, kommunledningskontoret
 Ansökan om förvärv av del av Bämmelshed 1:21
 Karta 

Utredning
Fråga om förvärv av marken ifråga från frågeställaren har besvarats tidigare.
Motiveringen har vid tidigare avslag varit kommunens intention om möjlighet 
till planläggning och exploatering för bostadsändamål. Detta har förmodligen 
varit anledning till en gång kommunens förvärv och ägande av tätortsnära 
mark. Det pågående arbetet med översiktsplanering kan eventuellt ge 
anledning till andra ställningstaganden. Med utgångspunkt från det vi vet idag 
är en försäljning med anförda skäl ej att rekommendera. I det fall 
frågeställaren kan överenskomma med nuvarande arrendator om nyttjande av 
området ifråga för vall och bete ser vi inga hinder för detta.

Barnrättsbedömning
Frågan om markförvärv bedöms ej i direkt mening påverka 
barnrättskonventionens syften. Bedömning bör oavsett utföras av 
handläggande nämnd, kommunstyrelsen.

Förslag till beslut
Tekniska nämnden föreslås i detta läge föreslå kommunstyrelsen avslå 
begäran om förvärv.
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Kommunstyrelsen
Postadress: Tidaholms kommun  |  522 83 Tidaholm

Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A  |  Telefon: 0502-60 60 00  |  Fax: 0502- 60 63 50
E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se

www.tidaholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE
2018-03-09

Ärendenummer
2018/245 Miljö- och byggnadsnämnden

Karin Hammerby Tekniska nämnden  
0502-60 60 00
karin.hammerby@tidaholm.se

Intresse av att köpa Bämmelshed 1:21

Ärendet
Jonny Sunde har inkommit med en förfrågan gällande markköp. Han vill köpa 
mark som gränsar till hans egen mark, Bämmelshed 1:22 .  

Innan ärendet behandlas av kommunstyrelsen önskas att miljö- och 
byggnadsnämnden och tekniska nämnden, som berörs av ärendet, lämnar 
sina synpunkter.

Yttrandet från nämnden ska, utöver sedvanlig beskrivning av nämndens syn 
på ärendet, även innehålla en rekommendation om hur kommunstyrelsen bör 
besluta i ärendet. 

Yttrandet ska ha inkommit till kommunstyrelsen senast 2018-11-14
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