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Tekniska nämndens sammanträde 

Tid: Tisdagen den 19 december 2017, kl. 14.00 
Plats: Stadshuset Mariestad, lokal Vänersalen 

Ledamot som är förhindrad att delta vid sammanträdet får själv kontakta sin 
ersättare för tjänstgöring. 

Mariestad den 14 december 

Suzanne Michaelsen Gunnarsson 
ordförande 

Ewa Sallova 
nämndsekreterare 

 
Tidplan 
Ärende 2 – 6   kl. 14.00 – 14.50 
Ärende 7    kl. 14.50 – 15.05 
Ärende 8   kl. 15.05 – 15.20 
Fika   kl. 15.20 – 15.40 
Ärende 9 – 10  kl. 15.40 – 15.55 
Ärende 11 – 13  kl. 15.55 – 16.15 
Ärende 14 – 19  kl. 16.15 – 17.00 
Ärende 20 – 26  kl. 17.00 – 17.45 
Ärende 27 – 31  kl. 17.45 - 

ÄRENDELISTA  

 Upprop  

 Val av protokolljusterare Förslag: Linn Brandström 
Torsdagen 21 december 2017 
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Godkännande av dagordning  

2. n
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Omvärldsanalys tekniska nämnden 
för budget 2019 i Mariestads, 
Töreboda och Gullspångs 
kommuner 

Michael Nordin 
Cathrin Hurtig Andersson 
Elisabeth Westberg 

3. n
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Fördelning av rambudgeten för år 
2018 avseende verksamhet teknik i 
Töreboda kommun  

Cathrin Hurtig Andersson 
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ÄRENDELISTA  
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Fördelning av rambudgeten för år 
2018 avseende verksamhet teknik i 
Gullspångs kommun  

Cathrin Hurtig Andersson 
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Fördelning av rambudgeten för år 
2018 avseende verksamhet teknik i 
Mariestads kommun  

Elisabeth Westberg 

6. n
k 

Attestlista för tekniska nämndens 
verksamhet år 2018 

Elisabeth Westberg 

7. n
k 

VA Töreboda 
Information - Nytt 
vattenskyddsområde för 
Haboskogens och Slättes 
grundvattentäkter  

Ida Roos 

8. n
k 

VA Gullspång 
Inrättande av vattenskyddsområde 
för Hova vattentäkt 

Johanna Klingborn 

9. n
k 

Gata MTG 
Skötselplan för kommunala 
badplatser i Mariestad, Töreboda 
och Gullspång 

Jan Larsson 

10. n
k 

Gata MTG 
Utvärdering - Privat finansiering av 
trädfällning på kommunal mark 

Jan Larsson 

11. n
k 

VA Mariestad 
Projekt - byggnation av VA i 
Törnberga, Mariestads kommun 

Amanda Haglind 

12. n
k 

VA Töreboda 
Fastigheter utan VA-serviser inom 
verksamhetsområdet för Töreboda 
kommuns allmänna vattentjänster 

Amanda Haglind 

13. n
k 

VA Mariestad 
VA i Askevik och Moviken 

Amanda Haglind 
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Gata Mariestad 
Avvikelserapport - Trafikåtgärder 
skolor väst i Mariestad 

Björn Isvi  
Hanna Lamberg 
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ÄRENDELISTA  
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Gata MTG 
Återrapport - Upprustning av 
branddammar i Mariestad, 
Töreboda och Gullspångs 
kommuner 

Hanna Lamberg 
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k 

Gata MTG 
Utökad delegation inom enhet 
gata/trafik för år 2018 

Hanna Lamberg 
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k 

Gata MTG 
Förslag till trafiksäkerhetsprogram 
för Mariestads, Töreboda och 
Gullspångs kommuner 

Hanna Lamberg 

18. n
k 

Gata Mariestad 
Medborgarförslag om ändring av 
Leksbergsvägen som genomfartsled 

Hanna Lamberg 
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k 

Gata Mariestad 
Taxor för ställplatser för husbilar i 
Mariestad 

Hanna Lamberg 

20. n
k 

Fastighet Gullspång 
Begäran om medel för uppförande 
av staket vid Gullstensskolan 

Robert Malmgren 

21. n
k 

Fastighet Töreboda 
Begäran om medel för framtagande 
av underhållsplaner Töreboda 
kommun 

Robert Malmgren 

22. n
k 

Fastighet Töreboda 
Omdisponering av 
investeringsmedel 2017 Töreboda, 
Enkelt avhjälpta hinder 

Robert Malmgren 

23. n
k 

Fastighet Mariestad 
Lämpliga takytor för solcellspaneler 
Mariestads kommun 

Robert Malmgren 

24. n
k 

Fastighet Mariestad 
Information - Beslut från 
Arbetsmiljöverket gällande 
Gräshoppan 14 

Robert Malmgren 
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Fastighet Mariestad 
Antagande av anbud -  
Servicebyggnad vid ställplatserna i 
Mariestads hamn 

Robert Malmgren 
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Fastighet Mariestad 
Information kring 
fastighetsavdelningens utveckling 

Robert Malmgren 
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Anmälan om felaktigt 
delegationsbeslut 
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30. n
k 
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Uppdrag från tekniska nämnden till 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-12-12 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 274                                                   Dnr 2017/00536  

Omvärldsanalys tekniska nämnden för budget 2019 i 
Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner 

  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet ger verksamhet teknik i uppdrag att till nämndsammanträdet den 19 
december upprätta en omvärldsanalys för tekniska nämndens verksamhet 2019.        

Bakgrund 

Tekniska nämnden ska i budgetprocess för de gemensamma MTG-nämnderna 
presentera en omvärldsanalys för nästkommande års budget.  

Ärendet tas upp för beslut på tekniska nämndens sammanträde den 19 december.       

Underlag för beslut 

Muntlig information på sammanträdet.       
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 275                                                   Dnr 2017/00053  

Fördelning av rambudgeten för år 2018 avseende verksamhet 
teknik i Töreboda kommun  

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden fördelar rambudget för år 2018 avseende verksamhet teknik i 
Töreboda kommun i enlighet med upprättat förslag.   

Bakgrund 

Tekniska nämnden ska besluta om fördelning av rambudget för år 2018 avseende 
verksamhet teknik i Töreboda kommun.   

Underlag för beslut 

Förslag till fördelning av rambudget för år 2018 avseende verksamhet teknik i 
Töreboda kommun.  

 

Tjänsteskrivelse upprättad av controller Cathrin Hurtig Andersson och teknisk chef 
Michael Nordin ”Fördelning av rambudgeten för år 2018 avseende verksamhet 
teknik i Töreboda kommun”.        

 

Expedierats till: 
(Verksamhetsekonom Cathrin Hurtig Andersson) 

 



 

 
 

 
 
 

  

 Datum: 2017-11-30  
Dnr: 2017/00053   
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 Verksamhet teknik Tekniska nämnden 

 

Fördelning av rambudgeten för år 2018 
avseende verksamhet teknik i Töreboda 
kommun  

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden fördelar rambudget för år 2018 avseende verksamhet teknik 
i Töreboda kommun i enlighet med upprättat förslag.   

Bakgrund 

Tekniska nämnden ska besluta om fördelning av rambudget för år 2018 
avseende verksamhet teknik i Töreboda kommun.   

Underlag för beslut 

Förslag till fördelning av rambudget för år 2018 avseende verksamhet teknik i 
Töreboda kommun.  
 
Tjänsteskrivelse upprättad av controller Cathrin Hurtig Andersson och teknisk 
chef Michael Nordin ”Fördelning av rambudgeten för år 2018 avseende 
verksamhet teknik i Töreboda kommun”.        
 
 

Cathrin Hurtig Andersson 
Controller  

Michael Nordin 
Teknisk chef 

   
 



BUDGET 2018 - TEKNISKA NÄMNDEN

TÖREBODA

Skattefinansierad verksamhet
Justering inför 

2018 Budget 2018

Administrativa avdelningen 5 421

Kart- och mätavdelningen 26 301

Gatuavdelningen 105 6 751

Fastighetsavdelningen 377 11 839

Städavdelningen 0

Lönepott *)

Ram vht teknik : 513 19 312

Kapitaltjänstkostnader 9 594

Total ram 28 906

*)

 Löneökning 2018, tilldelas enligt avtal ur central lönepott (år 2017 motsvarade den 513 tkr.)

Budget 2017 Justering Budget  2018

 Taxefinansierad verksamhet - mot fond *)

VA-avdelningen -6 000 0 -6 000

*)

Budget 2018 justerad ej justerad enligt kapitalkostnader 

Tekniska förvaltningen 2017-12-11
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 276                                                   Dnr 2017/00054  

Fördelning av rambudgeten för år 2018 avseende verksamhet 
teknik i Gullspångs kommun  

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden fördelar rambudget för år 2018 avseende verksamhet teknik i 
Gullspångs kommun i enlighet med upprättat förslag.    

Bakgrund 

Tekniska nämnden ska besluta om fördelning av rambudget för år 2018 avseende 
verksamhet teknik i Gullspångs kommun.  

Underlag för beslut 

Förslag till fördelning av rambudget för år 2018 avseende verksamhet teknik i 
Gullspångs kommun. 

 

Tjänsteskrivelse upprättad av controller Cathrin Hurtig Andersson och teknisk chef 
Michael Nordin ”Fördelning av rambudgeten för år 2018 avseende verksamhet 
teknik i Gullspångs kommun”    

Expedierats till: 
(Verksamhetsekonom Cathrin Hurtig Andersson) 
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 Verksamhet teknik Tekniska nämnden 

 

Fördelning av rambudgeten för år 2018 
avseende verksamhet teknik i Gullspångs 
kommun  

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden fördelar rambudget för år 2018 avseende verksamhet teknik 
i Gullspångs kommun i enlighet med upprättat förslag.    

Bakgrund 

Tekniska nämnden ska besluta om fördelning av rambudget för år 2018 
avseende verksamhet teknik i Gullspångs kommun. 

Underlag för beslut 

Förslag till fördelning av rambudget för år 2018 avseende verksamhet teknik i 
Gullspångs kommun. 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av controller Cathrin Hurtig Andersson och teknisk 
chef Michael Nordin ”Fördelning av rambudgeten för år 2018 avseende 
verksamhet teknik i Gullspångs kommun”    
 
 

Cathrin Hurtig Andersson 
Controller  

Michael Nordin 
Teknisk chef 

 



BUDGET 2018 - TEKNISKA NÄMNDEN  

GULLSPÅNG

Skattefinansierad verksamhet
Justering 

inför 2018 2018

Administrativa avdelningen 1 477

Kart- och mätavdelningen 15 245

Gatuavdelningen 175 6 740

Fastighetsavdelningen 130 8 819

Städavdelningen 144 5 368

Ram vht teknik: 465 21 649

Kapitaltjänstkostnader 5 697

Total ram: 27 346

Gata

Ramtillskott park 100

 Löneökning 2018, tilldelas enligt avtal ur central lönepott (år 2017 motsvarade den 365 tkr.)

Taxefinansierad verksamhet - mot fond 2017 Justering 2018

*)

VA-avdelningen -2 880 0 -2 880

*) 

Budget 2018 ej justerad enligt kapitalkostnader

Tekniska förvaltningen 2017-12-11
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 277                                                   Dnr 2017/00052  

Fördelning av rambudgeten för år 2018 avseende verksamhet 
teknik i Mariestads kommun  

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar att överlämna ärendet till tekniska 
nämnden utan eget yttrande.     

Bakgrund 

Tekniska nämnden ska besluta om fördelning av rambudget för år 2018 avseende 
verksamhet teknik i Mariestads kommun.   

Behandling på sammanträdet 

Sven-Inge Eriksson (KD) yrkar att arbetsutskottet ska överlämnar ärendet till 
tekniska nämnden utan eget yttrande.  

Ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) tar upp Erikssons (KD) förslag och 
finner att arbetsutskottet beslutar enligt förslaget.      

Underlag för beslut 

Förslag till fördelning av rambudget för år 2018 avseende verksamhet teknik i 
Mariestads kommun.  

 

Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Elisabeth Westberg och teknisk 
chef Michael Nordin ”Fördelning av rambudgeten för år 2018 avseende verksamhet 
teknik i Mariestads kommun”.   

 

Expedierats till: 
(Verksamhetsekonom Elisabeth Westberg) 
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 Verksamhet teknik Tekniska nämnden 

 

Fördelning av rambudgeten för år 2018 
avseende verksamhet teknik i Mariestads 
kommun 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden fördelar rambudget för år 2018 avseende verksamhet teknik 
i Mariestads kommun i enlighet med upprättat förslag.    

Bakgrund 

Tekniska nämnden ska besluta om fördelning av rambudget för år 2018 
avseende verksamhet teknik i Mariestads kommun.   

Underlag för beslut 

Förslag till fördelning av rambudget för år 2018 avseende verksamhet teknik i 
Mariestads kommun.  
 
Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Elisabeth Westberg och 
teknisk chef Michael Nordin ”Fördelning av rambudgeten för år 2018 avseende 
verksamhet teknik i Mariestads kommun”. n     
 
 

Elisabeth Westberg 
Verksamhetsekonom  

Michael Nordin 
Tekniska chef 

 



BUDGET 2018 - TEKNISKA NÄMNDEN

MARIESTAD

Skattefinansierad verksamhet

Justering 

inför 2018

Budget 

2018

Effektivise-

ring 0,5 % Buffert 1 %

Budget 

2018
Administrativa avdelningen 0 101 1 620 1 721

Kart- och mätavdelningen 21 2 318 2 318

Gatuavdelningen 4 660 34 387 -460 -200 33 727

Projektavdelningen 0 0 0

Fastighetsavdelningen 14 277 125 126 -350 -1 420 123 356

Städavdelningen 0 0 0

Summa: 18 958 161 932 -810 0 161 122

Spec. av justering ram 2018

Ramökning (1 000 tkr för kvartalshyra i kv. Alen samt 2 000

generell ökning på 1 000 tkr)

Kapitalkostnadsersättning 16 881

Avdrag för EPC-effektivisering -1 600

Lönepott 2017 (helårsvärde, ökning tre mån.) 173

Komponentavskrivningar (avdrag minskar) 500

Hyres- och räntejusteringar mot andra sektorer 1 004

18 958

Allmänna kommentarer

Ramen för 2018 innehåller inte löneökning för 2018. Avdelningarna får täckning för detta under året.

Särskilda kommentarer om effektivisering 0,5 %

Särskilda kommentarer om buffert 1,0 %

Taxefinansierad verksamhet - mot fond

Budget 

2018
VA-avdelningen 0

Summa: 0

Allmänna kommentarer

Verksamhet teknik 2017-12-07

På uppdrag av kommunchefen ska verksamhet teknik/tekniska nämnden planera för och redovisa en effektivisering om 0,5 % på 

beslutad ram vilket motsvarar 810 tkr. Effektiviseringen hanteras på gatu- samt fastighetsavdelningen genom att på ett mer 

långtgående sätt än tidigare allokera de kostnader som tillhör investeringsprojekten till investeringsprojekten. Genom detta frigörs 

medel, som tidigare belastat driftbudgeten. Det har efter analys också visat sig finnas utrymme att höja ställplatsavgifterna i 

hamnområdet och vinteruppställningsplatser för båtar till säsongen 2018/2019. Utöver detta finns antagande om att verksamheten 

kan effektivisera genom bättre leverantörsavtal och en bättre verksamhetsuppföljning. Då pensionskostnaderna ökar för 

kommunen kommer en höjning av personalomkostnadspålägget att ske för år 2018. Höjningen påverkar tekniska nämnden med 

ca 120 tkr, vilket i detaljbudgeten också har hanterats.

Respektive nämnd ska tillskapa en buffert om 1 % i detaljbudget 2018, för tekniska nämnden motsvarar det 1 620 tkr. Tekniska 

nämndens buffert tillskapas genom att hålla undan 1 420 tkr av budgeten för fastighetsunderhåll med konsekvensen att det 

synliga underhållet så som t. ex målning och fasadreparationer i några av fastigheterna ej planläggs under 2018. Utöver detta 

kommer 200 tkr av de 1 000 tkr för allmän ramförstärkning i budgetbeslutet ej att anslås till gatu- och parkverksamheten. 

Konsekvensen är, om inte verksamheten lyckas effektivisera ytterligare, en hårdare prioritering av skötselinsatserna. Bufferten 

budgeras centralt på administrativa avdelningen och kommer att fungera som en reserv vid oförutsedda behov. 

Från och med 2018-01-01 justeras brukningsavgifterna i VA-taxan med +3,3 %. Detta motsvarar en intäktsökning om ca 1,3 mnkr 

vilket är till för att täcka de kapitalkostnader som tillkommit och påverkar verksamheten. Verksamheten kommer därför behöva 

parera för kostnadsökningar som bl.a löneökningar.
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 278                                                   Dnr 2017/00525  

Attestlista för tekniska nämndens verksamhet år 2018 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner attestlista år 2018 för verksamhet teknik MTG i 
enlighet med upprättat förslag.    

Bakgrund 

Varje verksamhetsår tas beslut om attestlista för varje nämnd. Attestlistan beskriver 
vilka ordinarie beslutsattestanter och ersättare som får attestera respektive 
verksamhet inom drift- samt investeringsredovisningen.  

 
Beslut om förändringar i attestlistan under det kommande verksamhetsåret tas av 
teknisk chef och delges ekonomienheten som information.   

Underlag för beslut 

Förslag till attestlista år 2018 för verksamhet teknik MTG. 

 

Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Elisabeth Westberg och teknisk 
chef Michael Nordin ”Attestlista för tekniska nämndens verksamhet år 2018”.    

 

Expedierats till: 
(Verksamhetsekonom Elisabeth Westberg) 
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 Verksamhet teknik Tekniska nämnden 

 

Attestlista för tekniska nämndens verksamhet år 
2018 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden godkänner attestlista år 2018 för verksamhet teknik MTG i 
enlighet med upprättat förslag.    

Bakgrund 

Varje verksamhetsår tas beslut om attestlista för varje nämnd. Attestlistan 
beskriver vilka ordinarie beslutsattestanter och ersättare som får attestera 
respektive verksamhet inom drift- samt investeringsredovisningen.  
 
Beslut om förändringar i attestlistan under det kommande verksamhetsåret tas 
av teknisk chef och delges ekonomienheten som information.   

Underlag för beslut 

Förslag till attestlista år 2018 för verksamhet teknik MTG. 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Elisabeth Westberg och 
teknisk chef Michael Nordin ”Attestlista för tekniska nämndens verksamhet år 
2018”.    
 
 

Elisabeth Westberg 
Verksamhetsekonom  

Michael Nordin 
Teknisk chef 

 



2017-12-08

För samtliga ansvar gäller att teknisk chef (Michael Nordin) och verksamhetsekonom (Elisabeth Westberg) är behöriga ersättare.

ANSVAR Beskrivning Beslutsattestant Ersättare Arbetsledare

2000 Teknisk förvaltning Mariestad Michael Nordin Elisabeth Westberg Thomas Johansson

2002 Teknisk förvaltning trafikutr Mariestad Hanna Lamberg Michael Nordin Michael Nordin

2010 VA-verksamhet Mariestad Michael Nordin Elisabeth Westberg Thomas Johansson

2011 Enhet Anläggning- o underhåll VA-verk Mariestad Owe Ekman Michael Nordin Michael Nordin

2012 VA-drift Mariestad Ulf Johansson (0129) Michael Nordin Michael Nordin

2014 Enhet Produktion VA-verk Mariestad Lars Hammarberg Michael Nordin Michael Nordin

2017 Enhet Ledningsnät Mariestad Simon Ravik Mats Lindgren Michael Nordin

2019 VA-strateg Mariestad Amanda Haglind Michael Nordin Michael Nordin

2040 Kart- och mätverksamhet Mariestad Göran Persson Michael Nordin Michael Nordin

2050 Gatuverksamhet Mariestad Michael Nordin Elisabeth Westberg Thomas Johansson

2052 Enhet Gata/Trafik Mariestad Hanna Lamberg Michael Nordin Michael Nordin

2053 Serviceenhet VA/Gata Mariestad Ulf Johansson (0129) Michael Nordin Michael Nordin

2056 Enhet Park Mariestad Jan Larsson Michael Nordin Michael Nordin

2057 Serviceenhet Park Mariestad Jan Larsson Michael Nordin Michael Nordin

2058 Gatudrift Mariestad Ulf Johansson (0129) Michael Nordin Michael Nordin

2060 Projektverksamhet ledning VA och Gata Mariestad Johan Bengtsson Michael Nordin Michael Nordin

2061 Produktionsverksamhet 1 VA o gata Mariestad Conny Johansson Johan Bengtsson Johan Bengtsson

2062 Projektverksamhet 1 VA o Gata Mariestad Björn Isvi Johan Bengtsson Johan Bengtsson

2063 Produktionsverksamhet 2 VA o gata Mariestad Joacim Eriksson Johan Bengtsson Johan Bengtsson

2064 Projektverksamhet 2 VA o Gata Mariestad Fredrik Wallin Johan Bengtsson Johan Bengtsson

2070 Fastighetsverksamhet Mariestad Robert Malmgren Michael Nordin Michael Nordin

2071 El- och larmverksamhet Mariestad Thony Alvenfors Jim Gustavsson Robert Malmgren

2073 Energiverksamhet Mariestad Dan Hjalmarsson Robert Malmgren Robert Malmgren

2074 Fastighetsadministration Mariestad Maritha Johansson - Dan Hjalmarsson

2075 Förvaltare fastighet Mariestad Dan Hjalmarsson Robert Malmgren Robert Malmgren

2076 Projektledare 1 fastighet Mariestad Ulf Johansson (0421) Robert Malmgren Robert Malmgren

2077 Projektledare 2 fastighet Mariestad Thomas Johnsson Robert Malmgren Robert Malmgren

2078 Projektledare 3 fastighet Mariestad Björn Isvi Robert Malmgren Robert Malmgren

2090 Städverksamhet Mariestad Christina Petersson Merja Virta Michael Nordin

2095 Städområde Mariestad Merja Virta Christina Petersson Christina Petersson

2100 Teknisk förvaltning Töreboda Michael Nordin Elisabeth Westberg Thomas Johansson

2110 VA-verksamhet Töreboda Michael Nordin Elisabeth Westberg Thomas Johansson

2111 Enhet Anläggning- o underhåll VA-verk Töreboda Owe Ekman Michael Nordin Michael Nordin

2114 Enhet Produktion VA-verk Töreboda Lars Hammarberg Michael Nordin Michael Nordin

2117 Enhet Ledningsnät Töreboda Simon Ravik Mats Lindgren Michael Nordin

2119 VA-strateg Töreboda Amanda Haglind Michael Nordin Michael Nordin

2140 Kart- och mätverksamhet Töreboda Göran Persson Michael Nordin Michael Nordin

2150 Gatuverksamhet Töreboda Michael Nordin Elisabeth Westberg Thomas Johansson

2152 Enhet Gata/Trafik Töreboda Hanna Lamberg Michael Nordin Michael Nordin

2153 Serviceenhet VA/Gata Töreboda Ulf Johansson (0129) Michael Nordin Michael Nordin

2156 Enhet Park Töreboda Jan Larsson Michael Nordin Michael Nordin

2158 VA-, gatu- o parkdrift Töreboda Pär Almén Ulf Johansson (0129) Ulf Johansson (0129)

2160 Projektverksamhet ledning VA och Gata Töreboda Johan Bengtsson Michael Nordin Michael Nordin

2161 Produktionsverksamhet 1 VA o gata Töreboda Conny Johansson Johan Bengtsson Johan Bengtsson

2162 Projektverksamhet 1 VA o Gata Töreboda Björn Isvi Johan Bengtsson Johan Bengtsson

2163 Produktionsverksamhet 2 VA o gata Töreboda Joacim Eriksson Johan Bengtsson Johan Bengtsson

2164 Projektverksamhet 2 VA o Gata Töreboda Fredrik Wallin Johan Bengtsson Johan Bengtsson

2170 Fastighetsverksamhet Töreboda Robert Malmgren Michael Nordin Michael Nordin

2171 El- och larmverksamhet Töreboda Thony Alvenfors Jim Gustavsson Robert Malmgren

2173 Energiverksamhet Töreboda Dan Hjalmarsson Robert Malmgren Robert Malmgren

2175 Förvaltare fastighet Töreboda Jim Gustavsson Robert Malmgren Robert Malmgren

2176 Projektledare 1 fastighet Töreboda Ulf Johansson (0421) Robert Malmgren Robert Malmgren

2177 Projektledare 2 fastighet Töreboda Thomas Johnsson Robert Malmgren Robert Malmgren

2178 Projektledare 3 fastighet Töreboda Björn Isvi Robert Malmgren Robert Malmgren

2179 Bostadsanpassning Töreboda Robert Malmgren Michael Nordin Michael Nordin

2190 Städverksamhet Töreboda Christina Petersson Merja Virta Michael Nordin

2195 Städområde Töreboda Christina Petersson Merja Virta Michael Nordin

2200 Teknisk förvaltning Gullspång Michael Nordin Elisabeth Westberg Thomas Johansson

2210 VA-verksamhet Gullspång Michael Nordin Elisabeth Westberg Thomas Johansson

2211 Enhet Anläggning- o underhåll VA-verk Gullspång Owe Ekman Michael Nordin Michael Nordin

Beslutsattestanter 2018
Verksamhet Teknik MTG
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ANSVAR Beskrivning Beslutsattestant Ersättare Arbetsledare

2213 Drifttekniker Reningsverk Hova Owe Ekman Michael Nordin Michael Nordin

2214 Enhet Produktion VA-verk Gullspång Lars Hammarberg Michael Nordin Michael Nordin

2215 Drifttekniker Vattenverk Hova Lars Hammarberg Michael Nordin Michael Nordin

2217 Enhet Ledningsnät Gullspång Simon Ravik Mats Lindgren Michael Nordin

2219 VA-strateg Gullspång Amanda Haglind Michael Nordin Michael Nordin

2240 Kart- och mätverksamhet Gullspång Göran Persson Michael Nordin Michael Nordin

2250 Gatuverksamhet Gullspång Michael Nordin Elisabeth Westberg Thomas Johansson

2252 Enhet Gata/Trafik Gullspång Hanna Lamberg Michael Nordin Michael Nordin

2253 Serviceenhet VA/Gata Gullspång Ulf Johansson (0129) Michael Nordin Michael Nordin

2256 Enhet Park Gullspång Jan Larsson Michael Nordin Michael Nordin

2258 VA-, gatu- o parkdrift Gullspång Håkan Gustavsson Ulf Johansson (0129) Ulf Johansson (0129)

2260 Projektverksamhet ledning VA och Gata Gullspång Johan Bengtsson Michael Nordin Michael Nordin

2261 Produktionsverksamhet 1 VA o gata Gullspång Conny Johansson Johan Bengtsson Johan Bengtsson

2262 Projektverksamhet 1 VA o Gata Gullspång Björn Isvi Johan Bengtsson Johan Bengtsson

2263 Produktionsverksamhet 2 VA o gata Gullspång Joacim Eriksson Johan Bengtsson Johan Bengtsson

2264 Projektverksamhet 2 VA o Gata Gullspång Fredrik Wallin Johan Bengtsson Johan Bengtsson

2270 Fastighetsverksamhet Gullspång Robert Malmgren Michael Nordin Michael Nordin

2271 El- och larmverksamhet Gullspång Thony Alvenfors Jim Gustavsson Robert Malmgren

2273 Energiverksamhet Gullspång Dan Hjalmarsson Robert Malmgren Robert Malmgren

2275 Förvaltare fastighet Gullspång Jim Gustavsson Robert Malmgren Robert Malmgren

2276 Projektledare 1 fastighet Gullspång Ulf Johansson (0421) Robert Malmgren Robert Malmgren

2277 Projektledare 2 fastighet Gullspång Thomas Johnsson Robert Malmgren Robert Malmgren

2278 Projektledare 3 fastighet Gullspång Björn Isvi Robert Malmgren Robert Malmgren

2279 Bostadsanpassning Gullspång Robert Malmgren Michael Nordin Michael Nordin

2290 Städverksamhet Gullspång Christina Petersson Merja Virta Michael Nordin

2295 Städområde Gullspång Christina Petersson Merja Virta Michael Nordin

Mariestad 2017-12-08

____________________________________________________________

Michael Nordin



 

Sammanträdesprotokoll 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 279                                                   Dnr 2017/00528  

Information - Nytt vattenskyddsområde för Haboskogens och 
Slättes grundvattentäkter  

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner informationen.   

Bakgrund 

Teknisk chef har beställt projekt från Verksamhet teknik, VA-avdelningen, om nytt 
vattenskyddsområde för Slättes och Haboskogens grundvattentäkter. Detta projekt 
kommer nu startas upp och tekniska nämnden informeras om att så sker. En 
behovsanalys och en förstudie har genomförts. Båda visar att arbetet är nödvändigt 
och att Slättes vattenskyddsområde behandlas inom samma projekt. 

Vattenskyddsområdena med skyddsföreskrifter för Haboskogen och Slätte är 
daterade innan miljöbalkens införande, Haboskogen från -63 och Slätte från -71. 

Det finns en rad regler och mål om vattenskydd. De anger att vattentäkter och 
vattenresurser ska skyddas i ett flergenerationsperspektiv. Det kan tex göras genom 
att skapa vattenskyddsområden för vattentäkter. De anger också snara tider för när 
målen ska vara uppnådda. 

Regler och mål om vattenskydd återfinns bland annat i miljöbalken, västerhavets 
vattendistrikts åtgärdsprogram, Länsstyrelsen i Västra Götaland och Skogsstyrelsens 
regionala miljömål samt vår egen VA-plan MTG. 

Projektet om nytt vattenskyddsområde för Slättes och Haboskogens 
grundvattentäkter har målen: 

 Ett vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter ska finnas för 
Haboskogens och Slätte grundvattentäkter för att säkra en dricksvattenförsörjning som 
är hållbar i ett flergenerationsperspektiv.  

 Vattenskyddsområdet med föreskrifter accepteras av berörda grupper, exempelvis 
allmänhet, näringsliv och berörda myndigheter.  

Målen uppnås med hjälp av en bred projektorganisation med många funktioner och 
en tydlig planering. 

Ett av projektets framgångsfaktorer kommer vara att ha tidig information och dialog 
med berörda inom området t.ex. boende, lantbruk/skogsbrukare och verksamheter.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av miljöingenjör Ida Roos ”Nytt vattenskyddsområde för 
Slättes och Haboskogens grundvattentäkter.”  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 279 (forts.)                                                 Dnr 2017/00528  

 

Expedierats till: 
Miljöingenjör Ida Roos 

 



 

 
 

 
 
 

  

 Datum: 2017-11-27  
Dnr: 2017/00528   

Sida: 1 (2) 
 

  

 

 Verksamhet teknik Tekniska nämnden 

 

Nytt vattenskyddsområde för Slättes och 
Haboskogens grundvattentäkter 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden godkänner informationen.   

Bakgrund 

Teknisk chef har beställt projekt från Verksamhet teknik, VA-avdelningen, om 
nytt vattenskyddsområde för Slättes och Haboskogens grundvattentäkter. Detta 
projekt kommer nu startas upp och tekniska nämnden informeras om att så 
sker. En behovsanalys och en förstudie har genomförts. Båda visar att arbetet 
är nödvändigt och att Slättes vattenskyddsområde behandlas inom samma 
projekt. 

Vattenskyddsområdena med skyddsföreskrifter för Haboskogen och Slätte är 
daterade innan miljöbalkens införande, Haboskogen från -63 och Slätte från -
71. 

Det finns en rad regler och mål om vattenskydd. De anger att vattentäkter och 
vattenresurser ska skyddas i ett flergenerationsperspektiv. Det kan tex göras 
genom att skapa vattenskyddsområden för vattentäkter. De anger också snara 
tider för när målen ska vara uppnådda. 

Regler och mål om vattenskydd återfinns bland annat i miljöbalken, 
västerhavets vattendistrikts åtgärdsprogram, Länsstyrelsen i Västra Götaland 
och Skogsstyrelsens regionala miljömål samt vår egen VA-plan MTG. 

Projektet om nytt vattenskyddsområde för Slättes och Haboskogens 
grundvattentäkter har målen: 

• Ett vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter ska finnas för 
Haboskogens och Slätte grundvattentäkter för att säkra en 
dricksvattenförsörjning som är hållbar i ett flergenerationsperspektiv.  

• Vattenskyddsområdet med föreskrifter accepteras av berörda grupper, 
exempelvis allmänhet, näringsliv och berörda myndigheter.  

Målen uppnås med hjälp av en bred projektorganisation med många funktioner 
och en tydlig planering. 
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Ett av projektets framgångsfaktorer kommer vara att ha tidig information och 
dialog med berörda inom området t.ex. boende, lantbruk/skogsbrukare och 
verksamheter. 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av miljöingenjör Ida Roos ”Nytt 
vattenskyddsområde för Slättes och Haboskogens grundvattentäkter.”  
 
 

Ida Roos 
Miljöingenjör   
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 280                                                   Dnr 2017/00121  

Inrättande av vattenskyddsområde för Hova vattentäkt 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige i Gullspångs kommun att besluta 
enligt följande: 

Gullspångs kommun beslutar med stöd av 7 kap. 21-22 §§ miljöbalken att: 

1. Inrätta vattenskyddsområde för grundvattentäkten på fastigheterna Källtorp 1:4 och 
Källtorp 1:64 i Gullspångs kommun, med omfattning som framgår av karta enligt 
bilaga 1.  

2. Skyddsföreskrifter enligt bilaga 2 ska gälla inom vattenskyddsområdet 

Arbetsutskottets beslut  

Arbetsutskottet ger verksamhet teknik i uppdrag att till nämndsammanträdet den 19 
december ta fram ett förslag för hur avgifter för den enskilde i samband med fastställande 
av vattenskyddsområdet kan subventioneras.  

Bakgrund 

Vattenskyddsområdets syfte 

Det övergripande syftet med vattenskyddsområdet är att ge vattentäkten i Hova ett 
tillräckligt gott skydd så att råvattentillgången säkras i ett flergenerationsperspektiv. 
Syftet med skyddsföreskrifterna är att säkerställa att påverkan eller risk för påverkan 
på Hova vattentäkt inte uppstår så att vattnet efter normalt reningsförfarande kan 
användas för dricksvattenförsörjning. 

Genomförda samråd 

Den 25 september 2017 beslutade fullmäktige att genomföra formellt samråd om 
förslag till vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter för Hova 
vattentäkt. Samrådet hölls under oktober månad och en bit in i november 2017. 
Inkomna yttranden och bemötanden av dem samma finns i samrådsredogörelsen. 
Samrådet föranledde mindre kompletteringar av det tekniska underlaget men 
vattenskyddsområdets avgränsning har inte ändrats. Efter samrådet genomfördes 
följande ändringar av skyddsföreskrifterna: 

- Lagring av växtnäringsämnen: Föreskriften ändras så att den bara omfattar naturgödsel 
och inte övriga växtnäringsämnen. 

- Upplag av bark, flis, spån, timmer och liknande: Föreskriften i sekundär skyddszon 
ändras så att tillståndsplikt för upplag gäller från sex månader istället för från en 
månad. 

- Enskilda avlopp: Föreskriften för enskilda avlopp i sekundär skyddszon tas bort. 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 280 (forts.)                                                  Dnr 2017/00121  

Motivering av beslut 

Den allmänna dricksvattenförsörjningen är ett kommunalt ansvar. Det kommunala 
ansvaret omfattar också att tillse att allmänna dricksvattentillgångar skyddas så att 
dricksvattenförsörjningen säkras i ett långsiktigt perspektiv.  
 

Enligt 7 kap. 21 § miljöbalken får kommunen förklara ett mark- eller vattenområde 
som vattenskyddsområde till skydd för en grund- eller ytvattentillgång som utnyttjas 
eller kan antas komma att utnyttjas för vattentäkt.  
 

Enligt 7 kap. 22 § miljöbalken ska kommunen meddela sådana föreskrifter om 
inskränkningar i rätten att förfoga över fastigheter inom ett vattenskyddsområde som 
behövs för att tillgodose syftet med området. Enligt 7 kap. 25 § får en inskränkning i 
enskilds rätt att använda mark eller vatten inte gå längre än vad som krävs för att 
syftet med skyddet ska tillgodoses.  
 

Föreslagen områdesavgränsning och indelning i skyddszoner samt föreslagna 
skyddsföreskrifter bedöms vara utformade så att inskränkningen i enskilds rätt inte 
går längre än vad som krävs för att tillgodose syftet med skyddet. Det föreslagna 
vattenskyddsområdet med tillhörande skyddsföreskrifter för Hova vattentäkt bedöms 
vara nödvändigt för att långsiktigt trygga dricksvattenförsörjningen i området. 
Vattenskyddsområdet och de föreslagna skyddsföreskrifterna anses kunna fastställas. 
 

Kungörelse av beslut 

Beslutet kungörs i Mariestads-Tidningen inom tio dagar efter beslutsdatumet, samt 
på anslagstavla på kommunhuset i Hova. 

Hur man överklagar  

Beslutet kan skriftligen överklagas hos Länsstyrelsen i Västra Götalands län. För att 
överklaga beslutet ska skrivelse om detta ha inkommit till Gullspångs kommun, Box 
80, 548 22 Hova senast tre veckor efter att beslutet kungjordes i Mariestads-
Tidningen.  

Upphävande av befintligt skyddsområde 

Det finns ett gammalt skyddsområde med föreskrifter (Länsstyrelsen Skaraborgs län, 
1958-01-30) som måste upphävas innan ett nytt vattenskyddsområde för Hova 
vattentäkt kan fastställas. Det är länsstyrelsen som ska upphäva det gamla 
skyddsområdet. Enligt beslut i fullmäktige den 25 september 2017 har begäran om 
upphävande av befintligt skyddsområde för Hova vattentäkt skickats in till 
länsstyrelsen. Beslut i enlighet med kommunens begäran innebär att upphävandet av 
befintligt skyddsområde kommer att gälla från det att kommunens beslut om 
fastställande av nytt vattenskyddsområde träder i laga kraft. Länsstyrelsen har i 
skrivande stund inte fattat beslut i ärendet men förutsätts ha gjort det innan dagen 
för kommunfullmäktiges beslut om fastställande av nytt vattenskyddsområdet.  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 280 (forts.)                                                  Dnr 2017/00121  

Behandling på sammanträdet 

Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) tillstyrker förslag till beslut med tilläggsyrkandet 
att ge verksamhet teknik i uppdrag att till nämndsammanträdet den 19 december ta 
fram ett förslag för hur avgifter för den enskilde i samband med fastställande av 
vattenskyddsområdet kan subventioneras. 

Ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarson (S) tar upp förslag till beslut samt eget 
tilläggsyrkande och finner att arbetsutskottet beslutar enligt förslagen.    

Underlag för beslut 

Bilaga 1: ”Vattenskyddsområde för Hova vattentäkt” 2017-11-30 

Bilaga 2: ”Skyddsföreskrifter för Hova vattenskyddsområde, Gullspångs kommun” 
2017-11-30 

Tjänsteskrivelse upprättad av miljöingenjör Johanna Klingborn och teknisk chef 
Michael Nordin ”Inrättande av vattenskyddsområde för Hova vattentäkt”.  

”Tekniskt underlag med förslag till vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter” 
2017-11-30  

”Övergripande konsekvensbedömning av förslag till nytt vattenskyddsområde med 
skyddsföreskrifter” 2017-12-01 

”Samrådsredogörelse” 2017-12-01 

”Begäran om upphävande av föreskrifter inom visst område kring Hova vattentäkt, 
Gullspångs kommun” till länsstyrelsen 2017-11-20      

Expedierats till: 
(Kommunfullmäktige Gullspång) 
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 Verksamhet teknik 
 

Tekniska nämnden 

 

Inrättande av vattenskyddsområde för Hova 
vattentäkt 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige i Gullspångs kommun att 
besluta enligt följande: 

Gullspångs kommun beslutar med stöd av 7 kap. 21-22 §§ miljöbalken att: 

1. Inrätta vattenskyddsområde för grundvattentäkten på fastigheterna 
Källtorp 1:4 och Källtorp 1:64 i Gullspångs kommun, med omfattning 
som framgår av karta enligt bilaga 1.  

2. Skyddsföreskrifter enligt bilaga 2 ska gälla inom vattenskyddsområdet.  

Bakgrund 

Vattenskyddsområdets syfte 

Det övergripande syftet med vattenskyddsområdet är att ge vattentäkten i Hova 
ett tillräckligt gott skydd så att råvattentillgången säkras i ett 
flergenerationsperspektiv. Syftet med skyddsföreskrifterna är att säkerställa att 
påverkan eller risk för påverkan på Hova vattentäkt inte uppstår så att vattnet 
efter normalt reningsförfarande kan användas för dricksvattenförsörjning. 

Genomförda samråd 

Den 25 september 2017 beslutade fullmäktige att genomföra formellt samråd 
om förslag till vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter för Hova 
vattentäkt. Samrådet hölls under oktober månad och en bit in i november 2017. 
Inkomna yttranden och bemötanden av dem samma finns i 
samrådsredogörelsen. Samrådet föranledde mindre kompletteringar av det 
tekniska underlaget men vattenskyddsområdets avgränsning har inte ändrats. 
Efter samrådet genomfördes följande ändringar av skyddsföreskrifterna: 

- Lagring av växtnäringsämnen: Föreskriften ändras så att den bara 
omfattar naturgödsel och inte övriga växtnäringsämnen. 

- Upplag av bark, flis, spån, timmer och liknande: Föreskriften i 
sekundär skyddszon ändras så att tillståndsplikt för upplag gäller 
från sex månader istället för från en månad. 

- Enskilda avlopp: Föreskriften för enskilda avlopp i sekundär 
skyddszon tas bort. 
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Motivering av beslut 

Den allmänna dricksvattenförsörjningen är ett kommunalt ansvar. Det 
kommunala ansvaret omfattar också att tillse att allmänna dricksvattentillgångar 
skyddas så att dricksvattenförsörjningen säkras i ett långsiktigt perspektiv.  

Enligt 7 kap. 21 § miljöbalken får kommunen förklara ett mark- eller 
vattenområde som vattenskyddsområde till skydd för en grund- eller 
ytvattentillgång som utnyttjas eller kan antas komma att utnyttjas för vattentäkt.  

Enligt 7 kap. 22 § miljöbalken ska kommunen meddela sådana föreskrifter om 
inskränkningar i rätten att förfoga över fastigheter inom ett 
vattenskyddsområde som behövs för att tillgodose syftet med området. Enligt 7 
kap. 25 § får en inskränkning i enskilds rätt att använda mark eller vatten inte gå 
längre än vad som krävs för att syftet med skyddet ska tillgodoses.  

Föreslagen områdesavgränsning och indelning i skyddszoner samt föreslagna 
skyddsföreskrifter bedöms vara utformade så att inskränkningen i enskilds rätt 
inte går längre än vad som krävs för att tillgodose syftet med skyddet. Det 
föreslagna vattenskyddsområdet med tillhörande skyddsföreskrifter för Hova 
vattentäkt bedöms vara nödvändigt för att långsiktigt trygga 
dricksvattenförsörjningen i området. Vattenskyddsområdet och de föreslagna 
skyddsföreskrifterna anses kunna fastställas. 

Kungörelse av beslut 

Beslutet kungörs i Mariestads-Tidningen inom tio dagar efter beslutsdatumet, 
samt på anslagstavla på kommunhuset i Hova. 

Hur man överklagar  

Beslutet kan skriftligen överklagas hos Länsstyrelsen i Västra Götalands län. För 
att överklaga beslutet ska skrivelse om detta ha inkommit till Gullspångs 
kommun, Box 80, 548 22 Hova senast tre veckor efter att beslutet kungjordes i 
Mariestads-Tidningen.  

Upphävande av befintligt skyddsområde 

Det finns ett gammalt skyddsområde med föreskrifter (Länsstyrelsen 
Skaraborgs län, 1958-01-30) som måste upphävas innan ett nytt 
vattenskyddsområde för Hova vattentäkt kan fastställas. Det är länsstyrelsen 
som ska upphäva det gamla skyddsområdet. Enligt beslut i fullmäktige den 25 
september 2017 har begäran om upphävande av befintligt skyddsområde för 
Hova vattentäkt skickats in till länsstyrelsen. Beslut i enlighet med kommunens 
begäran innebär att upphävandet av befintligt skyddsområde kommer att gälla 
från det att kommunens beslut om fastställande av nytt vattenskyddsområde 
träder i laga kraft. Länsstyrelsen har i skrivande stund inte fattat beslut i ärendet 
men förutsätts ha gjort det innan dagen för kommunfullmäktiges beslut om 
fastställande av nytt vattenskyddsområdet. 

Underlag för beslut 

- Bilaga 1: ”Vattenskyddsområde för Hova vattentäkt” 2017-11-30 

- Bilaga 2: ”Skyddsföreskrifter för Hova vattenskyddsområde, Gullspångs 
kommun” 2017-11-30 

- Tjänsteskrivelse upprättad av miljöingenjör Johanna Klingborn och 
teknisk chef Michael Nordin ”Inrättande av vattenskyddsområde för 
Hova vattentäkt”.  
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- ”Tekniskt underlag med förslag till vattenskyddsområde och 
skyddsföreskrifter” 2017-11-30  

- ”Övergripande konsekvensbedömning av förslag till nytt 
vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter” 2017-12-01 

- ”Samrådsredogörelse” 2017-12-01 

- ”Begäran om upphävande av föreskrifter inom visst område kring Hova 
vattentäkt, Gullspångs kommun” till länsstyrelsen 2017-11-20  

     
 
 

Johanna Klingborn 
Miljöingenjör VA 

 
 

Michael Nordin 
Teknisk chef 

Expedieras till: 
Fastighetsägare och innehavare av särskild rätt till mark inom vattenskyddsområdet 
Länsstyrelsen Västra Götaland 
Havs- och vattenmyndigheten 
Naturvårdsverket 
Jordbruksverket 
Lantmäterimyndigheten 
Trafikverket 
Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) 
Räddningstjänsten Östra Skaraborg 
  
 



 
 

 

1 (8) 
 

   

 

Bilaga 2 
 
 
 
2017-11-30 
 

Skyddsföreskrifter för Hova vattenskyddsområde, Gullspångs 
kommun 
 

§ 1 Vattentäktszon 
Inom vattentäktszonen är annan verksamhet än vattentäktsverksamhet förbjuden.  
 

§ 2 Petroleumprodukter  

 Primär Skyddszon Sekundär skyddszon 

a Hantering av större mängd än 25 liter är 
förbjudet.  

Undantag gäller för transporter till fastighet inom 
området. 

Undantag gäller för bränsle i drifttanken på 
fordon. 

Undantag gäller befintlig lagring som har 
sekundärt skydd och sker i ett utrymme inomhus 
som saknar golvbrunn. 

 

Hantering av större mängd än 250 liter 
kräver tillstånd.  

Undantag gäller för transporter. 

Undantag gäller för bränsle i drifttanken 
på fordon. 

Undantag gäller befintlig lagring som har 
sekundärt skydd och sker i ett utrymme 
inomhus som saknar golvbrunn. 

Information: Ytterligare bestämmelser följer Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot 
vattenförorening vid hantering av brandfarlig vätska NFS 2003:24 med tillhörande revideringar. 
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§ 3 Hälso- och miljöfarliga kemiska produkter 

 Primär Skyddszon Sekundär skyddszon 

a Hantering av större mängder än för 
hushållsbehov, av för grund- eller ytvattnet 
skadliga ämnen såsom impregneringsmedel, 
lösningsmedel eller andra hälso- eller miljöfarliga 
kemiska produkter är förbjudet.   

Undantag gäller transporter samt befintlig lagring 
som har sekundärt skydd och sker i ett utrymme 
inomhus som saknar golvbrunn. 

Hantering av större mängder än för 
hushållsbehov, av för grund- eller 
ytvattnet skadliga ämnen såsom 
impregneringsmedel, lösningsmedel eller 
andra hälso- eller miljöfarliga kemiska 
produkter kräver tillstånd.   

Undantag gäller transporter samt befintlig 
lagring som har sekundärt skydd och 
sker i ett utrymme inomhus som saknar 
golvbrunn. 

 

§4 Miljöfarlig verksamhet 

 Primär Skyddszon Sekundär skyddszon 

a Ny miljöfarlig verksamhet eller åtgärd som är 
tillståndspliktig enligt 2-32 kap i miljöprövnings-
förordningen (2013:251 och eventuella senare 
ändringar) är förbjuden.  

- 

b Ny miljöfarlig verksamhet eller åtgärd som är 
anmälningspliktig enligt 2-32 kap i miljöprövnings-
förordningen (2013:251 och eventuella senare 
ändringar) kräver tillstånd.  

Samma föreskrift som i primär 
skyddszon. 

 

§5 Bekämpningsmedel  

 Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

a Hantering av kemiska bekämpningsmedel är 
förbjuden.  

Undantag gäller för transporter. 

Undantag gäller för användning som sker 
inomhus. 

Yrkesmässig hantering av kemiska 
bekämpningsmedel kräver tillstånd. 

Undantag gäller för transporter. 

Undantag gäller för användning som 
sker inomhus. 

b Yrkesmässig hantering av biologiska 
bekämpningsmedel kräver tillstånd. 

Undantag gäller för transporter. 

Samma som i primär skyddszon 

c Jord- och vattenslagning av plantor som 
behandlats med bekämpningsmedel är 
förbjuden. 

Samma som i primär skyddszon. 
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§6 Växtnäringsämnen 

 Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

a Yrkesmässig spridning av naturgödsel är 
förbjudet. För yrkesmässig spridning av 
övriga växtnäringsämnen krävs tillstånd.  

- 

b Spridning av slam från reningsverk eller 
annan avloppsanläggning är förbjudet. 

Spridning av slam från reningsverk eller 
annan avloppsanläggning kräver tillstånd. 

c Lagring av naturgödsel kräver tillstånd. Lagring av naturgödsel kräver anmälan. 

 

§7 Upplag 

 Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

a Uppläggning av bark, flis, spån, timmer och 
liknande under längre tid än en månad är 
förbjudet.  

Undantag gäller för uppläggning av ved eller 
andra träbaserade produkter, avsedda för 
uppvärmning av bostad, på den aktuella 
fastigheten. 

Uppläggning av bark, flis, spån, timmer och 
liknande under längre tid än sex månader 
kräver tillstånd. 

Undantag gäller för uppläggning av ved eller 
andra träbaserade produkter, avsedda för 
uppvärmning av bostad, på den aktuella 
fastigheten. 

b Etablering av upplag av avfall, förorenade 
massor eller med massor med okänt 
ursprung eller okänt föroreningsinnehåll är 
förbjudet. 

Samma som i primär skyddszon 

c Uppläggning av snö från trafikerade ytor 
utanför aktuell skyddszon är förbjudet. 

Samma som i primär skyddszon 

d Uppläggning av vägsalt och 
dammbindningsmedel utan tät täckning är 
förbjudet. 

Samma som i primär skyddszon 

 

§8 Infiltration och avledning av avloppsvatten 

 Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

a Installation av ny enskild avloppsanläggning 
för hushållsspillvatten eller annat 
avloppsvatten är förbjuden.  

-  
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§9 Vägar, parkering och fordonstvätt  

 Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

a Nyetablering av väg eller parkeringsplats för 
mer än 20 personbilar eller motsvarande 
kräver tillstånd. 

Samma som i primär skyddszon 

b Parkering eller uppställning utomhus under 
längre tid än en vecka av tunga fordon 
kräver tillstånd. 

Samma som i primär skyddszon 

c Fordonstvätt annat än avsköljning med 
vatten är förbjuden utom i anläggning som 
är prövad enligt miljöbalken. 

Samma som primär skyddszon 

  

§10 Materialtäkter och markarbeten 

 Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

a Materialtäkt är förbjuden. Materialtäkt är förbjuden med undantag för 
husbehovstäkt. Husbehovstäkt överstigande 
totalt 10 000 ton kräver tillstånd. 

b Markarbeten kräver tillstånd.  

Undantag för schaktnings- och markarbeten 
på en sammanhängande yta mindre än 200 
m2 eller underhåll av markledningar. 

Samma som i primär skyddszon 

c Återfyllnad eller annan användning med 
avfall, massor med okänt föroreningsinnehåll 
eller massor som är förorenade är förbjudet. 

Samma som i primär skyddszon 

 

§11 Energianläggningar och brunnar 

 Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

a Nyetablering av anläggning för lagring eller 
utvinning av värmeenergi eller kyla från jord, 
berg eller vatten kräver tillstånd. 

Samma som i primär skyddszon 

b Anläggande av brunn för enskild 
vattenförsörjning är förbjudet.  

Anläggande av brunn för enskild 
vattenförsörjning kräver tillstånd.  

 

§12 Skyltning 
Där väg passerar gräns till vattenskyddsområde samt där så behövs vid vägar som passerar 
genom området ansvarar vattentäktens huvudman för att det finns skyltar som utmärker och 
informerar om vattenskyddsområdet. 

Där petroleumprodukter eller andra skadliga ämnen hanteras i en omfattning som kan medföra risk 
för förorening av grundvattnet skall skylt finnas som informerar om vattenskyddsområdets existens. 
Skyltarna tillhandahålls av vattentäktens huvudman. 
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§13 Allmänna bestämmelser 

Ikraftträdande 

Kommunfullmäktiges beslut träder i kraft dagen för beslutet. Skyddsföreskrifterna skall gälla från 
det datum kommunfullmäktige beslutar om att fastställa vattenskyddsområde och 
skyddsföreskrifter. Enligt 7 kap. 22 § Miljöbalken ska skyddsföreskrifterna gälla från denna tidpunkt 
även om de överklagas.  

För befintliga anläggningar och verksamheter träder föreskrivna förbud och föreskrivna krav på 
tillstånd- eller anmälningsplikt i kraft två år efter att dessa skyddsföreskrifter har fastställts. 

Anmälningsplikt vid risk för förorening 

Ägare eller nyttjanderättshavare av fastighet inom skyddsområdet skall genast anmäla spill, 
läckage och annan förorening från oljor, kemikalier eller andra miljöfarliga ämnen om denne 
bedömer att händelsen kan medföra risk för skadlig förorening av mark och vatten. Anmälan ska 
göras till Räddningstjänsten och till tillsynsmyndigheten. Inträffade olyckshändelser skall 
omedelbart rapporteras på telefonnummer 112. 

Tillstånd  

I de fall tillstånd krävs enligt dessa föreskrifter får sådant medges av Miljö- och byggnadsnämnden 
för Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner och kan bli förknippat med villkor. Som 
förutsättning för sådant tillstånd gäller att det kan visas att verksamheten kan utföras och drivas 
utan risk för skada för vattenförekomsten. Ansökan om tillstånd sak lämnas in skriftligen till Miljö- 
och byggnadsnämnden för Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner. 

Anmälan 

I de fall anmälan krävs enligt dessa föreskrifter ska anmälan lämnas in skriftligen till Miljö- och 
byggnadsnämnden för Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner. En komplett anmälan 
enligt dessa föreskrifter ska ha inkommit till tillsynsmyndighet senast 6 veckor före det att åtgärden 
påbörjas. 

Dispens 

Om det finns skäl kan Miljö- och byggnadsnämnden för Mariestad, Töreboda och Gullspångs 
kommuner meddela dispens från bestämmelser med förbud enligt dessa skyddsföreskrifter. 

Tillsyn, avgifter och påföljd 

Bestämmelser om tillsyn över efterlevnad av ovan meddelade föreskrifter finns i miljöbalken m.fl. 
författningar. Bestämmelser om påföljder finns i miljöbalken. Miljö- och byggnadsnämnden för 
Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner är tillsynsmyndighet för vattenskyddsområdet. 
Bestämmelser om avgifter för prövning och tillsyn finns i miljöbalken m.fl. författningar.  
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Definitioner av begrepp 

Avfall 

Avfall definieras enligt avfallsförordningen (2011:927). 

Avloppsvatten 

Med avloppsvatten avses enligt Miljöbalkens 9 kap 2 §; 

1. Spillvatten eller annan flytande orenlighet. Hushållsspillvattnet består av spillvatten från WC 
(”klosettvatten”) samt från bad, disk och tvätt (”BDT-vatten”). 

2. Vatten som använts för kylning. 

3. Vatten som avleds för sådan avvattning av mark inom detaljplan som inte görs för viss eller vissa 
fastigheters räkning (dagvatten). 

4. Vatten som avleds för avvattning av en begravningsplats. 

Bekämpningsmedel 

Med kemiskt bekämpningsmedel avses, i enighet med miljöbalken, kemiska produkter som är 
avsedda att förebygga eller motverka att djur, växter eller mikroorganismer förorsakar skada eller 
olägenhet för människors hälsa eller skada på egendom. Ogräsättika och såpvatten räknas inte 
som bekämpningsmedel i dessa föreskrifter. 

Med biologiskt bekämpningsmedel avses, enligt 14 kap miljöbalken, en bioteknisk organism som 
framställts särskilt för att förebygga eller motverka att djur, växter eller mikroorganismer, däribland 
virus, förorsakar skada eller olägenhet för människors hälsa eller skada på egendom. 

Förorenade massor 

Med förorenade massor avses i dessa föreskrifter massor från ett förorenat område eller 
efterbehandlingsprojekt, d.v.s. från ett område, en deponi, mark, grundvatten eller sediment som är 
förorenat och vars föroreningshalter påtagligt överskrider lokal eller regional bakgrundshalt. Vad 
som avses med förorenade massor kan därför variera mellan olika platser och får avgöras av 
tillsynsmyndigheten. 

Hantering 

Med hantering avses - i enlighet med miljöbalken - en verksamhet eller åtgärd som utgörs av 
tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, förvaring, transport, användning, 
omhändertagande, destruktion, konvertering, saluförande, överlåtelse och därmed jämförliga 
förfaranden.  

Husbehovstäkt 

Med husbehovstäkt avses i dessa föreskrifter sådant uttag av material som ska användas inom 
den egna fastigheten för dess egna behov som t.ex. förbrukning som krävs för skötsel av 
jordbruks- eller skogsbruksfastighet En materialtäkt där det utbrutna materialet används som 
ersättning för tjänster, avyttras eller på annat sätt utnyttjas kommersiellt betraktas inte som 
husbehovstäkt (NFS 2003:2). 

Hushållsbehov 

Med hushållsbehov avses här hantering av enstaka förpackningar av de största storlekarna man 
som enskild konsument kan köpa i detaljhandeln. 
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Hälso- eller miljöfarliga kemiska produkter 

Med hälso- och miljöfarliga produkter avses i dessa föreskrifter kemiska produkter klassificerade 
och märkta som farliga enligt gällande CLP-förordning och kemikalieinspektionens anvisningar. 

Markarbeten 

Med markarbeten avses schaktning, borrning, fyllning, spontning, pålning och andra liknande 
arbeten på land.  

Materialtäkt 

Med materialtäkt avse i dessa föreskrifter täkt av berg samt sten, grus, sand, lera, torv eller andra 
jordarter. 

Naturgödsel 

Med naturgödsel avses här fastgödsel, kletgödsel, flytgödsel samt urin med ursprung från djur. 

Sekundärt skydd 

Anordning som säkerställer att vätska kan fångas upp från en läckande cistern. En dubbelmantlad 
cistern anses som cistern med sekundärt skydd. En invallning är en annan typ av sekundärt skydd. 

Schaktning 

Schaktningsarbeten för mer omfattande byggande avser avsänkning av markytan för större 
anläggningsarbeten på utstakat område än för grundläggning av ett enfamiljshus. 
Schaktningsarbete i samband med ledningsarbete, vägunderhåll eller liknande omfattas inte av 
tillståndsplikt. 

Tät täckning 

Med tät täckning menas en förvaring som förhindrar att nederbörd och annat tillrinnande vatten 
kommer i kontakt med upplaget och att lakvatten därmed kan bildas. 

Tunga fordon 

Definieras enligt Transportstyrelsen av fordon med totalvikt överstigande 3,5 ton. 

Upplag 

Med upplag avses i dessa föreskrifter tillfällig eller permanent förvaring direkt på marken eller i 
vattnet av förorenande ämnen, avfall, förorenade massor, massor med okänd miljöstatus eller 
andra förorenade produkter. Förvaring av hushållsavfall från enskilda hushåll, vilket läggs i 
särskilda behållare för regelbunden sophämtning, är enligt dessa föreskrifter inte att betrakta som 
upplag. Detta gäller även komposterbart hushållsavfall från enskilt hushåll, vilket läggs i 
hushållskompost på den egna tomten. 

Växtnäringsämnen 

Med växtnäringsämnen avses konstgödning, mineraliska gödselmedel, naturgödsel (fastgödsel, 
kletgödsel, flytgödsel samt urin med ursprung från djur), avloppsslam, biogödsel, vedaska samt 
övriga organiska gödselmedel, dock ej gödsel från betande djur inom vattenskyddsområdet.  
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Yrkesmässig 

Yrkesmässig verksamhet kan bedrivas av såväl fysiska som juridiska personer. För att någon ska 
anses yrkesmässigt bedriva en verksamhet förutsätts att verksamheten har en viss omfattning och 
varaktighet samt att den har ett fastställt vinstsyfte och är av självständig karaktär. Förhållanden 
som tyder på yrkesmässig verksamhet: 

• Verksamheten bedrivs i bolagsform 

• Verksamhetsutövaren är bokföringsskyldig 

• Verksamhetsutövaren är momsredovisningsskyldig 

 



Hova vattenskyddsområde
vattentäktszon
Sekundär skyddszon
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Nytt vattenskyddsområde för Hova vattentäkt 

Samrådsredogörelse 
Här följer en redogörelse för dialog och samråd som genomförts om förslag till 
vattenskyddsområde för Hova vattentäkt.  

Dialog med berörda fastighetsägare och brukare 
För att tidigt göra berörda fastighetsägare delaktiga inleddes en informell dialog i 
samband med att det första utkastet till vattenskyddsområdets avgränsning hade 
tagits fram. Följande aktiviteter har ingått i dialogen:  

- 2016-10-05 Brevutskick till alla berörda fastighetsägare med information om 
projektet och om det framtagna förslaget till avgränsning av 
vattenskyddsområdet. Utskicket innehöll även en inbjudan till en 
informationsträff. Cirka 120 berörda fastigheter omfattades av utskicket.  

- 2016-10-26 Informationsträff för berörda fastighetsägare och 
verksamhetsutövare i kommunhuset i Hova. Ytterligare information om hur det 
fortsatta arbetet skulle gå till, samt om förslaget till avgränsning av VSO. Vid 
träffen bjöds berörda in till dialogträffar för boende, lant-/skogsbrukare 
respektive övriga verksamhetsutövare. 22 personer närvarade vid 
informationsträffen.  

- November 2016 Dialogträffar för boende (2016-11-28) (fyra berörda 
fastighetsägare närvarade), lant-/skogsbrukare (2016-11-22) (cirka tio berörda 
verksamhetsutövare närvarade) respektive övriga verksamhetsutövare (2016-11-
22) (representanter för tre berörda verksamheter närvarade). Vid träffarna gicks 
ett första förslag till skyddsföreskrifter igenom. Träffarna fungerade som 
informella forum för frågor, synpunkter, diskussioner och där de berörda fick 
möjlighet att beskriva hur de påverkades av de föreslagna föreskrifterna. Vid 
träffarna erbjöds berörda möjlighet att boka tid för enskilda träffar. Förslag på 
tider lades även upp på kommunens hemsida efter genomförda dialogträffar. 

- 2016-12-12 En enskild träff hölls med fastigsägare som sammantaget äger sju 
delområden av fastigheter som berörs av primär och sekundär skyddszon. Inga 
ytterligare enskilda träffar har hållits.  
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- 2017-03-08 Brevutskick till alla berörda fastighetsägare med information om att 
ett nytt förslag till VSO tagits fram. Frågeställningar som kom upp i samband 
med dialogen med fastighetsägarna gav anledning att ta fram ett förslag till VSO 
som utgick från ett mindre uttag ur grundvattentäkten. Resultatet blev ett lite 
mindre skyddsområde och det är det förslaget till VSO som varit ute på formellt 
samråd. I brevutskicket informerades om det kommande formella samrådet. 
Cirka 70 fastigheter berörs av förslaget till VSO. Av dessa berörs cirka 40 
fastigheter bara av den tertiära skyddszonen för vilken inga skyddsföreskrifter 
kommer att införas.  

Parallellt med ovan beskrivna aktiviteter har aktuell information, som uppdaterats 
kontinuerligt, hållits tillgänglig på kommunens hemsida. 

Tidiga samråd med länsstyrelsen resp. verksamhet 
miljö och bygg 
Tidigt samråd hölls med Länsstyrelsen i Västra Götalands län den 30 mars 2017, och 
med verksamhet miljö och bygg den 5 april 2017. Samråden föranledde inga 
ändringar av skyddsområdets avgränsning. Däremot framförde myndigheterna 
synpunkter på hur skyddsföreskrifterna är formulerade och ifall de är tillräckligt tydliga. 
Synpunkter vad gäller nivån på några av restriktionerna (anmälningsplikt, tillståndsplikt 
eller förbud) framfördes också. Sammantaget har flera mindre ändringar av 
skyddsföreskrifterna gjorts efter de tidiga samråden. 

Se bilagor 1 och 2 för protokoll från samråden. 

Formellt samråd 

Bakgrund 
Krav på det formella samrådet finns i förordningen (1998:1252) om områdesskydd 
enligt miljöbalken m.m., och krav på hur delgivning genomförs finns i 
delgivningslagen (2010:1932). Kommunen ska förelägga ägare och innehavare av 
särskild rätt till marken att inom viss tid yttra sig över förslaget. Föreläggandet ska 
normalt delges. Vidare ska kommunen även samråda med berörda myndigheter.  

Genomförande 

Beslut om genomförande 
Den 25 september 2017 beslutade fullmäktige i Gullspångs kommun att genomföra 
formellt samråd om förslag till nytt vattenskyddsområde för Hova vattentäkt och 
tillhörande skyddsföreskrifter. Eftersom ett stort antal personer ingick i 
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sakägarkretsen och den inte var fullt ut känd kunde fullmäktige även besluta att 
delgivning skulle ske genom kungörelsedelgivning. Se bilaga 3 för 
Kommunfullmäktiges beslut. 

Samrådets genomförande 
Kungörelsedelgivning av det formella samrådet annonserades i 
Mariestads-Tidningen samt i Post- och Inrikes Tidningar den 2 oktober 2017, se 
bilagor 4 och 5.  

Den 26 september 2017 skickades ett brev hem till alla kända ägare och innehavare 
av särskild rätt till marken inom det föreslagna skyddsområdet. Brevet innehöll 
information om samrådet, en sammanfattning av förslaget till vattenskyddsområde 
och de föreslagna skyddsföreskrifterna samt ett lösblad med föreläggande om att 
yttra sig och rutor där uppgifter, som skulle lämnas tillsammans med yttrandet, 
skulle fyllas i samt ett svarskuvert att skicka yttrandet i. Brevutskicket återfinns som 
bilaga 6.  

En fastighetsförteckning med fastigheter inom området, delägande fastigheter i 
samfälligheter och gemensamhetsanläggningar inom området samt fastigheter med 
rättigheter inom området sammanställdes. Sändlistan för brevutskicket om samrådet 
omfattade alla fastigheter för vilka ägare redovisas i fastighetsförteckningen. Här 
ingår alla ägare till berörda fastigheter, med undantag för några fastigheter som ingår 
i vägsamfälligheter. Fastighetsförteckningen samt sändlista för brevtutskicket 
återfinns som bilagor 7 och 8.  

Under samrådstiden var de kompletta samrådsunderlagen tillgängliga på kommunens 
hemsida samt i utskriven form på kommunhuset i Hova.  

Den tid som sakägare har på sig för att yttra sig räknas från delgivningsdagen (två 
veckor från beslutet om kungörelsedelgivning), och den tiden får inte sättas kortare 
än en månad enligt delgivningslagen. Delgivningsdagen inföll den 9 oktober 2017. 
Sista dag att inkomma med yttrande sattes till den 10 november 2017.  

Den 27 september 2017 skickades en samrådsremiss till berörda myndigheter och 
förbund. Se remiss och sändlista i bilagor 9 och 10. 

Under samrådstiden 
Ett telefonsamtal inkom under samrådstiden. Det gällde att få bekräftat att den 
aktuella fastigheten ligger inom föreslagen tertiär skyddszon samt vad som gäller där. 
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Inkomna yttranden 

Sammanställning 
I Tabell 1 visas en sammanställning över de yttranden som inkommit i samrådet.  

Tabell 1 Inkomna yttranden 

 Registrerat 
ankomstdatum 

Avsändare Berörd fastighet Yttrande 

1 2017-10-03 Alexander Hedin Barrebacken 6:1 Har inget att yttra över förslaget. 

2 2017-10-03 Jonas Karlsson Lilla Åstorp 1 Har inget att yttra över förslaget. 

3 2017-10-03 Katrina Melin Lilla Åstorp 1 Har inget att yttra över förslaget. 

4 2017-10-03 Pierre Morency Grimstorp 6:3 Har inget att yttra över förslaget. 

5 2017-10-03 Tuula Melander Grimstorp 7:3 Har inget att yttra över förslaget. 

6 2017-10-03 Bengt Bengtsson Källtorp 2:37 Har inget att yttra över förslaget. 

7 2017-10-03 Jan-Olof Strandberg Åstorp 1:33 Har inget att yttra över förslaget. 

8 2017-10-05 Peter Torp Ebbetorp 20 Har inget att yttra över förslaget. 

9 2017-10-09 Margareta Dehlén Bondetorp 1:18 Har inget att yttra över förslaget. 

10 2017-10-10 Inger Wanberg Näbben 1:19 Har inget att yttra över förslaget. 

11 2017-10-10 Anders Wanberg Näbben 1:19 Har inget att yttra över förslaget. 

12 2017-10-10 Sveriges geologiska 
undersökning 

- Har inte för avsikt att lämna något 
yttrande över förslaget. 

13 2017-10-11 Eva Durmén Bondetorp 1:8 Har inget att yttra över förslaget. 

14 2017-10-12 Thomas Berlin Grimstorp 2:17 Har inget att yttra över förslaget. 

15 2017-10-12 Eva Berlin Grimstorp 2:17 Har inget att yttra över förslaget. 

16 2017-10-13 Birgitta Hägglund Åstorp 1:28 Har inget att yttra över förslaget. 

17 2017-10-16 Christian Christesen Hova 29:1 Har inget att yttra över förslaget. 

18 2017-10-16 Ann-Britt Christesen Hova 29:1 Har inget att yttra över förslaget. 

19 2017-10-16 Lennart Schill Källtorp 2:92 Har inget att yttra över förslaget. 

20 2017-10-18 Jyttelise Almqvist Grimstorp 1:13 Se yttrande som bilaga. 

21 2017-10-31 Christina Ytterberg Bondetorp 1:10 Se yttrande som bilaga. 
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 Registrerat 
ankomstdatum 

Avsändare Berörd fastighet Yttrande 

22 2017-11-07 Åka och Arne 
Jansson 

Källtorp 1:4 Se yttrande som bilaga. 

23 2017-11-08 Ellevio AB Grimstorp 6:4 (och 
innehavare av servitut) 

Har inget att yttra över förslaget. 

24 2017-11-08 Trafikverket - Se yttrande som bilaga. 

25 2017-11-09 
(reviderat 
yttrande 2017-
11-13) 

Länsstyrelsen Västra 
Götaland 

- Se yttrande som bilaga. 

26 2017-11-13 LRF Gullspång - Se yttrande som bilaga. 

27 2017-11-15 Havs- och 
vattenmyndigheten 

- Avstår från att yttra sig i ärendet. 

28 2017-11-19 Räddningstjänsten 
Östra Skaraborg 

- Se yttrande som bilaga. 

29 2017-11-22 
(efter uppskov) 

Miljö- och 
byggnadsnämnden, 
Gullspångs kommun 

- Se yttrande som bilaga. 

30 2017-11-24 Anders Levahn Ingelstorp 1:3 Se yttrande som bilaga. 

31 2017-11-24 Carina Levahn Ingelstorp 1:3 Se yttrande som bilaga. 

32 2017-11-28 
(efter uppskov) 

Skogsstyrelsen - Se yttrande som bilaga. 

 

Några fastighetsägare och myndigheter har framfört synpunkter på förslaget. Nedan 
följer utdrag ur respektive yttrande. Yttrandena (nr 20-22, 24-26, 28-32) i sin helhet 
återfinns i bilaga 11. 

Yttrande 20 Grimstorp 1:13 
Fastighetsägaren undrar vad som kommer gälla för den tertiära skyddszonen. 

Yttrande 21 Bondetorp 1:10 
Ur fastighetsägarens yttrande: 

… är inte intresserad av att ingå i ett sekundärt vattenskyddsområde, detta för med sig kostnader och gör 
Fastigheten och marken mer svårsåld, samt att Fastigheten sjunker i värde. Eftersom jag inte har kommunalt 
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avlopp så får kommunen betala installation av kommunalt avlopp om min fastighet ska ingå i sekundärt 
vattenskyddsområde samt värdesänkning.  

Yttrande 22 Källtorp 1:4 
Ur fastighetsägarens yttrande: 

Vi yrkar en mindre justering av den sekundära skyddszonen som berör vår åkermark, se kartbilaga . 
Justeringen kan ses utifrån som marginell, men för vårt brukande av åkermarken kommer den nu föreslagna 
sekundära skyddszonsgränsen bli en försvåring av bl.a. krångliga, kostsamma tillståndsansökningar för 
användande av kemiska bekämpningsmedel. 

Om kommunen vidhåller sin föreslagna gräns yrkar vi på att VA-kollektivet står för de kostnader som åsamkas 
oss vid ansökan om tillstånd för bekämpningsmedel,  när sådant är nödvändigt för att bekämpa ogräs eller 
svamp- och insektsangrepp , på den åkermark som ligger inom den sekundära skyddszonen. 

Det är en skälighets- och rättvisefråga varför någon/några få fastighetsägare själva ska stå för extra kostnader 
när pågående markanvändning försvåras och blir belagd med bl.a. tillstånds- och anmälningsavgifter, som 
uppstår till följd av beslut om vattenskyddsområden. Alla vattenkonsumenter till berörd grundvattentäkt drar 
alltså nytta av några få fastighetsägare för att (den självklara) vattenkvaliteten ska säkras på lång sikt. 

Yttrande 24 Trafikverket 
Trafikverket förutsätter att normal drift och underhåll, såsom exempelvis saltning, snöröjning, dikning, 
dikesrensning, beläggning med mera, kommer att kunna utföras för statlig infrastruktur utan att särskilda 
tillstånd krävs. 

Yttrande 25 Länsstyrelsen 
Länsstyrelsens synpunkter på det tekniska underlaget: 

25.1 Sammanfattningsvis bedöms underlaget i huvudsakliga delar vara utformat enligt gällande anvisningar 
(Handbok om vattenskyddsområde 2010:5) och redovisade slutsatser bedöms vara relativt väl 
underbyggda. 

25.2 Sid. 23: Under rubriken för vattentäktzonen saknas text om just vattentäktzonen. 

25.3 Sid. 25: Det står inte angett vilken mäktighet på grundvattenmagasinet som antagits vid beräkningarna. 

25.4 Sid. 26: Den gradient redovisad som indata i beräkningarna är baserad på uppmätta nivåer i området. 
Vid beräkningar av flödessträckor anges att grundvattenytans lutning vid det dimensionerande uttaget 
beaktats, men denna beräknade lutning har inte beskrivits på annat sätt än att den minskar med 
avståndet från uttagsbrunnen trots en avsevärd ökning i uttaget. Den gradient som använts för 
beräkningarna bör också redovisas, möjligtvis uppdelat per zon eller om så är lämpligt uppdelat i 
avstånd från uttagsbrunnen. 

25.5 Länsstyrelsen föreslår dessutom att bilagan med flödesberäkningar som finns i PM gällande 
”Avgränsning av vattenskyddsområde för Hova vattentäkt” bifogas (SWECO 2017-03-13). 
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Länsstyrelsens synpunkter på föreslagna skyddsföreskrifter: 

25.6 Föreslagna föreskrifter bedöms vara väl anpassade till redovisad riskanalys och när det gäller särskilt 
svårreglerade risker finns förslag till riskminskande åtgärder utöver föreslagna föreskrifter. 

25.7 Då kemikalieinspektionens föreskrifter KIFS har upphört att gälla föreslås att definitionen av ”andra 
hälso- eller miljöfarliga kemiska produkter lyder som följer. 

”Med andra hälso- eller miljöfarliga kemiska produkter avses i dessa föreskrifter kemiska produkter 
klassificerade och märkta som farliga enligt gällande CLP-förordning och kemikalieinspektionens 
anvisningar”. 

Yttrande 26 LRF Gullspång 
26.1 Tillstånd: Vår uppfattning är att tillståndsansökningar för verksamhetsutövare som finns inom 

skyddsområdet ska vara kostnadsfria. De som råkar få sin verksamhet inom ett kommunalt 
vattenskyddsområde får ta på sig ett stort åtagande jämfört med andra verksamhetsutövare som inte 
råkar ha sin verksamhet inom vattenskyddsområde. Det vore därför rimligt att kommunen inte tar ut 
några avgifter för dem som får ta ett extra samhällsansvar. Det skulle också skapa neutralitet mot 
verksamhetsutövare som ligger utanför skyddsområdet. Vara kommun har nyligen upprättat en policy 
där vattenkollektivet tar kostnaden för tillståndsansökningarna. Kommunens erfarenhet i Vara är att 
dessa pengar är småpengar i sammanhanget och man i stället ser det som en investering i ett gott 
samarbete med verksamhetsutövarna. 

26.2 § 6: LRF ifrågasätter behovet av att alla växtnäringsämnen ska omfattas av tillståndsplikt i primär zon 
och anmälningsplikt i sekundär zon. Lagring av stallgödsel är idag redan reglerad då 
lagringsanläggningen inte får läcka (SJV förordning 1998:915 §7). När det gäller handelsgödsel så 
handlar det om torrvara som är förpackad i plastsäck och utgör därför ingen risk för vattentäkten.  

26.3 § 7: Föreskriften om lagring av timmer mm kan också utgå. Föreskriften är hämtat ur NV:s handbok 
om bildande av vattenskyddsområden. Vad som avses med föreskriften är att reglera stora 
timmerterminaler vid sågverk eller upplag vid stora stormar som Gudrun. Lagstiftningen har dock 
ändrats och i dag är sådana upplag tillståndspliktiga. Så här skriver HaV i rapporten Bättre rådlös än 
rådvill?: 

Havs- och vattenmyndigheten bedömer mot bakgrund av både förändrad lagstiftning och 
teknikutveckling inom området att rådet fyller en begränsad funktion idag. Timmer lagras i allt mindre 
omfattning på stora terminaler och aldrig direkt i sjöar och vattendrag. Miljöskyddsaspekter till följd av 
upplag av större mängder timmer regleras i särskild ordning. Om en verksamhet lokaliseras inom ett 
vattenskyddsområde så bör särskild hänsyn kunna tas till platsens speciella känslighet i den 
sedvanliga prövningen avseende miljöfarlig verksamhet. Rådet bör kunna upphävas.    

Så som nu är formulerat är mer långtgående än vad som är brukligt. Normalt brukar föreskrivas att 
förbud om lagring längre tid än ett år utan täckning. Att inkräva tillstånd på lagringstider över en 
månad är inte proportionerligt i förhållande till risk och administration.  

26.4 § 8: Det är en väldigt hård reglering att totalförbjuda av enskild avlopp i primär skyddszon. Det borde 
finnas lösningar som efter tillståndsprövning skulle kunna vara tillåtna utan att riskera vattenkvalitén, tex 
slutna system. När det gäller föreskriften i sekundär zon så finns redan lagstiftning om att etablering 
avloppsanläggningar är tillståndspliktiga. För att undvika dubbelreglering kan därför föreskriften utgå.  

Ur HaVs rapport 2014:25: 
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”Nödvändigheten av att ha ett krav på tillstånd enligt vattenskyddsföreskrifter för små avlopp är dock 
mer tveksam med tanke på att det redan handlar om en verksamhet som idag alltid är tillståndspliktig 
eller anmälningspliktig hos kommunernas miljönämnd” 

Yttrande 28 RÖS 
Räddningstjänsten bedömer att föreslagna skyddsåtgärder i allt väsentligt tillgodoser kravet på 
riskminimering, i syfte att över tid säkerställa vattentäktens funktionalitet. De förebyggande åtgärderna är 
viktiga, då det ofta kan bli komplicerat att förhindra skadeutbredning i samband med ett ofrivilligt utsläpp av 
förorenande ämne. 

Då SWECO:s rapport inte närmare behandlar risken för sabotage, kris och krig bedömer räddningstjänsten 
det som angeläget att särskild riskanalys med fokus på dessa händelser utarbetas. En sådan analys bör 
förhålla sig till kommunens plan för extra ordinär händelse. I sammanhanget noteras att en sådan analys 
med tillhörande åtgärdsplan kan behöva sekretessprövas i syfte att inte öka vattentäktens sårbarhet. 

Yttrande 29 Miljö- och byggnadsnämnden 
Verksamhet miljö och bygg bedömer att skyddsföreskrifterna är adekvata för 
skyddet av vattenresursen.  

Synpunkter på förslaget:  

29.1 Miljö- och byggnadsnämnden bedömer att fastigheter inom primär och sekundär zon ska anslutas till 
kommunalt VA-nät. Långvariga punktutsläpp inom sekundärt område bör undvikas. 

Yttrande 30-31 Ingelstorp 1:3 
Eftersom inga skyddsföreskrifter föreslås i den tertiära skyddszonen anser jag att den tertiära skyddszonen 
inter har något berättigande, och därför bör tas bort helt. 

 
Eftersom inga skyddsföreskrifter föreslås i den tertiära skyddszonen anser jag att den ej behövs. 

Yttrande 32 Skogsstyrelsen 
Den berörda skogsmarksarealen är relativt begränsad och ägs till största delen av Gullspångs kommun. Det 
finns dock ett antal enskilda markägare som berörs av förslaget. 

Markägare som berörs av restriktioner bör informeras på ett tydligt sätt om reglerna, liksom de 
verksamhetsutövare  som är aktiva inom området. 

I restriktionerna nämns att tillstånd måste sökas för skogsgödsling. Om även återföring av aska från 
skogsbränsle ska omfattas av restriktionerna är det bra om detta framgår tydligt i skrivningen. 
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Bemötande av inkomna yttranden 

Bemötande 20 Grimstorp 1:13 
Föreslagna skyddsföreskrifter för Hova vattenskyddsområde omfattar inga 
föreskrifter för tertiär skyddszon. Utöver de specifika skyddsföreskrifterna för 
vattenskyddsområdet finns det föreskrifter från Naturvårdsverket som gäller 
generellt inom vattenskyddsområden. I samrådshandlingarna redovisas 
Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2003:24) om skydd mot mark- och vattenförorening vid 
lagring av brandfarliga vätskor. Föreskriften medför ytterligare krav för hantering av mer 
än 250 liter brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde. 

Bemötande 21 Bondetorp 1:10 
En del av aktuell fastighet ligger inom föreslagen sekundär skyddszon. 

Yttrandet beskriver inte närmare hur markanvändningen ser ut i dag. Utifrån 
kartmaterial och platsbesök verkar dock inte markanvändningen vara av sådan 
karaktär att föreslagna skyddsföreskrifter får särskilt långtgående konsekvenser.  

Föreslagna skyddsföreskrifter ställer inte krav på anslutning till kommunal 
avloppsanläggning. Kravet på att enskilda avloppsanläggningar ska vara lagenliga 
gäller oavsett om det är vattenskyddsområde eller inte. Se också under Bemötande 25.4 
LRF Gullspång: Enskilda avlopp nedan. 

Bemötande 22 Källtorp 1:4 
Framtagen avgränsning av det föreslagna vattenskyddsområdet bedöms vara relevant 
utifrån täktens skyddsbehov. Vägledning för hur vattenskyddsområden för 
grundvattentäkter utformas har följts och anpassningar har gjorts efter lokala 
förhållanden. Att ändra vattenskyddsområdets avgränsning bedöms inte vara 
lämpligt utifrån skyddet av vattentäkten.  

Kommunen kommer i ett särskilt politiskt beslut hantera frågan om 
tillsynsmyndighetens handläggningsavgifter i samband med prövningar enligt 
skyddsföreskrifterna.  

Fastighetsägaren upplyser om elstolpar som ligger i närheten av täkten. Kommunen 
kan meddela att dessa nu har flyttats bort. 

Bemötande 24 Trafikverket 
Det finns inga restriktioner i föreslagna vattenskyddsföreskrifter som försvårar 
Trafikverkets normala drift och underhåll.  

Bemötande 25.2-4 Länsstyrelsen 
Sid 23: Text om vattentäktszon har lagts in i det tekniska underlaget. 
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Sid 25: Uppgift om grundvattenmagasinets mäktighet har lagts till i det tekniska 
underlaget.  

Sid 26: Texten har omformulerats något i tekniskt underlag. Den naturliga 
gradienten är ca 0,026, dvs. utan grundvattenuttag. Vid uttag ur brunnen ökar 
gradienten ju närmare uttagsbrunnen man kommer. Detta är något som hanteras i 
använd modell. Det är dock inte möjligt att i detalj redovisa hur stor gradienten 
bedöms vara vid varje avstånd fram till brunnen. 

Resultatet av modellberäkningen har lagts in som en figur i texten. 

Bemötande 25.5 Länsstyrelsen 
I och med kompletteringar av underlaget enligt Bemötande 25.2-4 Länsstyrelsen finns 
ingen ytterligare information i omnämnt PM som inte finns i det tekniska underlaget. 
Det finns således ingen anledning att bifoga detta PM. 

Bemötande 25.7 Länsstyrelsen 
Ändringen genomförs enligt länsstyrelsen förslag. 

Bemötande 26.1 LRF Gullspång: Tillstånd 
Kommunen kommer i ett särskilt politiskt beslut hantera frågan om 
tillsynsmyndighetens handläggningsavgifter i samband med prövningar enligt 
skyddsföreskrifterna.  

Bemötande 26.2 LRF Gullspång: Lagring av växtnäringsämnen 
Naturgödsel: Bedömningen har gjorts att det inom det föreslagna 
vattenskyddsområdet behövs strängare restriktioner än vad som gäller enligt 
förordningen (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket. Förordningen omfattar bara 
jordbruksföretag. Och i Hova-området är det jordbruksföretag med fler än 10 
djurenheter som omfattas av kravet på att lagringsutrymmen för stallgödsel ska vara 
utformade så att avrinning eller läckage inte sker, se förordningens § 6.  

Bedömningen görs att det är nödvändigt att läckage från naturgödsel begränsas även 
från gårdar som inte utgör jordbruksföretag samt från gårdar med färre antal 
djurenheter. 

Handelsgödsel: Föreskriften ändras så att den bara omfattar naturgödsel. 

Bemötande 26.3 LRF Gullspång: Timmerupplag 
Med hänsyn till närheten till uttagsbrunnarna och de sårbara förhållandena bedöms 
det nödvändigt att inte tillåta upplag över en månad inom primär skyddszon. Det 
torde inte heller medför alltför stora konsekvenser för berörda markägare. Området 
är relativt litet och det borde vara möjligt att placera eventuella upplag utanför den 
primära skyddszonen. När det gäller den sekundära skyddszonen delas bedömningen 
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att tillståndsplikt vid lagring över en månad är för långtgående. Tidsgränsen ändras 
till sex månader. 

Bemötande 26.4 LRF Gullspång: Enskilda avlopp 
Primär skyddszon: Det finns i dag inga enskilda avloppsanläggningar inom den 
primära skyddszonen. Med den närhet till uttagsbrunnarna som råder inom den 
primära skyddszonen är det inte heller lämpligt att sådana förekommer. Och man ser 
till markanvändningen inom den primära zonen så torde inte heller behovet finnas. 
Bilden nedan visar det kommunala verksamhetsområdet för vatten och avlopp 
(blått) samt primär skyddszon (mörkgrön). Inom den primära skyddszonen finns 
också vattentäktszonerna (ej utritade). Markanvändningen inom den primära 
skyddszonen utgörs av två fotbollsplaner samt skog med elljusspår som i dag utgör 
rekreationsområde. Marken är till största del kommunägd. Enligt gällande stadsplan 
(reviderad 1966) utgör området skyddsområde för vattentäkt.  

Det verkar inte troligt att det i en framtid ska byggas bostäder inom området. Om så 
trots allt skulle ske torde det vara möjligt att ansluta till det kommunala avloppsnätet. 
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Sekundär skyddszon: Inom den sekundära skyddszonen finns i dag omkring två till 
tre enskilda avloppsanläggningar. LRF:s bedömning att enskilda avloppsanläggningar 
inom området bara ska regleras genom den tillståndsplikt som gäller allmänt enligt 
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd delas. 
Föreslagen föreskrift tas bort. 

Bemötande 28 RÖS 
Riskanalyser utöver vad som omfattas i det tekniska underlaget hanteras i 
kommunens säkerhetsanalys och i beredskapsplanen för täkten. 

Bemötande 29.1 Miljö- och byggnadsnämnden: Enskilda avlopp 
Se under Bemötande 25.4 LRF Gullspång: Enskilda avlopp. 

Bemötande 30-31 Ingelstorp 1:3 
Syftet med den tertiära skyddszonen är att skydda vattentäkten från markanvändning 
som kan medföra negativ påverkan på vattenkvaliteten i ett långsiktigt 
tidsperspektiv.  

Även om inga specifika skyddsföreskrifter för den tertiära skyddszonen föreslås 
bedöms området medföra ett skydd för vattentäkten. De som bor och verkar inom 
området blir medvetna om att området är känsligt och skyddsvärt, och kan välja att 
iaktta större aktsamhet. Vid olyckor och dylikt blir det tydligt för räddningstjänst att 
området är extra känsligt. Vid miljöprövningar och fysisk planläggning kan också 
särskild hänsyn tas till vattentäkten. 

Huvudprincipen enligt Naturvårdsverkets handbok om vattenskyddsområde 
(2010:5) är att hela tillrinningsområdet till en vattentäkt bör omfattas av 
vattenskyddsområde, och att den tertiära skyddszonen ska omfatta de delar av 
vattenskyddsområdet som inte omfattas av övriga skyddszoner. I föreslaget 
vattenskyddsområde för Hova vattentäkt har denna huvudprincip frångåtts. 
Tillrinningsområdet till Hova vattentäkt är betydligt större än det föreslagna 
vattenskyddsområdet. Det som föreslås utgöra tertiär skyddszon är ett område med 
isälvsmaterial i dagen, som är ett känsligt och som utgör ett viktigt 
nybildningsområde för grundvatten till vattentäkten. Grundvattenbildning sker även 
i det övriga tillrinningsområdet, som inte föreslås utgöra vattenskyddsområde, men 
denna del bedöms vara mycket liten i förhållande till den grundvattenbildning och 
den grundvattenströmning som sker på/i Lokaåsen. Detta har resulterat i en 
betydligt mindre tertiär skyddszon jämfört med Naturvårdsverkets huvudprincip. 

Sammanfattningsvis kan sägas att den tertiära skyddszonen har ett tydligt syfte och 
medför ett skydd för vattentäkten. Samtidigt är den tertiära skyddszonen inte mer 
omfattande än vad som bedöms vara nödvändigt för att tillgodose syftet med 
vattenskyddsområdet. 
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Bemötande 32 Skogsstyrelsen 
Det framgår i definitionen av växtnäringsämnen att även vedaska omfattas. 

Ändringar av förslaget med anledning av samrådet 

Komplettering av det tekniska underlaget 
- Komplettering av underlaget i enlighet med vad som anges under Bemötande 

25.2-4 Länsstyrelsen. 

Ändringar av föreslagna skyddsföreskrifter 
- § 6 c) Lagring av växtnäringsämnen: Föreskriften ändras så att den bara 

omfattar naturgödsel. 

- § 7 a) Upplag av bark, flis, spån, timmer och liknande: Föreskriften i 
sekundär skyddszon ändras så att tillståndsplikt gäller från sex månader. 

- § 8 Enskilda avlopp: Föreskriften för enskilda avlopp i sekundär skyddszon 
tas bort. 

- Definitionen av Hälso- eller miljöfarliga kemiska produkter ändras enligt 
länsstyrelsens förslag. 

Ändringar av konsekvensbedömningen 
Ändring av de föreslagna skyddsföreskrifterna har medfört ändringar i motsvarande 
delar i konsekvensbedömningen. 
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Bilagor 
1. Protokoll tidigt samråd med länsstyrelsen 

2. Protokoll tidigt samråd med verksamhet miljö och bygg 

3. Kommunfullmäktiges beslut om att genomföra formellt samråd 

4. Kungörelse av samråd i Post och Inrikes Tidningar (på 
www.poit.bolagsverket.se)  

5. Kungörelse av samråd i Mariestads-Tidningen 

6. Brevutskick till sakägare: Information om formellt samråd och föreläggande att 
yttra sig 

7. Sändlista för brevutskicket till sakägare 

8. Fastighetsförteckning 

9. Samrådsremiss till myndigheter och förbund 

10. Sändlista för samrådsremiss till myndigheter och förbund 

11. Inkomna yttranden (nr 20-22, 24-26, 28-32) i det formella samrådet 
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Sw e co 
Skånegatan 3 
Box 5397 
SE-402 28 Göteborg,  
Telefon +46 31 62 75 00 
   
www.sweco.se 

Swe co  En v i r on me n t  AB  
Org.nr 556346-0327 
Styrelsens säte: Stockholm 
 
 
 
 

He l en  Ek lu nd  
Hydrogeolog 
Vattenresurser, Göteborg 
Telefon direkt +46 (0)31627596 
Mobil +46 (0)734122596 
helen.eklund@sweco.se 
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PROTOKOLL  
UPPDRAG 

Hova vattenskyddsområde 
UPPDRAGSLEDARE 

Helen Eklund 
 

2017-04-12 

UPPDRAGSNUMMER 

1312173    
UPPRÄTTAD AV 

Helen Eklund 
 

 

PLATS Länsstyrelsen Västra Götaland, 
Göteborg 

 2017-03-30 TID 13.15 

NÄRVARANDE Roger Rudolfsson 
Johanna Klingborn  
Helen Eklund 

Länsstyrelsen  
Mariestads kommun 
Sweco 

RR 
JK 
HE 

 

Tidigt samråd med länsstyrelsen inför fastställandet av 
vattenskyddsområde för Hova vattentäkt 
Inför mötet har länsstyrelsen tagit del av följande dokument; Avgränsning av 

vattenskyddsområde för Hova vattentäkt, Riskbedömning Hova vattenskyddsområde samt 

Skyddsföreskrifter för Hova vattenskyddsområde. 

Länsstyrelsens synpunkter på underlagsmaterialet 

Avgränsning av vattenskyddsområde och riskbedömning 

 RR tycker att man kan skydda områden där Loka åsen ligger i dagen söder ut till den 
identifierade grundvattendelaren vid Slätte genom en tertiär skyddszon och 
rekommenderar att kommunen tänker över avgränsningen ytterligare en gång. 

Kommungränsen (Töreboda) går dock strax söder om den föreslagna tertiära 
skyddszonen. Om den tertiära skyddszonen utökas söder ut medför detta att delar av 
Töreboda kommun omfattas av vattenskyddsområdet vilket medför att länsstyrelsen 
måste fastställa vattenskyddsområdet.  

Finns möjlighet till skrivning i ÖP för Töreboda? 

 Avgränsning av primär och sekundär skyddszon verkar rimliga. 

 Risknivån är relativt låg i området. Det är viktigt att belysa andra åtgärder än att införa 
skyddsföreskrifter. I underlagsmaterialet finns en redogörelse för övriga åtgärder som 
bör genomföras. 

 Ta med husbehovstäkter i riskanalysen. Det finns två samfälligheter inom 
vattenskyddsområdet. Johanna kollar upp exakt var de ligger. 
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PROTOKOLL 
FEL! HITTAR INTE REFERENSKÄLLA. 
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Synpunkter på skyddsföreskrifter 

§2 

 RR tycker att det ska vara förbud mot hantering av större mängder än 25 l i primär 
skyddszon och tillståndsplikt i sekundär skyddszon. Det finns ingen anledning att 
hantera större mängder än 25 l i primär skyddszon. 

Detta för fungera praktiskt. Man kan fortfarande hantera dunkar, men inte oljefat.  

 Stryk formuleringen under uppsikt.  

§3 

 Uppdatera till andra hälso- och miljöfarliga kemiska produkter. 

 Definiera hälso- och miljöfarliga kemiska produkter enligt KIFS 1994:12. 

 Definiera hushållsbehov 

§4 

 Skriv Ny miljöfarlig verksamhet. 

 Stryk den kursiva formuleringen om undantag. Under § 13 Ikraftträdande anges: För 

befintliga anläggningar och verksamheter träder föreskrivna förbud och föreskrivna krav 

på tillstånd- eller anmälningsplikt i kraft två år efter att dessa skyddsföreskrifter har 

fastställts. 

§5 

 Stryk icke yrkesmässig och skriv istället Undantag gäller för hantering som sker 

inomhus. 

§6 

 RR menar att lagring av växtnäringsämnen ska vara förbjuden i primär skyddszon. 
Annars hitta en bättre definition av tät anläggning. 

Förslag Primär skyddszon: Lagring av växtnäringsämnen kräver tillstånd 

Förslag Sekundär skyddszon: Lagring av växtnäringsämnen kräver anmälan. 

§7 

 Den primära skyddszonen är så liten att det inte är nödvändigt med timmerupplag inom 
denna. Skriv därför: Uppläggning av bark, flis, spån, timmer och liknande är förbjudet. 

 I den sekundära skyddszonen görs följande skrivning: Uppläggning av bark, flis, spån, 
timmer och liknande under längre tid än en månad kräver tillstånd. 
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 Definiera begreppet tät täckning. Förslag: Med tät täckning menas en förvaring som 

förhindrar att nederbörd och annat tillrinnande vatten kommer i kontakt med upplaget 

och att lakvatten därmed kan bildas. 

§9 

 Definiera vad som menas med daglig parkering. JK och HE försöker formulera en bra 
definition. 

 Ta bort Tät yta undre definitioner. 

 Ändra anpassad anläggning till: utom i anläggning som är prövad enligt miljöbalken. 

 

§10 

 Lägg till: Återfyllnad eller annan användning av avfall…. 

 

§ 13 Anmälningsplikt 

 Förtydliga att fastighetsägaren ska anmäla om denna bedömer att det finns risk för 
förorening av mark och vatten. 

 

Vid protokollet 

 

 

Helen Eklund 

 

 



Datum: 2017-04-05 
Dnr: Tn 2017/121 
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Protokoll från tidigt samråd med verksamhet miljö och 
bygg om förslag till nytt vattenskyddsområde för Hova 
vattentäkt 

Datum: 2017-04-05 kl. 8:30-11:30 Plats: Stadshuset, Mariestad 

Närvarande:  
Verksamhet miljö och bygg (Mob) i Mariestad, Töreboda och Gullspång: Anders 
Hulthén-Olofsson, Åsa Furustam och Simon Qviberg 

VA-avdelningen (VA) i Mariestad, Töreboda och Gullspång:  
Ida Roos och Johanna Klingborn 

 
Inför mötet har verksamhet miljö och bygg tagit del av följande dokument; 
Avgränsning av vattenskyddsområde för Hova vattentäkt, Riskbedömning Hova 
vattenskyddsområde samt Skyddsföreskrifter för Hova vattenskyddsområde. 

Synpunkter på underlagsmaterialet från verksamhet miljö och 
bygg 

Synpunkter på riskbedömningen 

- Mob påtalar att felaktiga väderstreck anges i underlaget. 

- Mob meddelar att det potentiellt förorenade området nr 1 har riskklass 3 
sedan ett beslut från 2015. 

- Närvarande konstaterar att riskbedömningen behöver kompletteras med 
kända husbehovstäkter. 

Synpunkter på skyddsföreskrifterna 

§ 2 a) VA presenterar ny formulering som tagits fram efter samrådet med 
länsstyrelsen. Mob har inget att invända. 
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§ 3 a) VA presenterar ny formulering som tagits fram efter samrådet med 
länsstyrelsen. Mob har inget att invända. 

§ 4 a) Mob anser att det för tydlighetens skull bör skrivas ut i föreskriften om en 
skyddszon inte omfattas av någon reglering i stället för att det bara är ett streck. 

- VA förtydligar detta. 

§ 4 a och b) VA presenterar ny formulering som tagits fram efter samrådet med 
länsstyrelsen. Mob har inget att invända. 

§ 5 a) VA presenterar ny formulering som tagits fram efter samrådet med 
länsstyrelsen. Mob har inget att invända. 

§ 6 a) Mob föreslår förbud mot yrkesmässig spridning av naturgödsel inom primär 
zon med hänvisning till att nitrat i naturgödsel är mer lättlöslig än i handelsgödsel.  

- Med hänsyn till risken för spridning av mikroorganismer och 
näringsämnen bedömer VA det rimligt att förbjuda spridning av 
naturgödsel inom primär skyddszon.  

Vad gäller sekundär zon och vid en eventuell tillståndsplikt för spridning av 
naturgödsel, ser Mob en svårighet i hur verksamhetsutövaren ska kunna visa att 
det inte finns risk för att nitrat kan spridas till grundvattnet. Verktyg för att 
simulera nitratspridning kan dock komma att finnas i en framtid 

Mob föreslår att yrkesmässig spridning av växtnäringsämnen bör regleras genom 
tillståndsplikt i sekundär skyddszon med hänvisning till att nitratjonen är lättrörlig 
i mark och vatten med negativ påverkan på råvattnet som följd. Nitrat är 
dessutom svårt att få bort vid dricksvattenberedning.  

- Med hänvisning till att hordbruksarealerna inom området är små bedömer 
VA det vara tillräckligt att spridning av växtnäringsämnen inom sekundär 
skyddszon regleras genom övrig lagstiftning. 

Mob föreslår tillståndsplikt för spridning av avloppsslam inom sekundär zon. 

- VA ändrar föreskriften enligt förslaget. 

§ 6 a och b) Mob anser att det för tydlighetens skull bör skrivas ut i föreskriften 
om en skyddszon inte omfattas av någon reglering i stället för att det bara är ett 
streck.  

- VA förtydligar detta. 

§ 6 c) VA presenterar ny formulering som tagits fram efter samrådet med 
länsstyrelsen. Mob har inget att invända. 
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§ 7 a) VA presenterar ny formulering som tagits fram efter samrådet med 
länsstyrelsen. Mob anser att man bör sträva efter att förhindra att återkommande 
upplag på en och samma plats förekommer. 

§ 7 d) Mob föreslår förbud mot upplag av salt inom primär skyddszon och 
tillståndsplikt inom sekundär skyddszon. 

- VA anser att saltupplag kan få förekomma under förutsättning att de är 
övertäckta på sådant sätt att regn-/dagvatten inte kan medföra utlakning. 

§ 9 b) Närvarande konstaterar svårigheten i att hitta en relevant och tydlig 
formulering. Enligt Mob kan uppställningen av tunga fordon i någon mån 
hanteras i samband med den övriga tillsynen. 

§ 9 c) VA presenterar ny formulering som tagits fram efter samrådet med 
länsstyrelsen. Mob anser att det bör övervägas att ta bort ”annat än avsköljning 
med vatten” alternativt omformulera till ”annat än avsköljning med kallt vatten”. 
Närvarande ser att det finns behov av att skölja av leriga jordbruksmaskiner och 
att det bör få förekomma. 

§ 10 a) Mob föreslår förbud mot husbehovstäkter i primär skyddszon och i 
sekundär skyddszon. 

- VA inför förbud mot husbehovstäkter i primär skyddszon. 

§ 10 c) VA presenterar ny formulering som tagits fram efter samrådet med 
länsstyrelsen. Mob har inget att invända. 

§ 13) VA presenterar ny formulering som tagits fram efter samrådet med 
länsstyrelsen. Mob har inget att invända. 

 

Vid protokollet, 

Johanna Klingborn  



 

  

 
Kommunfullmäktige 

Protokollsutdrag 
2017-09-25 

 

1/5 

Justerandes signaturer 

 

Utdragsbestyrkande 

 

Datum: 2017-09-25 kl 18:30 
 
Plats: Sessionssalen i Hova 
 
 

 Ärende Ärendenummer 

KF § 126
  

Formellt samråd om förslag till nytt vattenskyddsområde för 
Hova vattentäkt 

KS 2013/297  

 Beslut 

 Kommunfullmäktige beslutar att; 
  
1. Gullspångs kommun beslutar att genomföra formellt samråd genom att förelägga 
ägare och innehavare av särskild rätt till marken att inom viss tid yttra sig över 
förslaget till nytt vattenskyddsområde för Hova vattentäkt och tillhörande 
skyddsföreskrifter. 
  
2. Gullspångs kommun beslutar med stöd av 49 § delgivningslagen (2010:1932) att 
delgivning av föreläggandet ska ske genom kungörelsedelgivning.   
  
3. Gullspångs kommun beslutar att genomförande av det formella samrådet hanteras 
av tekniska nämnden.   
  
4. Gullspångs kommun beslutar att skicka in begäran om att Länsstyrelsen i Västra 
Götaland ska upphäva Länsstyrelsen Skaraborgs resolution från den 30 januari 1958 
som avser fastställande av föreskrifter till förekommande av förorening av 
grundvattnet inom visst i Hova samhälle i Hova kommun beläget område, och att 
upphävandet ska gälla från det att beslut om fastställande av nytt 
vattenskyddsområde träder i laga kraft. 
 

  

 Behandling i kommunfullmäktige 
  
Johanna Klingborn, miljöingenjör, informerar om ärendet. 
  
Carina Gullberg (S) tillstyrker kommunstyrelsens förslag med instämmande av Björn 
Thodenius (M). 
  
Ordförande Roland Karlsson (C) tar upp kommunstyrelsens förslag till beslut och 
finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. 
 

  

 Bakgrund 

 Tekniska nämnden har behandlat ärendet 2017-06-14 Tn § 132 enligt nedan: 
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Kommunfullmäktige 

Protokollsutdrag 
2017-09-25 
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Justerandes signaturer 

 

Utdragsbestyrkande 

 

  
  
Sammanfattning av bakgrunden till arbetet   
Den allmänna dricksvattenförsörjningen är ett kommunalt ansvar. Det kommunala 
ansvaret omfattar också att se till att allmänna dricksvattentillgångar skyddas så att 
dricksvattenförsörjningen säkras i ett långsiktigt perspektiv. Inrättande av 
vattenskyddsområden (VSO) med tillhörande skyddsföreskrifter är en del i det 
arbetet. Sveriges riksdag har fastställt det nationella miljökvalitetsmålet Grundvatten 
av god kvalitet, vilket Gullspångs kommun har gjort följande ställningstagande till: 
”Kommunen ska fastställa skyddsområden för vattentäkter där sådana saknas”. I 
dag saknas relevant skydd för grundvattentäkten i Hova.   
  
Ett vattenskyddsområde är ett område där mark-och vattenförhållanden är särskilt 
känsliga för föroreningar, och där ett   stort eller många små utsläpp kan göra att 
vattnet i täkten inte längre går att använda för dricksvattenproduktion. Inom ett 
vattenskyddsområde gäller ett antal skyddsföreskrifter som begränsar aktiviteter som 
kan innebära risk för utsläpp av ämnen som kan försämra vattenkvaliteten i täkten. 
  
Arbetssätt i projektet 
Arbetet med att ta fram ett förslag till nytt vattenskyddsområde har bedrivits i 
projektform där tjänstemän från VA-avdelningen har haft det övergripande ansvaret 
för arbetet. I projektgruppen har även representanter från verksamhet miljö och bygg 
samt kommunledningskontoret deltagit. Projektet har haft en styrgrupp med 
tjänstemän samt en politisk styrgrupp.   
  
Dialog med berörda fastighetsägare 
För att tidigt göra berörda fastighetsägare delaktiga inleddes en informell dialog i 
samband med att det första utkastet   till vattenskyddsområdets avgränsning hade 
tagits fram. Följande aktiviteter har ingått i dialogen: 
  
2016-10-05 Brevutskick till alla berörda fastighetsägare med information om projektet 
och om det framtagna förslaget   till avgränsning av vattenskyddsområdet. Utskicket 
innehöll även en inbjudan till en informationsträff. Cirka 120 berörda fastigheter 
omfattades av utskicket.  
  
2016-10-26 Informationsträff för berörda fastighetsägare och verksamhetsutövare i 
kommunhuset i Hova. Ytterligare   information om hur det fortsatta arbetet kommer 
att gå till, samt om förslaget till avgränsning av VSO. Vid träffen bjöds berörda in 
till dialogträffar för boende, lant-/skogsbrukare respektive 
övriga verksamhetsutövare. Från kommunens sida närvarade tjänstemän från  VA-
avdelningen, verksamhet miljö och bygg samt kommunledningskontoret. Kommunen 
representerades även politiskt vid informationsträffen. 22 personer närvarade vid 
informationsträffen.   
  
November 2016 Dialogträffar för boende (2016-11-28) (fyra berörda fastighetsägare 
närvarade), lant-/skogsbrukare   (2016-11-22) (cirka tio berörda verksamhetsutövare 
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Utdragsbestyrkande 

 

närvarade) respektive övriga verksamhetsutövare (2016-11-22) (representanter för 
tre berörda verksamheter närvarade). Vid träffarna gicks ett första förslag 
till skyddsföreskrifter igenom. Träffarna fungerade som informella forum för frågor, 
synpunkter, diskussioner och där de berörda fick möjlighet att beskriva hur de 
påverkades av de föreslagna föreskrifterna. Vid träffarna erbjöds berörda möjlighet 
att boka tid för enskilda träffar under december. Vid en av dialogträffarna 
efterfrågades möjlighet till enskild träff i januari. Förslag på tider i december och 
januari lades upp på kommunens hemsida efter genomförda dialogträffar. Från 
kommunens sida närvarade tjänstemän från VA-avdelningen samt från verksamhet 
miljö och bygg. Vid träffarna med lant-/skogsbrukare respektive övriga 
verksamhetsutövare närvarade även konsulten som tagit fram förslaget till VSO och 
tillhörande   skyddsföreskrifter.  
  
2016-12-12 Enskild träff: En enskild träff hölls med fastigsägare som sammantaget 
äger sju berörda delområden av fastigheter. Inga ytterligare enskilda träffar har 
hållits.   
  
2017-03-08 Brevutskick till alla berörda fastighetsägare med information om att ett 
nytt förslag till VSO tagits fram.   Frågeställningar som kom upp i samband med 
dialogen med fastighetsägarna gav anledning att ta fram ett förslag till VSO som utgick 
från ett mindre uttag ur grundvattentäkten.   
  
Resultatet blev ett lite mindre skyddsområde och det är det förslaget till VSO som nu 
föreslås gå ut på formellt samråd. I brevutskicket informerades om det kommande 
formella samrådet. Cirka 70 fastigheter berörs av det nuvarande förslaget till VSO. Av 
dessa berörs cirka 40 fastigheter bara av den tertiära skyddszonen för vilken 
inga skyddsföreskrifter kommer att införas.   
  
Parallellt med ovan beskrivna aktiviteter har aktuell information hållits tillgänglig på 
kommunens hemsida. 
  
Tidigt samråd med myndigheter 
Efter dialogen med berörda fastighetsägare har tidigt samråd om förslaget till VSO 
med tillhörande skyddsföreskrifter hållits med Länsstyrelsen i Västra Götaland (2017-
03-30) samt med verksamhet miljö och bygg (2017-04-05). Samråden har inte 
föranlett ändringar av skyddsområdets avgränsning. Däremot framförde 
myndigheterna synpunkter på hur skyddsföreskrifterna är formulerade och ifall de är 
tillräckligt tydliga. Synpunkter vad gäller nivån på några av restriktionerna 
(anmälningsplikt, tillståndsplikt eller förbud) framfördes också. Sammantaget har flera 
mindre ändringar av skyddsföreskrifterna genomförts sedan de tidiga samråden med  
myndigheterna i fråga.  
  
  
  
  
Det formella samrådets genomförande 



 

  

 
Kommunfullmäktige 

Protokollsutdrag 
2017-09-25 

 

4/5 

Justerandes signaturer 

 

Utdragsbestyrkande 

 

Krav på det formella samrådet finns i förordningen (1998:1252) om områdesskydd 
enligt miljöbalken m.m., och krav på  hur delgivning genomförs finns i 
delgivningslagen (2010:1932). Kommunen ska förelägga ägare och innehavare av 
särskild rätt till marken att inom viss tid yttra sig över förslaget. Föreläggandet ska 
normalt delges. Eftersom föreläggandet ska delges ett stort antal personer och 
sakägarkretsen inte fullt ut är känd föreslås fullmäktige besluta att delgivningen ska 
ske genom kungörelsedelgivning. En kungörelse om föreläggandet kommer då att ske 
genom att kungörelsen förs in i Post- och Inrikes Tidningar samt i Mariestads-
Tidningen inom tio dagar från beslutet om kungörelsedelgivning. 
  
Utöver genomförande av kungörelsedelgivning kommer alla kända ägare och 
innehavare av särskild rätt till marken att få föreläggandet hemskickat som ett brev. 
Kungörelsen samt förslaget till vattenskyddsområde med tillhörande 
skyddsföreskrifter kommer finnas tillgängliga på kommunens hemsida, samt i 
utskriven form på kommunhuset i Hova. Det kommer även sammanställas en mer 
lättillgänglig sammanfattning av förslaget. 
  
Den tid som en sakägare har på sig för att yttra sig över förslaget räknas från 
delgivningsdagen (två veckor från beslutet om kungörelsedelgivning), och den tiden 
får inte sättas kortare än en månad.     
  
Vidare ska kommunen även samråda med berörda myndigheter. Remiss kommer att 
skickas till Sveriges geologiska undersökning (SGU), Trafikverket, Räddningstjänsten, 
Skogsstyrelsen, Havs- och vattenmyndigheten, Länsstyrelsen, Miljö- och 
byggnadsnämnden Gullspångs kommun samt Lantbrukarnas riksförbund (LRF) 
Gullspång. 
  
Efter genomfört formellt samråd 
Efter att det formella samrådet har genomförts kommer en samrådsredogörelse att 
sammanställas. Där samlas inkomna yttranden med kommunens bemötanden av dem 
samma. Här redogörs också för om samrådet har föranlett några ändringar av 
förslaget till vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter. Samrådsredogörelsen samt 
ett slutligt förslag till   vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter kommer ingå som 
underlag för beslut om fastställande. Beslut om fastställande av nytt 
vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter ska fattas av kommunfullmäktige.   
  
Upphävande av befintligt skyddsområde 
Det finns ett gammalt skyddsområde med föreskrifter (Länsstyrelsen Skaraborgs län, 
1958-01-30) som måste upphävas innan ett nytt vattenskyddsområde med 
skyddsföreskrifter för Hova vattentäkt kan fastställas. Det är länsstyrelsen som ska 
upphäva det gamla skyddsområdet. Länsstyrelsen föreslår att kommunen inkommer 
med en begäran om att   upphävandet ska gälla från det att kommunens beslut om 
fastställande av nytt vattenskyddsområde träder i laga kraft. Så länge kommunen inte 
fastställer något nytt skyddsområde slutar inte heller det gamla att gälla.   
  
  



 

  

 
Kommunfullmäktige 

Protokollsutdrag 
2017-09-25 
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Justerandes signaturer 

 

Utdragsbestyrkande 

 

  
  
  
  
  

  

 Bilagor 

 - Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-08-23 (2017-08-23 Ksau §147).doc 
- Formellt samråd och förslag till nytt vattenskyddsområde för Hova vattentäkt, TN-§ 
132.pdf 
- Tjänsteskrivelse, formellt samråd om förslag till nytt vattenskyddsområde för Hova 
vattentäkt, 2017-05-30 skriven av Johanna Klingborn och Michael Nordin.pdf 
- Tekniskt underlag Hova vattenskyddsområde, rapport, 2017-05-22.pdf 
- Övergripande konsekvensbedömning_170531.pdf 
- Begäran om upphävande av befintligt skyddsområde.pdf 
- Kommunstyrelsen 2017-09-06 (2017-09-06 KS §270).doc 
 

  

 Kopia till 

 Tekniska nämnden 
Johanna Klingborn 
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Datum: 2017-09-26 
Dnr: Tn 2017/121 

 

 

 

 

 
Samråd om förslag till nytt vattenskyddsområde för 
Hova vattentäkt 
Du får det här brevet eftersom du äger eller nyttjar mark inom föreslaget 
vattenskyddsområde för Hova vattentäkt. Det är nu dags för samråd där du har 
möjlighet att lämna dina synpunkter på förslaget.  

I det här utskicket finns en sammanfattning av förslaget till nytt vattenskyddsområde. 
Samrådsunderlagen1 i sin helhet finns på kommunens hemsida och som 
blädderexemplar i entrén på kommunhuset i Hova, Torggatan 19. 

Hur lämnar jag mina synpunkter?  
Det här utskicket innehåller ett lösblad där du fyller i om du har något att yttra, dvs. om 
du vill lämna några synpunkter på förslaget eller ej. Använd det medföljande kuvertet 
och posta ditt yttrande till oss.  

Hur länge pågår samrådet? 
Samrådstiden går ut den 10 november 2017. Då behöver senast ha fått in dina 
synpunkter. 

Vad händer efter samrådet? 
Utöver att kommunen samråder med markägare och nyttjanderättshavare skickas 
förslaget även på remiss till ett antal myndigheter. När samrådstiden gått ut 
sammanställs alla inkomna yttranden i en samrådsredogörelse.  

Beslut om fastställande av vattenskyddsområdet och skyddsföreskrifter ska fattas av 
Kommunfullmäktige i Gullspång. Samrådsredogörelsen ingår som underlag för beslutet. 

Ytterligare information 
De kompletta samrådsunderlagen samt ytterligare information om vattenskyddsområden 
hittar du på kommunens hemsida, www.gullspang.se, klicka dig fram: Bygga & Bo / 
Vatten och avlopp / Vattenskyddsområden / Förslag till nytt vattenskyddsområde.  

Du är välkommen att höra av dig till Johanna Klingborn på kommunens VA-avdelning 
om du undrar över något. 
E-post: johanna.klingborn@mariestad.se 
Telefon: 0501-75 60 12 
 
 

 

                                                 
1 Tekniskt underlag med förslag till vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter (2017-05-22), 
Övergripande konsekvensbedömning av förslag till nytt vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter 
(2017-05-31) 

Var snäll och lämna informationen vidare om det finns arrendatorer eller andra 
användare av fastigheten som berörs. 
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Sammanfattning av förslag till nytt 
vattenskyddsområde för Hova vattentäkt 
Samrådsunderlagen1 finns i sin helhet på kommunens hemsida och som blädderexemplar i 
entrén på kommunhuset i Hova. Här följer en sammanfattning av delar av dessa underlag. 

Bakgrund 
Vattentäkten i Hova är en borrad brunn i grundvattenmagasinet i Lokaåsen som försörjer 
hushåll, verksamheter och samhällsfunktioner i Hova och Älgarås med dricksvatten. Kommunen 
har tagit fram ett förslag till nytt vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter för att 
långsiktigt trygga dricksvattenförsörjningen i området. 

Ett vattenskyddsområde är ett område där mark- och vattenförhållanden är särskilt känsligt för 
föroreningar, och där ett stort eller många små utsläpp kan göra att vattnet i täkten inte längre 
går att använda. Inom ett vattenskyddsområde gäller ett antal bestämmelser 
(skyddsföreskrifter) som begränsar aktiviteter som kan innebära risk för utsläpp av ämnen som 
kan försämra vattenkvaliteten i täkten. 

Förslaget till vattenskyddsområde 
Ett vattenskyddsområde delas in i olika zoner som är olika känsliga för föroreningar: 
vattentäktszon samt primär, sekundär respektive tertiär skyddszon. Skyddsområdets 
avgränsning och indelning i zoner beror på de naturliga mark- och vattenförhållandena i 
området.  

På nästa sida finns förslaget till avgränsning av nytt vattenskyddsområde för Hova vattentäkt. I 
det tekniska underlaget finns en utförlig beskrivning av hur förslaget tagits fram. 

Förslaget till skyddsföreskrifter 
För vattentäktszonen samt för den primära och den sekundära skyddszonen föreslås ett antal 
skyddsföreskrifter. Dessa begränsar vissa typer av aktiviteter och markanvändning som kan 
innebära risk för förorening av grundvattnet. Skyddsföreskrifterna innebär att man måste 
anmäla eller söka tillstånd för en del aktiviteter/markanvändning. Därtill är vissa 
aktiviteter/markanvändning förbjudna enligt föreskrifterna. I den övergripande 
konsekvensbedömningen beskrivs närmare vad det innebär att söka tillstånd och göra anmälan. 

Riskkällor för Hova vattentäkt beskrivs i det tekniska underlaget. 

De kompletta skyddsföreskrifterna med de formuleringar som blir gällande i juridisk mening vid 
ett fastställande finns som bilaga 4 till det tekniska underlaget. Med i detta utskick finns en 
sammanställning av skyddsföreskrifterna som föreslås gälla inom de primära och sekundära 
skyddszonerna. Inga särskilda skyddsföreskrifter föreslås för den tertiära skyddszonen. 
Skyddsföreskrifterna i bilaga 4 innehåller också definitioner av begrepp som förekommer i 
föreskrifterna. I sammanställningen nedan är dessa begrepp kursiverade. 

 

                                                      
1 Samrådsunderlagen består av:  

- Tekniskt underlag med förslag till vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter (2017-05-22) 
- Övergripande konsekvensbedömning av förslag till nytt vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter 

(2017-05-31) 



Sida 2 av 6 

 

Förslag till avgränsning av nytt vattenskyddsområde för Hova vattentäkt

Förslag till vattenskyddsområde 
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Sammanställning av förslag till skyddsföreskrifter 

Vad? – Typ av markanvändning/aktivitet som föreskriften omfattar. 
Hur? – Hur markanvändningen/aktiviteten regleras i föreskriften, dvs. om den ska 
anmälas, om tillstånd måste sökas eller om den inte är tillåten. 
Undantag – Eventuella undantag från föreskriften. 

 
 

Petroleumprodukter 
Se § 2 i skyddsföreskrifterna 

 

Hälso- och miljöfarliga kemiska produkter (impregneringsmedel, lösningsmedel m.m.) 
Se § 3 i skyddsföreskrifterna 
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Miljöfarlig verksamhet 
Se § 4 i skyddsföreskrifterna 

 

Bekämpningsmedel 
Se § 5 i skyddsföreskrifterna 

 

Växtnäringsämnen 
Se § 6 i skyddsföreskrifterna 
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Upplag av avfall, massor, snö, vägsalt och dammbindningsmedel 
Se § 7 i skyddsföreskrifterna 

 

Upplag av bark, flis, spån, timmer etc. 
Se § 7 i skyddsföreskrifterna 

 

Avloppsanläggningar 
Se § 8 i skyddsföreskrifterna 

 

Berg-/jordvärme m.m. och brunnar för vattenuttag 
Se § 11 i skyddsföreskrifterna 
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Vägar, parkering och fordonstvätt 
Se § 9 i skyddsföreskrifterna 

 

Materialtäkter och schaktning/markarbeten 
Se § 10 i skyddsföreskrifterna 

 

 



 

 
 

 Dnr: Tn 2017/121 

 

 

 

 

Föreläggande att yttra sig över förslag till nytt vattenskyddsområde 

Formerna för samrådet styrs av förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. 
Enligt förordningen gäller följande: 

Innan fastställande av nytt vattenskyddsområde ska kommunen förelägga ägare och 
innehavare av särskild rätt till marken att yttra sig över förslaget. 

Du lämnar ditt yttrande, dvs. dina synpunkter på förslaget, genom att fylla i detta blad och 
posta det i medföljande kuvert. Synpunkter kan även skrivas på ett separat papper som 
läggs i samma kuvert. Kuvertet är frankerat och bara att lägga på brevlådan. Samrådstiden 
går ut den 10 november 2017. Då behöver senast ha fått in dina synpunkter. 

 

Har du något att yttra över förslaget till nytt vattenskyddsområde för Hova vattentäkt? 
 
 Nej. 

 
 Ja. Jag lämnar mina synpunkter på detta blad eller bifogar det. 

 

Namn:  
 
 
 

 

Fastighetsbeteckning för berörd fastighet:  
 
 
 

 

Namnteckning:  
 
 
 

 

Datum:  
 
 
 

 

 

 
 

 

 



 

 
 

 

 

Synpunkter på förslaget till nytt vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Hova 
vattentäkt 
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2017-09-06 
 
Sändlista formellt samråd om Hova vattenskyddsområde 

Eklund, Göta Isabella 
Bondetorp 4 
548 91  Hova 
 

Ytterberg, Ingrid Christina 
Delfinvägen 10 
547 72  Otterbäcken 
 

Gustafsson, Gustav Niclas 
Bondetorp 1 
548 91  Hova 
 

Eklund, Hans Ingvar Emanuel 
Bondetorp 4 
548 91  Hova 
 

Björk, Daniel Göran 
Ebbetorp 4 
548 91  Hova 

Gustafsson, Margareta Kristina 
Bondetorp 1 
548 91  Hova 

Delén, Leif Åke 
Bondetorp Slättås 1 
548 91  Hova 

Melin, Katrina Therése 
Lilla Åstorp 1 
548 91  Hova 
 

Benjaminsson, Benjamin Mar 
Morency Grimstorp Sandtaget 1 
548 91  Hova 
 

Delén, Ingrid Gunvor Margareta 
Bondetorp Slättås 1 
548 91  Hova 

Karlsson, Ernst Jonas 
Lilla Åstorp 1 
548 91  Hova 

Gustafsson, Karl Gustaf Svante 
Åstorp 3 
548 91  Hova 
 

Melander, Anders Jerker 
Grimstorp Ryttaremon 1 
548 91  Hova  
 

Torp, Peter 
Box 183 
545 02  Älgarås 
 

Torp, Peter 
Vinkelgatan 5 
545 72  Älgarås 
 

Melander, Tuula Maria 
Grimstorp Ryttaremon 1 
548 91  Hova  
 

Kron, John Lars Ebbe 
Ebbetorp Sandtorpet 1 
548 31  Hova 
 

Molin, Stewe Oskar Peter 
Gröndalsvägen 206 lgh 1502 
117 69  STOCKHOLM  
 

Friman, Bo Bertil 
Grimstorp 9 
548 91  Hova 
 

Almqvist, Jytte Lise 
Grimstorp Duvebacken 1 
548 91  Hova 
 

Klaar, Tommy Bengt Axel 
Sköndalsvägen 135 
128 68  Sköndal 
 

Johansson, Bernt Jan Christer 
PARKGATAN 3 
548 74 GÅRDSJÖ 
 

Berlin, Jan Thomas 
Ebbetorp 1 
548 91  Hova  
 

Olofsson, Bengt Olof 
Grimstorp 27 
548 91  Hova 
 

Stift Senapskornet 
Lars Rutger Solstråhle 
Forsskålsgatan 17 3 Tr 
121 45  Johanneshov 
 

Berlin, Eva Ulrika 
Ebbetorp 1 
548 91  Hova 
 

Gustafsson, Cecilia Maria Linnea 
Grimstorp 24 
548 91  Hova 
 

Karlsson, Rose-Marie Viola 
Grimstorp 29 
548 91  Hova 
 

Jansson, Emil Thage Tobias 
Grimstorp 3 
548 91  Hova 
 

Larsson, Erik Cogan 
Grimstorp 24 
548 91  Hova  
 

Grev, Per Jonas Gottfrid 
Grimstorp 29 
548 91  Hova 

Gullspångs Kommun 
Box 80 
548 22  Hova 

Turgård, Inga Kristina 
Grimstorp Ryttaremon 2 
548 91  Hova 
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Alavi Parast Shirazi, Mojgan 
Grimstorp Lärarbostaden 1 
548 91  Hova 
 

Morency, Joseph Pierre 
Grimstorp Sandtaget 1 
548 91  Hova 
 

Ellevio Ab 
Box 242 07 
104 51 Stockholm 
 

Andersson, Annika Berit Linnéa 
KÄLLTORP NOLGÅRDEN 12 
548 91 HOVA   
 

Sevelin, Olof Harald 
Älgaråsvägen 21 
548 31  Hova  

Christesen, Eira Ann-Britt 
Råglanda Östergården 4 
548 93 Lyrestad   
 

Bengtsson, Bengt Ove Arne 
BÅRTORP SÖRGÅRDEN 1 
548 92 HOVA  
 

Tibblin, Gun Sigrid Birgitta 
Älgaråsvägen 21 
548 31  Hova  
 

Christesen, Christian Holger 
Råglanda Östergården 4 
548 93 Lyrestad  
 

Adlander, Ian 
Älgaråsvägen 23 
548 31  Hova  
 

Schill, Hans Lennart 
Finnkila Gård 2 
548 92  Hova 
 

Laukkanen, Pirkko Anneli 
Älgaråsvägen 25 
548 31  Hova 

Adlander, Raluka 
Älgaråsvägen 23 
548 31  Hova  

Rang Andersson, Lena Ragnhild 
Margareta 
Långgatan 15 
548 32  Hova  
 

Rang, Per Axel Helge 
Storhult Sörgården 31 
548 91  Hova  
 

Hova Idrottsförening 
Älgaråsvägen 20 
548 31  Hova 
 

Into, Aarre Nikodemus 
Råglanda Sörgården 1 
548 93  Lyrestad 
 

Tropp, Inga Åsa Anette 
Ryttaregatan 10 
548 31  Hova 

Levahn, Evy Anna Carina 
Ingelstorp 3 
548 91  Hova  
 

Larsson, Bo Ulrik 
Ingelstorp 19 
548 91  Hova 
 

Jansson, Per Arne Birger 
Källtorp 1 
548 91  Hova 

Levahn, Seth Anders 
Ingelstorp 3 
548 91  Hova 

Gustavsson, Anders Karl-Eric 
Källtorp Sörgården 1 
548 91  Hova 
 

Jansson, Karl Åke 
Källtorp Nolgården 6 
548 91  Hova 
 

Gustavsson, Karl-Arne Mauritz 
Källtorp Nolgården 2 
548 91  Hova  
 

Gustavsson, Carina Margaretha 
Källtorp Sörgården 1 
548 91  Hova  
 

Hemfosa Atrecal 1 Ab 
Hästholmsvägen 28 
131 30  Nacka  
 

Gustavsson, Cindy Marie 
Madelaine 
Källtorp Nolgården 2 
548 91  Hova  

Bengtsson, Bengt Ove Arne 
Bårtorp Sörgården 1 
548 92 Hova 

Vanberg, Inger Kristina 
Näbben 1 
548 91  Hova  
 

Durmén, Eva Elisabeth 
Sorselevägen 22 
162 67  Vällingby 

Karlsson, Karl Erik Emanuel 
Källtorp Lyckemossen 1 
548 91  Hova  

Vanberg, Anders Viktor 
Näbben 1 
548 91  Hova 
 

Turgård, Ingrid Linnéa Kristina 
Åstorp Dalakärret 1 
548 91  Hova 

Strandberg, Jan Olof 
Västra Gerum Olofstorp 3 
532 95  Skara 

Nordström, Crisula 
Åstorp Sundtorp 1 
548 91  Hova  
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Ringhage, Alf Göran Elis 
Ringvägen 5 B 
548 73  Lyrestad 
 

Hägglund, Karin Birgitta 
Åstorp 28 
548 91  Hova  
 

ustavsson, Lars Göran Henrik 
ÅSTERUD 5 
548 91 HOVA 
 

Turgård, Lars Gerhard 
Åstorp Turåsen 2 
548 91  Hova  
 

Graf, Richard Torbjörn 
Uggelhult 175 
451 92  Uddevalla 
 

Gustavsson, Anette Eva Maria 
ÅSTERUD 5 
548 91 HOVA 
 

Andersson, Lars Sander Marko 
ÅSTORP LERBO 1 
548 91 HOVA 
 

Wargfors, Lina Elin Maria 
ÅSTORP LERBO 1 
548 91 HOVA 

Johansson, Anneli Viola 
KONVALJSTIGEN 6 
548 74 GÅRDSJÖ 

Johansson, Karl Anders Bertil 
KONVALJSTIGEN 6 
548 74 GÅRDSJÖ 
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FASTIGHETSFÖRTECKNING 
2017-09-06 

 

 

Fastighetsförteckning tillhörande förslag till vattenskyddsområde för Hova vattentäkt. 
Upprättad i september 2017. 
 

 

FASTIGHETER INOM OMRÅDET 
Fastighetsbeteckning Ägare/Innehavare, Adress Övrigt 
Bondetorp 1:4 
 

Eklund, Göta Isabella 
Eklund, Hans Ingvar Emanuel 
Bondetorp 4 
548 91  Hova 

 

Bondetorp 1:10 
 

Ytterberg, Ingrid Christina 
Delfinvägen 10 
547 72  Otterbäcken 

 
 

Bondetorp 1:15 Gustafsson, Margareta Kristina 
Gustafsson, Gustav Niclas 
Bondetorp 1 
548 91  Hova 

 

Bondetorp 1:18 
 

Delén, Ingrid Gunvor Margareta 
Delén, Leif Åke 
Bondetorp Slättås 1 
548 91  Hova 

 

Bondetorp 3:1 
 

Ytterberg, Ingrid Christina 
Delfinvägen 10 
547 72  Otterbäcken 

 

Ebbetorp 1:4 
 

Björk, Daniel Göran 
Ebbetorp 4 
548 91  Hova 

 

Ebbetorp 1:10 Karlsson, Ernst Jonas 
Melin, Katrina Therése 
Lilla Åstorp 1 
548 91  Hova 

 

Ebbetorp 1:20 
 

Torp, Peter 
Box 183 
545 02  Älgarås 

 

Ebbetorp 1:20 
 

Torp, Peter 
Vinkelgatan 5 
545 72  Älgarås 

 

Ebbetorp 2:1 Björk, Daniel Göran 
Ebbetorp 4 
548 91  Hova 

 

Ebbetorp 4:1 
 

Kron, John Lars Ebbe 
Ebbetorp Sandtorpet 1 
548 31  Hova 

 

Ebbetorp 4:2 
 

Kron, John Lars Ebbe 
Ebbetorp Sandtorpet 1 
548 31  Hova 
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FASTIGHETER INOM OMRÅDET 
Fastighetsbeteckning Ägare/Innehavare, Adress Övrigt 
Grimstorp 1:9 
 

Friman, Bo Bertil 
Grimstorp 9 
548 91  Hova 

 

Grimstorp 1:13 
 

Almqvist, Jytte Lise 
Grimstorp Duvebacken 1 
548 91  Hova 

 
 

Grimstorp 1:17 
 

Klaar, Tommy Bengt Axel 
Sköndalsvägen 135 
128 68  Sköndal 

 

Grimstorp 1:24 
 

Melander, Tuula Maria 
Melander, Anders Jerker 
Grimstorp Ryttaremon 1 
548 91  Hova 

 

Grimstorp 1:27 
 

Olofsson, Bengt Olof 
Grimstorp 27 
548 91  Hova 

 

Grimstorp 1:28 Stift Senapskornet 
Lars Rutger Solstråhle 
Forsskålsgatan 17 3 Tr 
121 45  Johanneshov 

 

Grimstorp 2:17 Berlin, Eva Ulrika 
Berlin, Jan Thomas 
Ebbetorp 1 
548 91  Hova 

 

Grimstorp 2:24 
 

Gustafsson, Cecilia Maria Linnea 
Larsson, Erik Cogan 
Grimstorp 24 
548 91  Hova 

 

Grimstorp 2:29 
 
 

Grev, Per Jonas Gottfrid 
Karlsson, Rose-Marie Viola 
Grimstorp 29 
548 91  Hova 

 

Grimstorp 5:3 
 

Jansson, Emil Thage Tobias 
Grimstorp 3 
548 91  Hova 

 

Grimstorp 6:1 
 

Gullspångs Kommun 
Box 80 
548 22  Hova 

 

Grimstorp 6:2 
 

Alavi Parast Shirazi,Mojgan 
Grimstorp Lärarbostaden 1 
548 91  Hova 

 

Grimstorp 6:3 
 

Morency, Joseph Pierre 
Grimstorp Sandtaget 1 
548 91  Hova 

 

Grimstorp 6:4 
 

Ellevio Ab 
Box 242 07 
104 51  Stockholm 

 

Grimstorp 7:2 
 

Melander, Tuula Maria 
Melander, Anders Jerker 
Grimstorp Ryttaremon 1 
548 91  Hova 

 

Grimstorp 7:3 
 

Melander, Anders Jerker  
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FASTIGHETER INOM OMRÅDET 
Fastighetsbeteckning Ägare/Innehavare, Adress Övrigt 
Grimstorp 8:2 
 

Turgård, Inga Kristina 
Grimstorp Ryttaremon 2 
548 91  Hova 

 

Hova 3:1 
 

Gullspångs Kommun 
Box 80 
548 22  Hova 

 

Hova 3:20 
 

Gullspångs Kommun 
Box 80 
548 22  Hova 

 

Hova 23:1 
 

Schill, Hans Lennart 
Finnkila Gård 2 
548 92  Hova 

 

Hova 27:1 
 

Sevelin, Olof Harald 
Tibblin, Gun Sigrid Birgitta 
Älgaråsvägen 21 
548 31  Hova 

 

Hova 29:1 Christesen, Christian Holger 
Christesen,Eira Ann-Britt 
Råglanda Östergården 4 
548 93 Lyrestad 

 

Hova 35:1 
 

Adlander,Ian 
Adlander,Raluka 
Älgaråsvägen 23 
548 31  Hova 

 

Hova 36:1 
 

Laukkanen, Pirkko Anneli 
Älgaråsvägen 25 
548 31  Hova 

 

Hova 49:1 
 

Gullspångs Kommun 
Box 80 
548 22  Hova 

 

Hova 55:1 
 

Hova Idrottsförening 
Älgaråsvägen 20 
548 31  Hova 

 

Hova 57:1 
 

Into, Aarre Nikodemus 
Råglanda Sörgården 1 
548 93  Lyrestad 

 

Hova 64:1 
 

Rang Andersson, Lena Ragnhild 
Margareta 
Långgatan 15 
548 32  Hova 

 

Hova 64:1 
 

Rang, Per Axel Helge 
Storhult Sörgården 31 
548 91  Hova 

 

Hova 64:1 
 

Tropp, Inga Åsa Anette 
Ryttaregatan 10 
548 31  Hova 

 

Ingelstorp 1:3 
 

Levahn, Seth Anders 
Levahn, Evy Anna Carina 
Ingelstorp 3 
548 91  Hova 

 

Ingelstorp 1:34 
 

Larsson, Bo Ulrik 
Ingelstorp 19 
548 91  Hova 
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FASTIGHETER INOM OMRÅDET 
Fastighetsbeteckning Ägare/Innehavare, Adress Övrigt 
Källtorp 1:4 Jansson, Karl Åke 

Källtorp Nolgården 6 
548 91  Hova 

 
 

Källtorp 1:4 
 

Jansson, Per Arne Birger 
Källtorp 1 
548 91  Hova 

 

Källtorp 1:5 
 
 

Gustavsson, Cindy Marie Madelaine 
Gustavsson, Karl-Arne Mauritz 
Källtorp Nolgården 2 
548 91  Hova 

 

Källtorp 1:52 
 

Gustavsson, Karl-Arne Mauritz 
Gustavsson, Cindy Marie Madelaine 
Källtorp Nolgården 2 
548 91  Hova 

 

Källtorp 1:57 
 

Jansson, Karl Åke 
Källtorp Nolgården 6 
548 91  Hova 

 

Källtorp 1:57 
 

Jansson, Per Arne Birger 
Källtorp 1 
548 91  Hova 

 

Källtorp 1:64 
 

Gullspångs Kommun 
Box 80 
548 22  Hova 

 

Källtorp 2:63 
 

Hemfosa Atrecal 1 Ab 
Hästholmsvägen 28 
131 30  Nacka 

 

Källtorp 2:92 
 

Schill, Hans Lennart 
Finnkila Gård 2 
548 92  Hova 

 

Källtorp 2:93 
 

Hemfosa Atrecal 1 Ab 
Hästholmsvägen 28 
131 30  Nacka 

 

Källtorp 2:94 
 

Gustavsson, Carina Margaretha 
Gustavsson, Anders Karl-Eric 
Källtorp Sörgården 1 
548 91  Hova 

 

Lilla Åstorp 1:1 
 

Karlsson, Ernst Jonas 
Melin, Katrina Therése 
Lilla Åstorp 1 
548 91  Hova 

 

Lyckemossen 1:1 
 

Karlsson, Karl Erik Emanuel 
Källtorp Lyckemossen 1 
548 91  Hova 

 

Näbben 1:7 
 

Durmén, Eva Elisabeth 
Sorselevägen 22 
162 67  Vällingby 

 

Näbben 1:19 
 

Vanberg, Anders Viktor 
Vanberg, Inger Kristina 
Näbben 1 
548 91  Hova 

 

Åstorp 1:11 
 

Benjaminsson, Benjamin Mar 
Morency Grimstorp Sandtaget 1 
548 91  Hova 
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FASTIGHETER INOM OMRÅDET 
Fastighetsbeteckning Ägare/Innehavare, Adress Övrigt 
Åstorp 1:11 
 

Nordström, Crisula 
Åstorp Sundtorp 1 
548 91  Hova 

 

Åstorp 1:28 
 

Hägglund, Karin Birgitta 
Åstorp 28 
548 91  Hova 

 

Åstorp 1:33 
 

Strandberg, Jan Olof 
Västra Gerum Olofstorp 3 
532 95  Skara 

 

Åstorp 1:34 
 

Ringhage, Alf Göran Elis 
Ringvägen 5 B 
548 73  Lyrestad 

 

Åstorp 2:2 
 

Turgård, Ingrid Linnéa Kristina 
Åstorp Dalakärret 1 
548 91  Hova 

 

Åstorp 3:3 
 

Turgård, Lars Gerhard 
Åstorp Turåsen 2 
548 91  Hova 

 

Åstorp 3:4 
 

Turgård, Lars Gerhard 
Åstorp Turåsen 2 
548 91  Hova 

 

Åstorp 4:2 
 

Graf, Richard Torbjörn 
Uggelhult 175 
451 92  Uddevalla 

 

Åstorp 4:3 
 

Gustafsson, Karl Gustaf Svante 
Åstorp 3 
548 91  Hova 

 

 

SAMFÄLLIGHET/GEMENSAMHETSANLÄGGNING INOM OMRÅDET 
Fastighetsförteckning Delägande fastigheter Ändamål 
Källtorp S:3 Följande delägande fastigheter ligger inom det 

aktuella området, se adresser ovan: 
BONDETORP 1:15 
KÄLLTORP 1:4 
KÄLLTORP 1:5 

Följande fastigheter är också delägande fastigheter: 

KÄLLTORP 2:37 
Bengtsson, Bengt Ove Arne 
BÅRTORP SÖRGÅRDEN 1 
548 92 HOVA 

KÄLLTORP 12:2 
Andersson, Annika Berit Linnéa 
KÄLLTORP NOLGÅRDEN 12 
548 91 HOVA 

ÅSTERUD 2:33 
Gustavsson, Anette Eva Maria 
ÅSTERUD 5 
548 91 HOVA 

Sandtäkt 
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SAMFÄLLIGHET/GEMENSAMHETSANLÄGGNING INOM OMRÅDET 
Fastighetsförteckning Delägande fastigheter Ändamål 

Gustavsson, Lars Göran Henrik 
ÅSTERUD 5  
548 91 HOVA 

 

Källtorp S:1 GÅRDSJÖ 14:1 
Johansson, Bernt Jan Christer 
PARKGATAN 3 
548 74 GÅRDSJÖ 

KÄLLTORP 1:9 
Johansson, Anneli Viola 
KONVALJSTIGEN 6 
548 74 GÅRDSJÖ 

Johansson, Karl Anders Bertil 
KONVALJSTIGEN 6 
548 74 GÅRDSJÖ 

 

Vägar 

Ebbetorp S:1 Delägande fastigheter ligger inom det 
aktuella området, se adresser ovan: 
EBBETORP 1:4  
INGELSTORP 1:34  

 

Höljemosse,Torvtag 
och Wättne,Sand-
och Grustag 

Åstorp S:4 Följande delägande fastigheter ligger inom det aktuella 
området, se adresser ovan: 
GRIMSTORP 1:27  
NÄBBEN 1:19  
ÅSTORP 4:3 
 
Följande fastigheter är också delägande fastigheter: 

ÅSTORP 1:31 
Andersson, Lars Sander Marko 
ÅSTORP LERBO 1 
548 91 HOVA 

Wargfors, Lina Elin Maria 
ÅSTORP LERBO 1 
548 91 HOVA 
 

 

Grustag 

Ingelstorp S:1 Följande delägande fastigheter ligger inom det 
aktuella området, se adresser ovan: 
INGELSTORP 1:3 
INGELSTORP 1:34 

Följande fastigheter är också delägande fastigheter: 

INGELSTORP 1:6 
Levahn, Evy Anna Carina 
INGELSTORP 3 
548 91 HOVA 

Sandtag 
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SAMFÄLLIGHET/GEMENSAMHETSANLÄGGNING INOM OMRÅDET 
Fastighetsförteckning Delägande fastigheter Ändamål 

Levahn, Seth Anders 
INGELSTORP 3 
548 91 HOVA 

BONDETORP 1:32 
Levahn, Seth Anders 
INGELSTORP 3 
548 91 HOVA  
Larsson, Bo Ulrik 
INGELSTORP 19 
548 91 HOVA 

 

 

Bondetorp GA:4 Bondetorps samfällighetsförening – adress saknas 
Följande delägande fastigheter ligger inom det aktuella 
området eller är delägare i annan samfällighet, se adresser 
ovan: 

BONDETORP 1:4   
BONDETORP 1:10  
BONDETORP 1:15  
BONDETORP 1:18   
BONDETORP 1:32   
BONDETORP 3:1   
EBBETORP 1:10   
EBBETORP 1:4   
INGELSTORP 1:3  
INGELSTORP 1:34   
KÄLLTORP 1:4  
INGELSTORP 1:6  
KÄLLTORP 2:63 
KÄLLTORP 2:92   
KÄLLTORP 2:93   
LILLA ÅSTORP 1:1   
NÄBBEN 1:7  
ÅSTORP 1:31   
ÅSTORP S:4  

 
Ägarna till följande fastigheter äger andra berörda 
fastigheter inom området: 
BONDETORP 1:8  
Durmén, Eva Elisabeth  
SORSELEVÄGEN 22 
162 67  VÄLLINGBY 

INGELSTORP 1:8   
Larsson, Bo Ulrik  
INGELSTORP 19 
548 91  HOVA 
 

 

Väg 
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SAMFÄLLIGHET/GEMENSAMHETSANLÄGGNING INOM OMRÅDET 
Fastighetsförteckning Delägande fastigheter Ändamål 
 Följande fastigheter är också delägande fastigheter: 

BONDETORP 1:29  
BONDETORP 1:30  
BONDETORP 1:33   
BONDETORP 1:34  
INGELSTORP 1:33  
INGELSTORP 1:35   
INGELSTORP 4:2   
INGELSTORP 4:3  
KÄLLTORP 1:66   
KÄLLTORP 2:13  

 

 

Åstorp GA:1 Ebbetorps vägsamfällighet 
En delägande fastighet ingår: 
ÅSTORP 1:31  
Andersson, Lars Sander Marko 
ÅSTORP LERBO 1    
548 91  HOVA 

Wargfors, Lina Elin Maria 
ÅSTORP LERBO 1    
548 91  HOVA 

 

Väg 

Åstorp GA:3 Åstorps vattensamfällighetsförening – adress saknas. 
Delägande fastigheter ligger inom det aktuella området, 
se adresser ovan: 

EBBETORP 1:4  
GRIMSTORP 1:13  
GRIMSTORP 2:17   
GRIMSTORP 6:2  
GRIMSTORP 6:3   
GRIMSTORP 7:2  
GRIMSTORP 8:2  
INGELSTORP 1:3  
INGELSTORP 1:34  
ÅSTORP 1:11  
ÅSTORP 1:28  
ÅSTORP 1:33  
ÅSTORP 1:34   
ÅSTORP 2:2  
ÅSTORP 3:3  
ÅSTORP 4:2  
ÅSTORP 4:3  

 

Vattentäkt m.m 
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SAMFÄLLIGHET/GEMENSAMHETSANLÄGGNING INOM OMRÅDET 
Fastighetsförteckning Fastighetsförteckning Fastighetsförteckning 
Åstorp GA:4 
 

Gunnerud-Älgarås samfällighetsförening – adress 
saknas. Följande delägande fastigheter ligger inom det 
aktuella området eller är delägare i annan samfällighet, 
se adresser ovan: 

BONDETORP 1:15  
BONDETORP 1:32  
BONDETORP 1:4  
EBBETORP 1:4   
GRIMSTORP 1:27   
GRIMSTORP 1:9   
GRIMSTORP S:5, delägande fastigheter: 

GRIMSTORP 1:9  
GRIMSTORP 1:27 
INGELLSTORP 1:34 

NÄBBEN 1:19 
INGELSTORP 1:3  
INGELSTORP 1:6 
INGELSTORP 1:34  
KÄLLTORP 1:4  
KÄLLTORP 12:2  
NÄBBEN 1:19  
ÅSTORP 1:31 
ÅSTORP 1:33   
ÅSTORP 1:34  
ÅSTORP 2:2  
ÅSTORP 3:3   
ÅSTORP 3:4  
ÅSTORP 4:3  

 
Ägarna till följande fastighet äger andra berörda 
fastigheter inom området: 
INGELSTORP 1:36 
Rang, Per Axel Helge  
STORHULT SÖRGÅRDEN 31 
548 91  HOVA 
 
Rang Andersson, Lena Ragnhild Margareta  
LÅNGGATAN 15 
548 32  HOVA 
 
Tropp, Inga Åsa Anette  
RYTTAREGATAN 10 
548 31  HOVA 
 

 

Väg 
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SAMFÄLLIGHET/GEMENSAMHETSANLÄGGNING INOM OMRÅDET 
Fastighetsförteckning Fastighetsförteckning Fastighetsförteckning 
 Följande fastigheter är också delägande fastigheter: 

BONDETORP 1:19  
DALEN 1:54  
EBBETORP 1:6   
ERIKSTORP 2:1  
HOVA 82:1  
HOVA PRÄSTBOL 3:1   
INGELSTORP 1:14  
INGELSTORP 1:15  
KÄLLTORP 1:12  
KÄLLTORP 1:66  
KÄLLTORP 2:11  
NÄBBEN 1:16 
SLÄTTEKÄRRSMOSSEN 1:1  
SLÄTTEKÄRRSMOSSEN 1:2    
SPÅNGEBROKÄRRET 1:2   
SPÅNGEBROKÄRRET 1:3   
STORHULT 2:34   
ÅSTORP 1:17   
ÅSTORP 1:22  
ÅSTORP 1:26  
ÅSTORP 1:27   
ÅSTORP 1:32  
ÅSTORP 1:35  
ÅSTORP 4:4  
ÅSTORP 5:1  
ÅSTORP 8:1 

 

 

Grimstorp GA:1 Delägande fastigheter: 

GRIMSTORP 2:30 
Molin, Stewe Oskar Peter 
GRÖNDALSVÄGEN 206 LGH 1502 
117 69  STOCKHOLM 

INGELSTORP 1:34, se adress ovan 
 

Väg 

 

RÄTTIGHETER INOM OMRÅDET 
Aktnr. Till förmån för Belastar 
09/7247 Inskrivning 
Servitut för produktionsbrunn 
med tillhörande anläggningar 
(I kartan Serv HA218) 

Gullspångs kommun, se adress ovan  

16-IM3-89/1467 
Servitut för produktionsbrunn 
med tillhörande anläggningar 
(I kartan Serv HA214) 

Gullspångs kommun, se adress ovan   
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RÄTTIGHETER INOM OMRÅDET 
Aktnr. Till förmån för Belastar 
69/813 Inskrivning 
Vatten och avlopp 
(I kartan Serv HA207) 

Gullspångs kommun, se adress ovan   

69/3057 Inskrivning 
16-IM3-69/3057.1 
1447-181 
Vatten och avlopp 
(I kartan Serv HA 220) 

Gullspångs kommun, se adress ovan  

89/1469 Inskrivning 
16-IM3-89/1469.1 
Vatten och avlopp 

Gullspångs kommun, se adress ovan   

1643-199.1 
Starkström 

Gullspång Nät AB 
 
Ellevio Ab 
Box 242 07 
104 51  Stockholm  

 

1447-306 
Ledningsrätt  
Vattenledning med brunnar m.m 

Gullspångs kommun, se adress ovan  

16-HOV-1457 
Utfart och väg 

Bondetorp 1:15, se adress ovan  

16-HOV-839 
Utfart och väg 

Källtorp 2:63, se adress ovan  

69/1873 
Avtal vatten- och 
avloppsledning 
OBS! Ingen inskrivning finns i 
de belastade fastigheterna 

Gullspångs kommun, se adress ovan  

1447-147.2 
Rätt att använda väg  

Bondetorp 1:18, se adress ovan  

72/316 
16-IM3-72/316.1 
Vattenledning 

Gullspångs kommun, se adress ovan  

1447-343.2 
Avloppsledningar 

Åstorp 1:28, se adress ovan  

1447-83.2 
Avloppsledningar 

Grimstorp 2:24, se adress ovan  

1643-499.1 
Avloppsledningar 

Grimstorp 2:29, se adress ovan  

1447-83.1 
Rätt att använda väg 

Ingelstorp 1:34, se adress ovan  

1643-499.2 
Väg i samfälld vägmark 

Grimstorp 2:29, se adress ovan  

 
Fastighetsförteckningen upprättad av: 
 
Camilla Pärleborn 
Gis-ingenjör 

 



Datum: 2017-09-27 
Dnr: Tn 2017/121 

 

 

 

 

 
 

 

Samråd om förslag till nytt vattenskyddsområde för 
Hova vattentäkt, Gullspångs kommun 
Gullspångs kommun har låtit ta fram ett förslag till nytt vattenskyddsområde för Hova 
vattentäkt. Kommunen har beslutat att låta förslaget gå ut på samråd med berörda ägare 
och nyttjare av mark inom området samt berörda myndigheter, förbund och kommunala 
nämnder: 

o Sveriges geologiska undersökning 
o Länsstyrelsen Västra Götalands län 
o Havs och vattenmyndigheten 
o Trafikverket 
o Skogsstyrelsen 
o Räddningstjänsten Östra Skaraborg 
o LRF Gullspång 
o Gullspångs kommun, Verksamhet miljö och bygg 

 
Som underlag för samrådet ingår: 

o Tekniskt underlag med förslag till vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter 
(2017-05-22)  

o Övergripande konsekvensbedömning av förslag till nytt vattenskyddsområde 
med skyddsföreskrifter (2017-05-31) 
 

Samrådstiden pågår till den 10 november 2017. Yttrandet ska skickas i skriftlig form 
till  

Mariestads kommun 
VA-avdelningen 
542 86 Mariestad 

eller tk@mariestad.se med kopia till 
johanna.klingborn@mariestad.se  

 
Kontaktperson i ärendet är Johanna Klingborn på kommunens VA-avdelning: 

E-post: johanna.klingborn@mariestad.se 
Telefon: 0501-75 60 12 

 
 
 
 

mailto:tk@mariestad.se
mailto:johanna.klingborn@mariestad.se
mailto:johanna.klingborn@mariestad.se
mpjokl0331
Textruta
Bilaga 9



 

Sida 1 (1) 

2017-09-27 
 
Sändlista formellt samråd med myndigheter m.fl. 
Sveriges geologiska undersökning sgu@sgu.se 
Länsstyrelsen Västra Götalands län vastragotaland@lansstyrelsen.se 
Havs- och vattenmyndigheten havochvatten@havochvatten.se 
Trafikverket trafikverket@trafikverket.se 
Skogsstyrelsen skogsstyrelsen@skogsstyrelsen.se 
LRF Gullspång anna.lena.holm@lrf.se 
Räddningstjänsten Östra Skaraborg raddningstjansten@rtos.se 
Gullspångs kommun, Verksamhet miljö och bygg mbn@mariestad.se 
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Inkomna yttranden i det formella samrådet 
 

 



Gullspings kornmun Dnr: Tn 2017ll2l
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2017 -10- I I
Dtatlt:ttunttnet n t_TJ-J Z6G \Z \

vattenskyddsomride
A

Fcireliggande att yttra sig 6ver ftirslag till nytt

Formerna for samridet styrs av fi)rordningen om omrddesslrydd enligt miljdbolken m.m.

Enligt forordningen g[ller foljande:

I nnan fas ts tril lan de av nytt vattens lrydds omrdde s ka kommunen fr) rel cigga cigare o ch

innehavare av scirskild rtitt till marken att yttro sig dver frirslaget.

Du liimnar ditt yttrande, dvs. dina synpunkter pi ftirslaget, genom att fflla i detta blad och

posta det i med{tiljande kuvert. Synpunkter kan iiven skrivas pi ett separat papper som

liiggs i samma kuvert. Kuvertet iir frankerat och bara att liigga pA brevlidan. Samridstiden
gir ut den 10 november 2017. Di behover senast ha ffitt in dina synpunkter.

Ja. Jag liimnar mina synpunkter pi detta blad eller bifogar det.

Namn:

--l '-7Lbcz- [.=e- AI*...,I v \3L
Fastighetsbeteckning fdr berdrd fastighet:

(zrr*^.sfo.p 1; 1'3
Namnteckning:

i r u<-\^ac- A\* c. .t', r.}
Datum:

2C\T TO 4'L

Har du ndgot att yttra iiver fiirslaget till nytt vattenskyddsomrdde fiSr Hova vattentdkt?
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Gullsp&ngs kommun

Synpunkter p6 f6rslaget till nytt vattenskyddsomride och skyddsf6reskrifter f6r Hova
vattentAkt
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Hej ! 

Mitt namn är Christina Ytterberg och äger fastigheten och området Bondetorp 1:10 och är inte 
intresserad av att ingå i ett sekundärt vattenskyddsområde, detta för med sig kostnader och gör 
Fastigheten och marken mer svårsåld, samt att Fastigheten sjunker i värde. Eftersom jag inte har 
kommunalt avlopp så får kommunen betala installation av kommunalt avlopp om min fastighet ska 
ingå i sekundärt vattenskyddsområde samt värdesänkning. Eftersom jag är sjukskriven efter en 
mycket allvarlig bilolycka har jag absolut inte råd med mer kostnader än vad jag har. Har dessutom 
för 14 dgr sedan drabbats av ensidig ansiktsförlamning. 

Mvh Christina Ytterberg      073-6384980                                                                                                                      
Bondetorp 1:10                                                                                                                                                
Sandlyckan                                                                                                                                                          
54891 Hova 
christina.ytterberg@hotmail.se 
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Gullspflngs kommun

Synpunkter pi fdrstaget till nytt vattenskyddsomrlde och skyddsf6reskrifur f6r Hova
vattentlkt
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Gullspings kommun Dnr: Tn 2017ll2l
Tr:l/r it^t/ r 1r i lrrl,lf:l.l
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Diarlrt:'';lilttlcr

lxl 2C\J \?\ 3l
Fdreliiggande att yttra sig civer fcirslag till nytt vattenskyddsomrirde

Formerna for sarnridet styrs av fr)rordningen om omrddesslqtdd enligt miljribalken m.m.

Enligt forordningen g[ller foljande:

Innan faststdllande av nytt vattensltyddsomrdde ska kommunen fdrekigga rigare och
innehavare av srirskild rcitt till marken att yttra sig dverfdrslaget.

Du ltimnar ditt yttrande, dvs. dina synpunkter pi lbrslaget, genom att fflla i detta blad och
posta det i medftljande kuvert. Synpunkter kan iiven skrivas pA ett separat papper som

liiggs i samma kuvert. Kuvertet [r frankerat och bara att llgga pi brevlidan. Samridstiden
gir ut den 10 november 2017 . Di behover senast ha fhtt in dina synpunkter.

Har du ndgot att ytlra iiver fdrslaget till nytt vattenskyddsomrlde fdr Hova vattentdkt?

tr
tr

Nej.

Ja. Jag limnar mina synpunkter pi detta blad eller bifogar det. d? 424"

Fastighetsbetef krifnO fdr berdrd fastig het:

ho"/llor, /; /
/

Namnteckning:

o

/4KE -l nAtsl 0 N F,,, fi" {'.roh
Datum: )

.1ct 7't/- c f
//



YTTRANDE

Datum Er referens

2017-11-05 Tn20l7l12l

Mariestads kommun
VA-avd
542 86 Mariestad

Forslag till nytt vattenskyddsomride f<ir Hova vattentdkt.

Som berOrda markagare har vi beretts tillftille att avge yttrande i rubricerat
iirende.

Di f<irslaget till avgriinsning av det nya vattenskyddsomridet p6verkar och
f<irsvirar vflr pflgiende markanviindning har vi fd,ljande synpunkler:

Vi yrkar en mindre justering av den sekundtira skyddszonen som berdr vir
ikermark, se kartbilaga. Justeringen kan ses utifrfln som marginell, men fdr
virt brukande av &kermarken kommer den nu ftireslagna sekundiira
skyddszonsgriinsen bli en ftirsviring av bl.a. kringliga, kostsamma
tillst6ndsansdkningar fdr anvZindande av kemi ska bekiimpningsmedel.

Om kommunen vidhflller sin fdreslagna grtins yrkar vi pi att VA-kollektivet
stflr fdr de kostnader som Ssamkas oss vid ans<ikan om tillstind fcir
bekampningsmedel, niir sidant iir nddvtindigt for att bekiimpa ogiis eller
svamp- och insektsangrepp, pi den ikermark som ligger inom den sekundara
skyddszonen.

Det iir en skiilighets- och riittvisefrflga varfdr nigon/nigra ffi fastighetsiigare
sjalva ska stfl ftir extra kostnader niir pigiende markanviindning fdrsvflras och
blir belagd med bl.a. tillstinds- och anmilningsavgifter, som uppstir till fdljd
av beslut om vattenskyddsomriden. Alla vattenkonsumenter till berdrd
grundvattentikt drar alltsi nytta av nflgra fE fastighetsiigare f<ir att (den
sjiilvklara) vattenkvaliteten ska siikras pi ltng sikt.

Ovrigt: For att eventuellt lackage inte ska nd grundvattenmagasinet, sc) bor
de nio stycken (igger pd tvd stcillen) kreosotbehandlade elstolpar som cir
nedtagna och lagda pc) marken i ndrheten av ravatlenbrunnen snarast /brsla,s
hort.

Ake och Arne Jansson
Fastighetsiigare till Kiilltorp 1 :4

Bilaga
Karta

1(1)
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Ärendenummer Dokumentdatum  
TRV 2017/93799 2017-11-08 

Ert ärendenummer Sidor 
TN 2017/121 
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Trafikverket 
Box 110 
541 23 SKÖVDE 
Besöksadress: Trädgårdsgatan 15D 
 

Texttelefon: 010-123 99 97 
Telefon: 0771 - 921 921 
trafikverket@trafikverket.se 
www.trafikverket.se 
 

Sarah Vo 
Planering - Samhällsplanering 
Direkt: 010-124 37 63 
sarah.vo@trafikverket.se  
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Gullspångs kommun: 
tk@mariestad.se  
 
Kopia:  
johanna.klingborn@mariestad.se  
 
 

Trafikverkets yttrande gällande förslag till nytt 
vattenskyddsområde för Hova vattentäkt, Gullspångs 
kommun 
 

Ärende 

Trafikverket har tagit del av handlingarna gällande förslag till nytt vattenskyddsområde 
för Hova vattentäkt. För vattentäkten i Hova finns ett fastställt vattenskyddsområde 
fastställt 1957. Avsikten är nu att upphäva detta beslut och att fastställa ett nytt 
vattenskyddsområde enligt gällande lagstiftning.  

Vattenskyddsområdet tangerar sträckningen för väg 200 och 3001 genom södra delen av 
Hova. Väg 200 är funktionellt prioriterat för godstransporter, dagliga personresor och 
kollektivtrafik.  

 

Trafikverkets synpunkter 

Trafikverket förutsätter att normal drift och underhåll, såsom exempelvis saltning, 

snöröjning, dikning, dikesrensning, beläggning med mera, kommer att kunna utföras 

för statlig infrastruktur utan att särskilda tillstånd krävs.  

I övrigt har Trafikverket inga synpunkter på förslaget.  

 

 

 

 

 

Med vänlig hälsning 

 

 

Sarah Vo    

Samhällsplanerare   
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Yttrande
2017-11-13

Diarienummer
513-31774-2017

Ert dnr: Tn 2017/121

Sida
1(3)

Postadress:
403 40 GÖTEBORG

Besöksadress:
Ekelundsgatan 1

Telefon
010-224 40 00

Webbadress:
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

E-post:
vattenvard.vastragotaland@lansstyrelsen.se

Vattenmiljöenheten
            Roger Rudolfsson
              010-224 48 59

Mariestads kommun
tk@mariestad.se
johanna.klingborn@mariestad.se

Reviderat yttrande från länsstyrelsen gällande remiss av förslag 
till vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Hova 
grundvattentäkt i Gullspångs kommun

Ärendebeskrivning

Remiss av förslag till vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för 
rubricerad vattentäkt inkom för samråd till länsstyrelsen 2017-09-27. 
Yttrande från länsstyrelsen lämnades 2017-11-09.  

Då detta yttrande av misstag baserades på en ej längre aktuell version av 
föreslagna föreskrifter lämnas härmed reviderat yttrande, vad gäller 
synpunkter på föreslagna föreskrifter. 

Samråd sker i enlighet med 25 § förordning (1998:1252) om områdeskydd 
enligt miljöbalken. Beslut om vattenskyddsområde med tillhörande 
vattenskyddsföreskrifter, enligt 7 kap. 21 och 22§§ MB, kommer att fattas 
av kommunfullmäktige i Gullspångs kommun.

Tidigt samråd med länsstyrelsen genomfördes och protokollfördes 2012-12-
13. Beslutsprocessen avstannade dock under en tid och efter nystart av 
processen genomfördes ett nytt protokollfört samråd 2017-03-31.

Synpunkter på det tekniska underlaget

Sammanfattningsvis bedöms underlaget i huvudsakliga delar vara utformat 
enligt gällande anvisningar (Handbok om vattenskyddsområde 2010:5) och 
redovisade slutsatser bedöms vara relativt väl underbyggda.

Detaljerade synpunkter på underlaget redovisas med sidhänvisningar i 
nedanstående punkter. Vi rekommenderas dessutom att figurer och 
figurtexter ges en extra kontroll.

Sidan 23 Under rubriken för vattentäktzonen saknas text om just 
vattentäktzonen.

Sidan 25 Det står inte angett vilken mäktighet på grundvattenmagasinet 
som antagits vid beräkningarna.

mailto:tk@mariestad.se
mailto:johanna.klingborn@mariestad.se
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Yttrande
2017-11-13

Diarienummer
513-31774-2017
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Sidan 26 Den gradient redovisad som indata i beräkningarna är baserad 
på uppmätta nivåer i området. Vid beräkningar av 
flödessträckor anges att grundvattenytans lutning vid det 
dimensionerande uttaget beaktats, men denna beräknade 
lutning har inte beskrivits på annat sätt än att den minskar med 
avståndet från uttagsbrunnen trots en avsevärd ökning i 
uttaget. Den gradient som använts för beräkningarna bör också 
redovisas, möjligtvis uppdelat per zon eller om så är lämpligt 
uppdelat i avstånd från uttagsbrunnen. 

Länsstyrelsen föreslår dessutom att bilagan med flödesberäkningar som 
finns i PM gällande ” Avgränsning av vattenskyddsområde för Hova 
vattentäkt” bifogas (SWECO 2017-03-13).

Synpunkter på föreslagna föreskrifter 

Föreslagna föreskrifter bedöms vara väl anpassade till redovisad riskanalys 
och när det gäller särskilt svårreglerade risker finns förslag till 
riskminskande åtgärder utöver föreslagna föreskrifter. 

Då kemikalieinspektionens föreskrifter KIFS har upphört att gälla föreslås 
att definitionen av ”andra hälso- eller miljöfarliga kemiska produkter lyder 
som följer.
 
” Med andra hälso- eller miljöfarliga kemiska produkter avses i dessa 
föreskrifter kemiska produkter klassificerade och märkta som farliga enligt 
gällande CLP-förordning och kemikalieinspektionens anvisningar”. 

Övrig information

Enligt länsstyrelsens mening är det av stor vikt att kommunen registrerar 
alla aktiva vattentäkter (även fungerande reservvattentäkter) i SGU:s 
vattentäktsarkiv samt regelbundet rapporterar in sina råvattenanalyser. 

Upplysningar

När beslut om vattenskyddsområde med tillhörande föreskrifter har fattats 
och trätt i laga kraft skall beslutet omedelbart skickas dels till Länsstyrelsen 
och dels till Havs- och vattenmyndigheten, vilka har det regionala 
respektive nationella ansvaret för registerhållning av vattenskyddsområden. 

Länsstyrelsen ska, enligt Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2009:5) om 
kungörelse av beslut publicera nya eller förändra vattenskyddsområden i 
den nationella databasen skyddad natur (Vic Natur).
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Länsstyrelsen behöver därför omedelbart efter att beslutet trätt i kraft ha 
beslutsprotokoll samt karta över områdets avgränsningar i digitalt format, 
samt s.k. shape-filer redovisande vattenskyddsområdets yta (polygon) i 
koordinatsystemet sweref 99 TM.

Detta yttrande har lämnats av vattenmiljöhandläggare Roger Rudolfsson i 
samråd med vattenmiljöhandläggare Matilda Einemo.

Länsstyrelsens ärendehantering är digital och denna skrivelse saknar därför 
underskrift. 



Yttrande om förslag till nytt vattenskyddsområde för Hova 
vattentäkt, Gullspångs kommun 

 

 
LRFs kommungrupp i Gullspång har beretts möjlighet att yttra sig över förslaget till 
vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter och vill lämna följande synpunkter: 

 

Tillstånd 

Vår uppfattning är att tillståndsansökningar för verksamhetsutövare som finns inom skyddsområdet 
ska vara kostnadsfria. De som råkar få sin verksamhet inom ett kommunalt vattenskyddsområde får 
ta på sig ett stort åtagande jämfört med andra verksamhetsutövare som inte råkar ha sin verksamhet 
inom vattenskyddsområde. Det vore därför rimligt att kommunen inte tar ut några avgifter för dem 
som får ta ett extra samhällsansvar. Det skulle också skapa neutralitet mot verksamhetsutövare som 
ligger utanför skyddsområdet. Vara kommun har nyligen upprättat en policy där vattenkollektivet tar 
kostnaden för tillståndsansökningarna. Kommunens erfarenhet i Vara är att dessa pengar är 
småpengar i sammanhanget och man i stället ser det som en investering i ett gott samarbete med 
verksamhetsutövarna. 

 

§ 6 Växtnäringsämnen 

LRF ifrågasätter behovet av att alla växtnäringsämnen ska omfattas av tillståndsplikt i primär zon och 
anmälningsplikt i sekundär zon. Lagring av stallgödsel är idag redan reglerad då lagringsanläggningen 
inte får läcka (SJV förordning 1998:915 §7). När det gäller handelsgödsel så handlar det om torrvara 
som är förpackad i plastsäck och utgör därför ingen risk för vattentäkten.  

 

§7 Upplag 

Föreskriften om lagring av timmer mm kan också utgå. Föreskriften är hämtat ur NV:s handbok om 
bildande av vattenskyddsområden. Vad som avses med föreskriften är att reglera stora 
timmerterminaler vid sågverk eller upplag vid stora stormar som Gudrun. Lagstiftningen har dock 
ändrats och i dag är sådana upplag tillståndspliktiga. Så här skriver HaV i rapporten Bättre rådlös än 
rådvill?: 

Havs- och vattenmyndigheten bedömer mot bakgrund av både förändrad lagstiftning och 
teknikutveckling inom området att rådet fyller en begränsad funktion idag. Timmer lagras i allt 
mindre omfattning på stora terminaler och aldrig direkt i sjöar och vattendrag. Miljöskyddsaspekter 
till följd av upplag av större mängder timmer regleras i särskild ordning. Om en verksamhet 
lokaliseras inom ett vattenskyddsområde så bör särskild hänsyn kunna tas till platsens speciella 
känslighet i den sedvanliga prövningen avseende miljöfarlig verksamhet. Rådet bör kunna upphävas.    
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Så som nu är formulerat är mer långtgående än vad som är brukligt. Normalt brukar föreskrivas att 
förbud om lagring längre tid än ett år utan täckning. Att inkräva tillstånd på lagringstider över en 
månad är inte proportionerligt i förhållande till risk och administration.  

 

8 § Avloppsanläggningar 

Det är en väldigt hård reglering att totalförbjuda av enskild avlopp i primär skyddszon. Det borde 
finnas lösningar som efter tillståndsprövning skulle kunna vara tillåtna utan att riskera vattenkvalitén, 
tex slutna system. När det gäller föreskriften i sekundär zon så finns redan lagstiftning om att 
etablering avloppsanläggningar är tillståndspliktiga. För att undvika dubbelreglering kan därför 
föreskriften utgå.  

Ur HaVs rapport 2014:25: 

”Nödvändigheten av att ha ett krav på tillstånd enligt vattenskyddsföreskrifter för små avlopp är dock 
mer tveksam med tanke på att det redan handlar om en verksamhet som idag alltid är 
tillståndspliktig eller anmälningspliktig hos kommunernas miljönämnd” 

 

 

 

Med vänlig hälsning 

 

Bo Hagström 

Ordf LRF Gullspång kommungrupp 

   



 

 

 YTTRANDE 1 (1) 

RÄDDNINGSTJÄNSTEN 
ÖSTRA SKARABORG 
 

Datum Diarienummer 
2017-11-19 2017-001276 

 Ert diarienummer 

   
 

Post- och besöksadress Telefon växel E-post Direkttelefon 
Räddningstjänsten Östra Skaraborg 
Majorsgatan 1 
541 41 Skövde 

0500-42 40 00  
Fax 
0500-42 40 40 

raddningstjansten@rtos.se 
Internet 
www.rtos.se 

0500-42 40 12 
Handläggarens E-post 
hans.ingbert@rtos.se 

 

Mariestads kommun, Kommunstyrelsen 
VA-avdelningen 
542 86 Mariestad  
  

Yttrande Övriga remisser - Samråd om förslag till nytt vattenskyddsområde för Hova 
vattentäkt, Gullspångs kommun 

Räddningstjänsten avger följande yttrande i aktuellt ärende: 

Räddningstjänsten bedömer att föreslagna skyddsåtgärder i allt väsentligt tillgodoser kravet 
på riskminimering, i syfte att över tid säkerställa vattentäktens funktionalitet. De 
förebyggande åtgärderna är viktiga, då det ofta kan bli komplicerat att förhindra 
skadeutbredning i samband med ett ofrivilligt utsläpp av förorenande ämne. 

Då SWECO:s rapport inte närmare behandlar risken för sabotage, kris och krig bedömer 
räddningstjänsten det som angeläget att särskild riskanalys med fokus på dessa händelser 
utarbetas. En sådan analys bör förhålla sig till kommunens plan för extra ordinär händelse. I 
sammanhanget noteras att en sådan analys med tillhörande åtgärdsplan kan behöva 
sekretessprövas i syfte att inte öka vattentäktens sårbarhet. 

 

Räddningstjänsten Östra Skaraborg 

 
 
Hans Ingbert 
Räddningschef 
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HOVA VATTENSKYDDSOMRÅDE 
 

2017-12-01 
 

Övergripande konsekvensbedömning av förslag till nytt 
vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter 

Inledning 
Detta dokument redovisar en övergripande bedömning av vilka konsekvenser som de föreslagna 
skyddsföreskrifterna kan medföra för berörda fastighetsägare, boende och verksamhetsutövare inom 
det föreslagna vattenskyddsområdet.  

Dokumentet beskriver också nyttan med vattenskyddet. 

Nyttan av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter 
Ett vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för med sig en rad konsekvenser som var för sig och 
tillsammans medverkar till ett ökat vattenskydd och en bättre råvattenkvalitet. Några av dessa anges 
kort nedan: 

o Människor som bor och vistas inom vattenskyddsområdet blir uppmärksamma på vikten av Hova 
grundvattentäkt och kan då visa större aktsamhet.  

o Betydelsen av vattenskydd tydliggörs och vattentäktens ställning stärks i förhållande till andra 
intressen.  

o Kommunen visar sina invånare att man värdesätter arbetet med god säkerhet i 
dricksvattenförsörjningen. 

o Vid fysisk planering tas större hänsyn till vattentäkt om marken ligger inom ett 
vattenskyddsområde. 

o Ett renare råvatten ger bättre förutsättningar för att producera ett hälsosamt dricksvatten.  

o Den som dricker eller använder vattnet löper mindre risk att bli sjuk.  För känsliga brukare kan 
även små kvalitetsförsämringar orsaka stora problem.  

Skyddsföreskrifternas utformning 
Att inrätta bestämmelser, skyddsföreskrifter, inom ett vattenskyddsområde är en administrativ åtgärd 
för att skapa ett skydd för en vattentäkt. Skyddsföreskrifterna anger vad man inte får lov att göra inom 
området utan tillstånd eller anmälan. Även förbud förekommer.  

Föreskrifternas innehåll utformas med Naturvårdsverkets allmänna råd om vattenskyddsområde 
(NVFS 2003:16) som referensram och norm. De allmänna råden är anpassade utifrån generella 
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förhållanden. En anpassning av föreskrifterna måste alltid göras, givet förutsättningarna i det 
vattenskyddsområde där de ska gälla. De vattenskyddsföreskrifter som föreslås för Hova vattentäkt 
har utformats med vattentäktens nutida och framtida skyddsbehov i fokus och representerar i många 
avseenden en tillämpning och uttolkning av miljöbalkens intentioner som uttrycks i miljöbalkens 
allmänna hänsynsregler (2 kap).  

Vattenskyddsföreskrifterna ska vara tydliga och juridiskt hållbara. De anger vad man inte får lov att 
göra inom vattenskyddsområdet, inte vad man får göra eller hur man ska göra. 
Vattenskyddsföreskrifter är ett komplement till annan lagstiftning och dubbelregleringar ska så långt 
det som möjligt undvikas. 

Skyddsföreskrifterna formuleras med någon av följande nivå av restriktion:  

Anmälningsplikt Används då huvudmännen, genom tillsynsmyndigheten, vill ha 
kännedom om en verksamhet eller en åtgärd inom vattenskyddsområde. 

Tillståndsplikt Används då huvudmännen, genom tillsynsmyndigheten, vill kontrollera 
förutsättningarna för hur en verksamhet eller åtgärd bedrivs inom ett 
vattenskyddsområde. 

Förbud Är en strängare reglering än ett tillståndskrav och bör användas om 
huvudregeln är att verksamheten eller åtgärden inte skall bedrivas. 

 

Indirekt lagstiftning inom vattenskyddsområde 
Det finns restriktioner och anvisningar som gäller generellt inom vattenskyddsområden, så även inom 
det föreslagna vattenskyddsområdet för Hova vattentäkt. De är meddelade med stöd av annan lag än 
miljöbalkens 7 kap. 22 §. Vilka de är och vilken omfattning de har kan ändras över tid. Den som berörs 
av vattenskyddsområdet är skyldig att känna till vilka restriktioner och anvisningar som är aktuella, 
precis som man oavsett vad man ämnar göra är skyldig att känna till den lagstiftning som reglerar den 
tilltänkta verksamheten.  I sammanställningen redovisas även de konsekvenser som uppkommer för 
olika typer av verksamhetsutövare till följd av den generella lagstiftning som idag träder ikraft då ett 
område fastställs som vattenskyddsområde. 

• Naturvårdsverkets föreskrifter gällande skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring 
av brandfarliga vätskor (NFS 2003:24 med senare ändringar enligt NFS 2006:16, NFS 
2009:3) Dessa föreskrifter omfattar särskilda krav på bl.a. information och sekundärt skydd vid 
hantering av mer än 250 liter inom vattenskyddsområden. Generellt krav på sekundärt skydd inte 
gäller befintliga cisterner och lösa behållare med tillhörande rörledningar installerade på en plats 
som vid tidpunkten för installationen inte utgjorde vattenskyddsområde.  
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• Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel 
(NFS 2015:2) Dessa föreskrifter förmedlar krav på tillstånd för yrkesmässig användning av 
växtskyddsmedel inom primär och sekundär skyddszon1. Ett tillstånd kan bli förknippat med villkor 
för att verksamheten ska vara tillåtlig. 

Vad innebär vattenskyddsföreskrifterna för de som berörs?  
Vattenskyddsföreskrifter ska minska risken för att Hova vattentäkt förorenas. När beslut fattas om att 
fastställa skyddsföreskrifter inom ett vattenskyddsområde innebär det att både verksamhetsutövare, 
allmänhet och myndigheter upplever konsekvenser av beslutet. Skulle beslutet inte medföra några 
konsekvenser kan föreskrifterna betraktas som verkningslösa och bidrar därmed inte till ett ökat 
vattenskydd jämfört med dagens situation.   

I huvudsak kan konsekvenserna av skyddsföreskrifter delas in i tre delar som i olika utsträckning berör 
verksamhetsutövare, allmänhet och myndigheter.  

• God information om vattenskyddsområdet är en grundförutsättning för att kunna känna till vad 
som gäller.  

• Efterlevnad av de skyddsföreskrifter som blir gällande är lika viktigt som att följa övrig lagstiftning.  

• Möjligheten att pröva sin rätt till ersättning om man som boende eller verksamhetsutövare i 
området påverkas i avsevärd omfattning är en grundprincip i svensk rättssäkerhet och gäller även 
för fastställda vattenskyddsföreskrifter.  

I följande avsnitt utvecklas resonemanget kring dessa bitar.  

Information 

Information och samarbete med de som berörs är av yttersta vikt för att ett vattenskyddsområde ska 
fungera på ett bra och tillräckligt sätt så att vattentäkten skyddas. För att uppnå detta måste 
allmänheten vara medveten om vattenskyddet och förstå betydelsen av det. Till detta behövs en 
allmän respekt och förståelse för det allmänna dricksvattenbehovet och vattentäkten. Huvudmannen 
har ett stort ansvar i att förmedla god information både under arbetet med att ta fram förslag till 
vattenskyddsområde och då det har blivit fastställt.   

Efterlevnad av skyddsföreskrifterna 

Skyddsföreskrifterna berör de som bor och verkar inom vattenskyddsområdet genom att de behöver 
göra anmäla, erhålla tillstånd eller dispens från förbud för vissa typer av verksamhet/åtgärder. Var och 
en som är verksam eller vistas inom vattenskyddsområdet har ett ansvar2 att se till att de föreskrifter 
som gäller inom vattenskyddsområdet följs.  

                                                      
1 Bestämmelsen i 1 § gäller inte vattenskyddsområden som har inrättats efter den 1 januari 2018 eller 
vattenskyddsområden för vilka föreskrifter till skydd för området har ändrats efter den 1 januari 2018. 
2 Enligt 29 kap 2 och 2a §§ miljöbalken 
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Anmälan och ansökan om tillstånd 

Anmälningar och tillståndsansökningar skickas in till tillsynsmyndigheten, dvs. den kommunala 
miljönämnden som vid tidpunkten för fastställandet av skyddsföreskrifterna är Miljö- och 
byggnadsnämnden för Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner. Den som ansöker om tillstånd 
eller anmäler en verksamhet/åtgärd behöver lägga ned en viss egen tid för att ta fram ansökan och 
hantera ärendet.  

Ett tillstånd kan bli förknippat med särskilda villkor som verksamhetsutövaren eller den som vidtar 
åtgärden måste följa för att tillståndet ska vara giltigt. Villkoren ska grundas på förutsättningar för den 
enskilda verksamheten/åtgärden. Ett tillstånd gäller under en begränsad tidsperiod. Det är vanligt i 
vattenskyddssammanhang att ett tillstånd ges över flera år, förutsatt att inget i verksamheten ändras 
utanför ramarna för tillståndet. Värt att nämna är att en tillståndsansökan enligt 
vattenskyddsföreskrifterna inte alls har samma omfattning som en tillståndsansökan enligt Miljöbalken. 
Bland annat finns inte krav på miljökonsekvensbeskrivning eller samråd med berörda.  

Vid anmälan kan verksamhetsutövaren bli förelagd att följa vissa försiktighetsmått. Detta kan göras i 
samband med att anmälan görs, eller i ett senare skede om det finns grund till det. 

Kommunen har rätt att ta ut en avgift för att pröva ärenden om anmälan eller ansökan om tillstånd och 
det är den sökande som betalar.  

Dialogen som sker mellan sökanden och kommunen i samband med hantering av anmälan eller 
ansökan om tillstånd kan skapa ett underlag för verksamhetsutövaren att utföra bättre egenkontroll.  

Dispensansökan 

Ansökan om dispens från de förbud som anges i skyddsföreskrifterna prövas av den kommunala 
miljönämnden som vid tidpunkten för fastställandet av skyddsföreskrifterna är Miljö- och 
byggnadsnämnden för Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner.  Kommunen har rätt att ta ut 
en avgift för att pröva ärendet och det är den sökande som betalar. En dispens kan bli förknippad med 
villkor. Villkoren ska grundas på förutsättningar för den enskilda verksamheten/åtgärden och måste 
följas för att dispensen ska vara giltig.  

Ersättning 

En verksamhetsutövare som berörs av skyddsföreskrifterna på ett sätt som gör att pågående 
markanvändning avsevärt försvåras kan ha rätt till ersättning från vattentäktens huvudman. Eventuella 
ersättningsfrågor prövas av Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Ärenden om ersättningsanspråk kan 
prövas först då skyddsföreskrifterna är fastställda.  

Den som prövar sin rätt till ersättning måste ha fått ett slutgiltigt beslut som grund för prövningen. Ett 
sådant beslut kan till exempel vara att man inte fått tillstånd för det man önskar utföra eller att villkoren 
som ges upplevs så långtgående att de omöjliggör verksamhet. Det kan också vara att man nekats 
dispens från ett förbud i skyddsföreskrifterna. 
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Konsekvenser för olika typer av verksamheter och åtgärder 
Nedan redovisas de föreslagna skyddsföreskrifterna för Hova vattenskyddsområde följt av en 
bedömning av konsekvenser för berörda fastighetsägare, boende och verksamhetsutövare inom det 
föreslagna vattenskyddsområdet. Bedömningarna bygger på vad som framkommit om befintliga 
förhållanden i riskinventeringen och dialogen med berörda fastighetsägare. Konsekvenserna beskrivs 
övergripande och kan inte direkt tillämpas på enskilda verksamheter/åtgärder. Det kan finnas 
verksamheter/åtgärder som påverkas av föreskrifterna men där konsekvenserna inte beskrivs nedan. 
Mer långtgående konsekvenser bör dock finnas med här. 

§ 2 Petroleumprodukter 

Förslag till skyddsföreskrift 

 Primär Skyddszon Sekundär skyddszon 

a Hantering av större mängd än 25 liter är 

förbjudet. 

Undantag gäller för transporter till fastighet inom 
området. 

Undantag gäller för bränsle i drifttanken på fordon. 

Undantag gäller befintlig lagring som har sekundärt 
skydd och sker i ett utrymme inomhus som saknar 
golvbrunn. 

Hantering av större mängd än 250 liter 
kräver tillstånd. 

Undantag gäller för transporter. Undantag 
gäller för bränsle i drifttanken på fordon. 

Undantag gäller befintlig lagring som har 
sekundärt skydd och sker i ett utrymme 
inomhus som saknar golvbrunn. 

 

Konsekvensbedömning § 2 

I Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2003:24) om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring 
av brandfarliga vätskor finns särskilda restriktioner för hantering av mer än 250 liter och gäller 
generellt inom vattenskyddsområden.  

De skyddsföreskrifter som föreslås för Hova vattenskyddsområde bedöms innebära strängare 
restriktioner och gäller därför före Naturvårdsverkets föreskrift. 

 Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

Boende Det finns två privatbostäder inom den 
primära skyddszonen.  

Boende ska normalt inte behöva 
hantera större mängder 
petroleumprodukter. Det har inte 
framkommit i riskinventeringen att det 

Det finns cirka 12 privatbostäder inom 
den sekundära skyddszonen. 

Boende ska normalt inte behöva hantera 
större mängder petroleumprodukter. Det 
har inte framkommit i riskinventeringen 
att det skulle finnas bostadshus som 
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 Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

skulle finnas bostadshus som värms 
upp med oljepanna inom området. 
Om så ändå är fallet så är det tillåtet 
så länge som anläggningen har 
sekundärt skydd, sker i utrymme 
inomhus och som saknar golvbrunn. 

värms upp med oljepanna inom 
området. Om så ändå är fallet så är det 
tillåtet så länge som anläggningen har 
sekundärt skydd, sker i utrymme 
inomhus och som saknar golvbrunn. 

Jord- och 
skogsbruk 

Primär skyddszon omfattas till största 
del av skogsmark.  

Restriktionen gör att hantering av 
mer än 25 liter petroleumprodukter, 
vid t.ex. påfyllning av bränsle i 
skogsmaskiner, inte får ske inom 
området. 

Sekundär skyddszon omfattas till största 
del av skogsmark samt små arealer 
jordbruksmark.  

Restriktionen gör att tillstånd måste 
sökas för hantering av större mängder 
petroleumprodukter (>250 liter), vilket 
det kan finnas behov av i samband med 
påfyllning av jord- och skogsbruks-
maskiners bränsletankar. Det har inte 
framkommit i riskinventeringen att det 
finns några befintliga cisterner inom 
området. 

Djurhållning  * * 

Industriell 
verksamhet och 
viss annan 
miljöfarlig 
verksamhet 

* 

 

Inom sekundär skyddszon ligger ett 
sågverk, en entreprenadfirma med ett 
antal arbetsmaskiner och ett saltlager. 

Restriktionen gör att tillstånd måste 
sökas för hantering av större mängder 
petroleumprodukter (>250 liter), vilket 
det kan finnas behov av i samband med 
påfyllning av entreprenadmaskiners 
bränsletankar. Det har framkommit i 
riskinventeringen att det finns en 
befintlig cistern inom området.  
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Täktverksamhet, 
schaktnings-/ 
markarbeten 

Behov av att genomföra schaktning/ 
markarbeten inom området kan 
uppstå. Restriktionen gör att 
hantering av mer än 25 liter 
petroleumprodukter, vid t.ex. 
påfyllning av bränsle i 
entreprenadmaskiner, inte får ske 
inom området. 

Behov av att genomföra schaktning/ 
markarbeten inom området kan uppstå. 
Restriktionen gör att tillstånd måste 
sökas för hantering av större mängder 
petroleumprodukter, vilket det kan finnas 
behov av i samband med påfyllning av 
entreprenadmaskiners bränsletankar. 

Väghållning  * * 

Kommunal 
verksamhet  

* * 

Idrotts- och 
fritidsanläggnin
gar 

Inom primär zon ligger en grus-
fotbollsplan och en gräsfotbollsplan. 
Området utgör delvis också ett 
friluftsområde med en upplyst 
motionsslinga. 

Restriktionen gör att hantering av 
mer än 25 liter petroleumprodukter, 
vid t.ex. påfyllning av bränsle i 
gräsklippare, inte får ske inom 
området. 

* 

*Det har inte framkommit att den här typen av verksamhet/åtgärd förekommer inom området, alternativt bedöms 
den inte beröras av restriktionen. 
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§ 3 Hälso- och miljöfarliga kemiska produkter 

Förslag till skyddsföreskrift 

 Primär Skyddszon Sekundär skyddszon 

a Hantering av större mängder än för hushålls-
behov, av för grund- eller ytvattnet skadliga 
ämnen såsom impregneringsmedel, lösnings-
medel eller andra hälso- eller miljöfarliga kemiska 
produkter är förbjudet. 

 
Undantag gäller transporter samt befintlig lagring 
som har sekundärt skydd och sker i ett utrymme 
inomhus som saknar golvbrunn. 

Hantering av större mängder än för 
hushållsbehov, av för grund- eller 
ytvattnet skadliga ämnen såsom 
impregneringsmedel, lösningsmedel eller 
andra hälso- eller miljöfarliga kemiska 
produkter kräver tillstånd. 

 

Undantag gäller transporter samt befintlig 
lagring som har sekundärt skydd och sker 
i ett utrymme inomhus som saknar 
golvbrunn. 

 

Konsekvensbedömning § 3 

 Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

Boende * * 

Jord- och skogsbruk Primär skyddszon omfattas 
till största del av skogsmark.  

Sekundär skyddszon omfattas till största 
del av skogsmark samt små arealer 
jordbruksmark.  

Djurhållning  * * 

Industriell verksamhet 
och viss annan 
miljöfarlig verksamhet 

* Hantering av miljö- och hälsofarliga 
kemiska produkter kan eventuellt 
förekomma inom området. Restriktionen 
innebär att tillstånd måste sökas.  

Täktverksamhet, 
schaktnings-/ 
markarbeten 

* * 

Väghållning  * * 

Kommunal verksamhet  * * 
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 Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

Idrotts- och 
fritidsanläggningar 

* * 

*Det har inte framkommit att den här typen av verksamhet/åtgärd förekommer inom området, alternativt bedöms 
den inte beröras av restriktionen. 
 

§ 4 Miljöfarlig verksamhet 

Förslag till skyddsföreskrift 

 Primär Skyddszon Sekundär skyddszon 

a Ny miljöfarlig verksamhet eller åtgärd som är 
tillståndspliktig enligt 2-32 kap i miljöprövnings- 
förordningen (2013:251 och eventuella senare 
ändringar) är förbjuden. 

- 

b Ny miljöfarlig verksamhet eller åtgärd som är 
anmälningspliktig enligt 2-32 kap i miljöprövnings- 
förordningen (2013:251 och eventuella senare 
ändringar) kräver tillstånd. 

Samma föreskrift som i primär 
skyddszon. 

 

Konsekvensbedömning § 4 

Restriktionerna avser nya verksamheter. 
 

§ 5 Bekämpningsmedel 

I Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2015:2) om spridning och viss hantering av växtskyddsmedel 
finns särskilda restriktioner som gäller generellt inom vattenskyddsområdens primära och sekundära 
zoner. Dessa gäller dock inte i vattenskyddsområden som inrättats efter den 1 januari 2018.  
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Förslag till skyddsföreskrift 

 Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

a Hantering av kemiska bekämpningsmedel är 
förbjuden. 

 
Undantag gäller för transporter. 

 
Undantag gäller för användning som sker 
inomhus. 

Yrkesmässig hantering av kemiska 
bekämpningsmedel kräver tillstånd. 

 
Undantag gäller för transporter. 

 
Undantag gäller för användning som 
sker inomhus. 

b Yrkesmässig hantering av biologiska 
bekämpningsmedel kräver tillstånd. 

 
Undantag gäller för transporter 

Samma som i primär skyddszon 

c Jord- och vattenslagning av plantor 
som behandlats med 
bekämpningsmedel är förbjuden. 

Samma som i primär skyddszon. 

 

Konsekvensbedömning § 5 

 Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

Boende Det finns två privatbostäder inom 
den primära skyddszonen.  

a) Restriktionen medför att 
bekämpningsmedel inte får 
hanteras utomhus i området. 

* 

 

 

 

Jord- och skogsbruk Primär skyddszon omfattas till 
största del av skogsmark.  

a) Hur behovet ser ut av att sprida 
kemiska bekämpningsmedel i 
skogen har inte klarlagts. 
Restriktionen medför att detta inte 
är tillåtet.  

 

Sekundär skyddszon omfattas till 
största del av skogsmark samt små 
arealer jordbruksmark.  

a) Idag förekommer spridning av 
bekämpningsmedel på befintlig 
jordbruksmark. Restriktionen medför 
att tillstånd måste sökas. 

 



   

 

 

11 (22) 
 
HOVA VATTENSKYDDSOMRÅDE 
2017-12-01 

 

 

m
em

o0
4.

do
cx

 

JK x:\vatten\täkter & skydd\täkter & skydd i mtg\hova 2016-18\konsekvensbedömning\version efter det formella samrådet\övergripande 
konsekvensbedömning 2017-12-01.docx 
 

 Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

b) Hur behovet ser ut av att sprida 
biologiska bekämpningsmedel har 
inte klarlagts. Restriktionen 
medför att tillstånd måste sökas. 

c) Restriktionen medför att plantor 
som behandlats med 
bekämpningsmedel inte får 
förvaras i jord eller vatten i 
området i väntan på plantering.  

b) Hur behovet ser ut av att sprida 
biologiska bekämpningsmedel har 
inte klarlagts. Restriktionen medför 
att tillstånd måste sökas 

c) Restriktionen medför att plantor 
som behandlats med 
bekämpningsmedel inte får förvaras i 
jord eller vatten i området i väntan på 
plantering.  

Djurhållning  * * 

Industriell verksamhet 
och viss annan 
miljöfarlig verksamhet 

* * 

Täktverksamhet, 
schaktnings-/ 
markarbeten 

* * 

Väghållning  Hur behovet ser ut av att sprida 
bekämpningsmedel i vägområden 
har ej klarlagts. Restriktionen 
medför att kemiska bekämpnings-
medel inte är tillåtna. 

Hur behovet ser ut av yrkesmässig 
spridning av bekämpningsmedel i 
vägområden har ej klarlagts. 
Restriktionen medför att tillstånd 
måste sökas. 

Kommunal verksamhet  Kommunen hanterar inga 
bekämpningsmedel inom 
området. 

Kommunen hanterar inga 
bekämpningsmedel inom området. 

Idrotts- och 
fritidsanläggningar 

Inom primär zon ligger en 
grusfotbollsplan och en 
gräsfotbollsplan. 

Restriktionen medför att kemiska 
bekämpningsmedel inte är tillåtna. 

Inom sekundär zon ligger en 
idrottsplats med gräsfotbollsplaner. 
Området utgör delvis också ett 
friluftsområde med en upplyst 
motionsslinga. 

Medel mot snömögel sprids på 
fotbollsplanen i området. 
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 Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

Restriktionen medför att tillstånd 
måste sökas för sådan åtgärd. 

*Det har inte framkommit att den här typen av verksamhet/åtgärd förekommer inom området, alternativt bedöms 
den inte beröras av restriktionen. 
 

§ 6 Växtnäringsämnen 

Förslag till skyddsföreskrift  

 Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

a Yrkesmässig spridning av naturgödsel är 
förbjudet. För yrkesmässig spridning av 
övriga växtnäringsämnen krävs tillstånd. 

- 

b Spridning av slam från reningsverk eller 
annan avloppsanläggning är förbjudet. 

Spridning av slam från reningsverk eller 
annan avloppsanläggning kräver tillstånd. 

c Lagring av naturgödsel kräver tillstånd. Lagring av naturgödsel kräver anmälan. 

 

Konsekvensbedömning § 6 

 Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

Boende * * 

Jord- och 
skogsbruk 

Primär skyddszon omfattas till största 
del av skogsmark.  

a) Restriktionen gör att tillstånd måste 
sökas för skogsgödsling. 

* 

Djurhållning  Det kan inte uteslutas att lagring av 
naturgödsel förekommer i området. 
Restriktionen (c) medför att tillstånd 
måste sökas för sådan lagring.  

Det finns inga gårdar med 
djurhållning i tillsynsmyndighetens 
register. Det kan dock finnas ett par 
mindre hästgårdar i området. 
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 Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

c) Restriktionen medför att lagring av 
naturgödsel måste anmälas.  

Industriell 
verksamhet och 
viss annan 
miljöfarlig 
verksamhet 

* * 

Täktverksamhet, 
schaktnings-/ 
markarbeten 

* * 

Väghållning  * * 

Kommunal 
verksamhet  

Kommunen hanterar inga 
växtnäringsämnen inom området. 

Kommunen hanterar inga 
växtnäringsämnen inom området. 

Idrotts- och 
fritidsanläggningar 

Inom primär zon ligger en grusfotbolls-
plan och en gräsfotbollsplan. Området 
utgör delvis också ett friluftsområde 
med en upplyst motionsslinga. 

a) Det brukar spridas växtnärings-
ämnen på fotbollsplanen i området. 
Restriktionen medför att tillstånd 
måste sökas. 

* 

*Det har inte framkommit att den här typen av verksamhet/åtgärd förekommer inom området, alternativt bedöms 
den inte beröras av restriktionen. 
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§ 7 Upplag 

Förslag till skyddsföreskrift 

 Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

a Uppläggning av bark, flis, spån, timmer och 
liknande under längre tid än en månad är 
förbjudet.  

Undantag gäller för uppläggning av ved eller 
andra träbaserade produkter, avsedda för 
uppvärmning av bostad, på den aktuella 
fastigheten. 

Uppläggning av bark, flis, spån, timmer och 
liknande under längre tid än sex månader kräver 
tillstånd. 

Undantag gäller för uppläggning av ved eller 
andra träbaserade produkter, avsedda för 
uppvärmning av bostad, på den aktuella 
fastigheten. 

b Etablering av upplag av avfall, förorenade 
massor eller med massor med okänt 
ursprung eller okänt föroreningsinnehåll är 
förbjudet. 

Samma som i primär skyddszon 

c Uppläggning av snö från trafikerade ytor 
utanför aktuell skyddszon är förbjudet. 

Samma som i primär skyddszon 

d Uppläggning av vägsalt och 
dammbindningsmedel utan tät täckning är 
förbjudet. 

Samma som i primär skyddszon 

 

Konsekvensbedömning § 7 

 Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

Boende Det finns två privatbostäder inom 
den primära skyddszonen.  

a) Uppläggning av ved för 
uppvärmning av bostad på 
fastigheten omfattas inte av 
restriktionen. 

Det finns cirka 12 privatbostäder inom 
den sekundära skyddszonen. 

a) Uppläggning av ved för 
uppvärmning av bostad på fastigheten 
omfattas inte av restriktionen. 

Jord- och 
skogsbruk 

Primär skyddszon omfattas till 
största del av skogsmark.  

 

Sekundär skyddszon omfattas till 
största del av skogsmark samt små 
arealer jordbruksmark.  
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 Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

a) Genom att timmerupplag upp till 
en månads tid inte omfattas av 
någon restriktion finns det vid 
skogsavverkning möjlighet att lägga 
upp timret i väntan på borttransport. 

a) Genom att timmerupplag upp till sex 
månaders tid inte omfattas av någon 
restriktion finns det vid 
skogsavverkning möjlighet att lägga 
upp timret i väntan på borttransport. 

Djurhållning  * * 

Industriell 
verksamhet och 
viss annan 
miljöfarlig 
verksamhet 

* Inom sekundär skyddszon ligger ett 
sågverk, en entreprenadfirma med ett 
antal arbetsmaskiner, ett saltlager. 

a) Restriktionen medför att tillstånd 
måste sökas för t.ex. timmerupplag 
utomhus som ligger längre än sex 
månader. Sågverket kan således 
påverkas om man har sådana upplag. 

b) Restriktionen innebär att det inte är 
tillåtet att lägga upp avfall, förorenade 
massor med mera. 

d) Saltlager får förekomma inom 
området under förutsättning att det är 
övertäckt på ett sådant sätt att saltet 
inte kan komma i kontakt med regn- 
eller dagvatten. 

Täktverksamhet, 
schaktnings-/ 
markarbeten 

b) Det finns idag ingen kännedom 
om förorenad mark inom området 
men det kan heller inte uteslutas att 
sådan mark kan upptäckas i 
framtiden. Vid eventuella 
schaktnings-/markarbeten i 
förorenad mark medför restriktionen 
att sådana massor inte får läggas 
upp inom området. 

b) Inom området finns potentiellt 
förorenad mark. Vid eventuella 
schaktnings-/markarbeten i förorenad 
mark medför restriktionen att sådana 
massor inte får läggas upp inom 
området. 
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 Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

Väghållning  Inom området finns en vägsträcka 
där kommunen är väghållare till 
största del. En mycket liten är 
enskild väg. 

a) Restriktionen innebär att snö från 
områden utanför den primära zonen 
inte får föras in och läggas upp inom 
området. 

Inom området finns vägar med statlig, 
kommunal samt enskild väghållare. 

c) Restriktionen innebär att snö från 
områden utanför den sekundära zonen 
inte får föras in och läggas upp inom 
området. 

d) Restriktionen innebär att upplag av 
salt och dammbindningsmedel måste 
vara övertäckta så att det inte kommer 
i kontakt med regn- och dagvatten. 

Kommunal 
verksamhet  

Kommunen har inga upplag för t.ex. 
schaktmassor eller snö inom 
området. 

Kommunen har inga upplag för t.ex. 
schaktmassor eller snö inom området. 

Idrotts- och 
fritidsanläggningar 

* * 

*Det har inte framkommit att den här typen av verksamhet/åtgärd förekommer inom området, alternativt bedöms 
den inte beröras av restriktionen. 

§ 8 Infiltration och avledning av avloppsvatten 

Förslag till skyddsföreskrift 

 Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

a Installation av ny enskild avloppsanläggning 
för hushållsspillvatten eller annat 
avloppsvatten är förbjuden. 

- 

 

Konsekvensbedömning § 8 

Restriktionerna avser nya avloppsanläggningar. 
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§ 9 Vägar, parkering och fordonstvätt 

Förslag till skyddsföreskrift 

 Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

a Nyetablering av väg eller parkeringsplats för 
mer än 20 personbilar eller motsvarande 
kräver tillstånd. 

Samma som i primär skyddszon 

b Parkering eller uppställning utomhus under 
längre tid än en vecka av tunga fordon 
kräver tillstånd. 

Samma som i primär skyddszon 

c Fordonstvätt annat än avsköljning med 
vatten är förbjuden utom i anläggning som 
är prövad enligt miljöbalken. 

Samma som primär skyddszon 

 

Konsekvensbedömning § 9 

 Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

Boende Det finns två privatbostäder inom den 
primära skyddszonen.  

c) Restriktionen omfattar inte 
avsköljning av bilen med bara vatten. 

Det finns cirka 12 privatbostäder inom 
den sekundära skyddszonen. 

c) Restriktionen omfattar inte avsköljning 
av bilen med bara vatten. 

Jord- och 
skogsbruk 

Primär skyddszon omfattas till största 
del av skogsmark.  

 

Sekundär skyddszon omfattas till största 
del av skogsmark samt små arealer 
jordbruksmark. Därför förekommer en 
del tunga fordon. 

b) Restriktionen innebär att tillstånd 
måste sökas för uppställning av tungt 
fordon under längre tid än en vecka. Av 
vad som framkommit i dialogen med 
berörda fastighetsägare tycks det som 
att det inte finns behov av sådan 
uppställning eftersom man har garage 
till sina fordon. 
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 Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

c) Restriktionen omfattar inte avsköljning 
av fordon med bara vatten. 

Djurhållning  * * 

Industriell 
verksamhet och 
viss annan 
miljöfarlig 
verksamhet 

* Inom sekundär skyddszon ligger ett 
sågverk, en entreprenadfirma med ett 
antal arbetsmaskiner, ett saltlager. 

b) Restriktionen innebär att tillstånd 
måste sökas för uppställning av tungt 
fordon under längre tid än en vecka. 
Någon av verksamheterna inom 
området kan eventuellt påverkas av 
restriktionen 

c) Restriktionen omfattar inte avsköljning 
av fordon med bara vatten. 

Täktverksamhet, 
schaktnings-/ 
markarbeten 

* * 

Väghållning  * * 

Kommunal 
verksamhet  

* Vid händelse av att det skulle bli aktuellt 
att nyetablera större parkeringsplats 
inom området medför restriktionen (a) 
att tillstånd måste sökas. 

Idrotts- och 
fritidsanläggnin
gar 

* * 

*Det har inte framkommit att den här typen av verksamhet/åtgärd förekommer inom området, alternativt bedöms 
den inte beröras av restriktionen. 
 



   

 

 

19 (22) 
 
HOVA VATTENSKYDDSOMRÅDE 
2017-12-01 

 

 

m
em

o0
4.

do
cx

 

JK x:\vatten\täkter & skydd\täkter & skydd i mtg\hova 2016-18\konsekvensbedömning\version efter det formella samrådet\övergripande 
konsekvensbedömning 2017-12-01.docx 
 

§ 10 Materialtäkter och markarbeten 

Förslag till skyddsföreskrift 

 Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

a Materialtäkt är förbjuden. Materialtäkt är förbjuden med undantag för 
husbehovstäkt. Husbehovstäkt överstigande 
totalt 10 000 ton kräver tillstånd. 

b Markarbeten kräver tillstånd. 
 
Undantag för schaktnings- och markarbeten 
på en sammanhängande yta mindre än 200 
m2 eller underhåll av markledningar. 

Samma som i primär skyddszon 

c Återfyllnad eller annan användning med 
avfall, massor med okänt föroreningsinnehåll 
eller massor som är förorenade är förbjudet. 

Samma som i primär skyddszon 

 

Konsekvensbedömning § 10 

 Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

Boende Det finns två privatbostäder inom 
den primära skyddszonen. Det finns 
en samfällighet för sand inom 
området. Om den nyttjas som 
husbehovstäkt så är det i väldigt liten 
omfattning. 

a) Restriktionen innebär att 
husbehovstäkter inte är tillåtna. 

b) Det är inte sannolikt att behov av 
att göra sådana markarbeten som 
restriktionen omfattar ska uppstå. 

Det finns cirka 12 privatbostäder inom 
den sekundära skyddszonen. Det har 
inte framkommit att det finns några 
befintliga husbehovstäkter i området. 

b) Det är mindre sannolikt att behov av 
att göra sådana markarbeten som 
restriktionen omfattar ska uppstå. 

Jord- och 
skogsbruk 

Primär skyddszon omfattas till 
största del av skogsmark. Det finns 
en samfällighet för sand inom 
området. Om den nyttjas som 

Sekundär skyddszon omfattas till 
största del av skogsmark samt små 
arealer jordbruksmark. Det har inte 
framkommit att det finns några 
befintliga husbehovstäkter i området. 
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 Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

husbehovstäkt så är det i väldigt liten 
omfattning. 

a) Restriktionen innebär att 
husbehovstäkter inte är tillåtna.  

b) Det är inte sannolikt men behov 
av att göra större schaktnings- eller 
markarbeten kan eventuellt uppstå. 
Restriktionen gör att tillstånd 
behöver sökas för en sådan åtgärd. 
Underhåll av markledningar omfattas 
ej. 

b) Behov av att göra större 
schaktnings- eller markarbeten kan 
eventuellt uppstå. Restriktionen gör att 
tillstånd behöver sökas för en sådan 
åtgärd. Underhåll av markledningar 
omfattas ej. 

 

Djurhållning  * * 

Industriell 
verksamhet och 
viss annan 
miljöfarlig 
verksamhet 

* Inom sekundär skyddszon ligger ett 
sågverk, en entreprenadfirma med ett 
antal arbetsmaskiner samt ett upplag 
för vägsalt. 

b) Behov av att göra större 
schaktnings- eller markarbeten kan 
eventuellt uppstå. Restriktionen gör att 
tillstånd behöver sökas för en sådan 
åtgärd. Underhåll av markledningar 
omfattas ej. 

Täktverksamhet, 
schaktnings-/ 
markarbeten 

a) Det finns inga materialtäkter med 
täkttillstånd inom området. Enligt 
riskinventeringen finns en 
samfällighet för sand inom primär 
zon. Den verkar nyttjas som 
husbehovstäkt i mycket liten 
omfattning i dagsläget. Enligt 
restriktionen i 
vattenskyddsföreskrifterna är 
husbehovstäkter inte tillåtna. 

a) Det finns inga materialtäkter med 
täkttillstånd inom området. Det finns 
inte heller några kända 
husbehovstäkter inom området. Enligt 
restriktionen i 
vattenskyddsföreskrifterna måste 
tillstånd sökas för husbehovstäkter 
med totalt uttag över 10 000 ton. 
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 Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

b) Behov av att göra större 
schaktnings- eller markarbeten kan 
eventuellt uppstå. Restriktionen gör 
att tillstånd behöver sökas för en 
sådan åtgärd. Underhåll av 
markledningar omfattas ej. 

b) Behov av att göra större 
schaktnings- eller markarbeten kan 
eventuellt uppstå. Restriktionen gör att 
tillstånd behöver sökas för en sådan 
åtgärd. Underhåll av markledningar 
omfattas ej. 

Väghållning  * * 

Kommunal 
verksamhet  

b) Behov av att göra större 
schaktnings- eller markarbeten kan 
eventuellt uppstå. Restriktionen gör 
att tillstånd behöver sökas för en 
sådan åtgärd. Underhåll av 
markledningar omfattas ej. 

b) Behov av att göra större 
schaktnings- eller markarbeten kan 
eventuellt uppstå. Restriktionen gör att 
tillstånd behöver sökas för en sådan 
åtgärd. Underhåll av markledningar 
omfattas ej. 

Idrotts- och 
fritidsanläggningar 

* * 

*Det har inte framkommit att den här typen av verksamhet/åtgärd förekommer inom området, alternativt bedöms 
den inte beröras av restriktionen. 
 

§ 11 Energianläggningar och brunnar 

Förslag till skyddsföreskrift 

 Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

a Nyetablering av anläggning för lagring eller 
utvinning av värmeenergi eller kyla från jord, 
berg eller vatten kräver tillstånd. 

Samma som i primär skyddszon 

b Anläggande av brunn för enskild 
vattenförsörjning är förbjudet. 

Anläggande av brunn för enskild 
vattenförsörjning kräver tillstånd. 

 

Konsekvensbedömning § 11 

Restriktionen avser nyetablering av energianläggningar och dricksvattenbrunnar. 
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Övriga konsekvenser för kommunen 
Tillsynsmyndigheten behöver utöka sina resurser för utökad tillsyn och prövning av 
åtgärder/verksamheter inom vattenskyddsområdet och som omfattas av skyddsföreskrifterna. 

VA-huvudmannen behöver arbeta med informationsspridning om vattenskyddsområdet och dess 
betydelse. VA-huvudmannen ska också se till så att vattenskyddsområdet skyltas upp. 
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1 Inledning 

På uppdrag av VA-enheten i Mariestad/Töreboda/Gullspång (MTG) har SWECO 

upprättat tekniskt underlag med avgränsat vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för 

vattentäkten i Hova.  

1.1 Bakgrund och syfte 

För vattentäkten i Hova finns ett fastställt vattenskyddsområde fastställt 1957. Avsikten är 

nu upphäva detta beslut och att fastställa ett nytt vattenskyddsområde enligt gällande 

lagstiftning. 

Krav finns på inrättande av vattenskyddsområden i den svenska lagstiftningen i 2 samt 7 

kap. miljöbalken och i 6 kap. 5 § 1 p. vattenförvaltningsförordningen. Krav finns även på 

skydd genom införandet av dricksvattendirektivet (80/778/EEG) ändrat genom 98/83/EG 

via: Livsmedelslag (2006:804); Livsmedelsförordning (2006:813); Statens 

livsmedelsverks föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten. Vattenmyndigheten ställer 

i åtgärdsprogrammet krav på kommunerna att upprätta nya vattenskyddsområden som 

behövs för framtida dricksvattenförsörjning.1  

I Naturvårdsverkets handbok för vattenskyddsområden från 20102 anges att syftet med 

vattenskyddsområden är att ge vattenförekomster, som är viktiga för 

dricksvattenförsörjningen, ett tillräckligt gott skydd så att råvattentillgångar säkras i ett 

långsiktigt perspektiv – ett flergenerationsperspektiv. Vattenförekomster och vattentäkter 

måste därför skyddas mot såväl nutida som framtida risker. Risker kan vara tillfälliga 

utsläpp i samband med olyckshändelser samt kontinuerliga diffusa och koncentrerade 

läckage. Skyddet för viktiga råvattentillgångar bör ha en mycket hög prioritet för att syftet 

med skyddet ska kunna uppnås. 

1.2 Utredningens omfattning och genomförande 

Uppdraget har omfattat upprättande av tekniskt underlag och förslag till 

vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Hova vattentäkt i enlighet med 

Naturvårdsverkets riktlinjer angivna i handbok för vattenskyddsområden. 

                                                      
1 Åtgärdsprogram Västerhavets vattendistrikt, 2010:4  
2 Naturvårdsverket, Handbok 2010:5 – Vattenskyddsområde med allmänna råd 2003:16. 
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1.3 Orientering 

 

Figur 1: Orienteringskarta över Hova samhälle med ungefärligt läge för Hova vattentäkt. © Eniro 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vattentäkt 
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2 Hova vattentäkt 

2.1 Anläggningens utformning 

Råvattenuttaget sker från en grusfilterbrunn, byggd 2007, med djupet ca 20 m. Det 

uppumpade vattnet luftas genom markbäddar via två kontaktfilter innan det återinfiltreras i 

fyra infiltrationsbassänger. Grundvattenuttaget görs sedan från fyra uttagsbrunnar med 

djupen 15,5-18 m. Uttagsbrunnarna ligger ca 240 m norr om råvattenbrunnen. 

2.2 Vattenbehandling 

I vattenverket sker ingen ytterligare behandling av vattnet. Dricksvattnet distribueras ut på 

nätet med högtryckspumpar via en lågreservoar som är belägen i vattenverkets källare. 

2.3 Försörjningsområde 

Vattentäkten försörjer samhällena Hova och Älgarås med vatten, totalt ca 1 650 personer. 

2.4 Vattenförbrukning 

Vattenförbrukningen är i medeltal ca 600 m3/dygn (2011-2015). Total produceras 

202 700 m3 under 2016.  

2.5 Kapacitet 

En pump med kapaciteten 1 200 l/min pumpar upp grundvatten ur råvattenbrunnen. 

Kontaktfiltren har den sammantagna kapaciteten 40 m3/h. De fyra infiltrations-

bassängerna har vardera en yta på 100 m2. Lågreservoaren har volymen 400 m3. 

2.6 Framtida uttagsbehov 

Det finns inga tecken på att vattenbehovet skulle öka i framtiden förutsatt att ingen större 

inflyttning till samhället sker, att någon ny vattenkrävande industri etableras eller att 

kommunen beslutar att försörjningsområdet ska utökas genom att andra samhällen 

ansluts till Hova vattenverk.  

2.7 Reservvattentäkt 

Det finns ingen reservvattentäkt för Hova vattentäkt.  

2.8 Vattentäktens värde 

Vattentäktens värde beror bl.a. på uttagbara vattenmängder, nuvarande och framtida 

vattenutnyttjande samt tillgång på reservvattentäkter. För vattenförsörjningsändamål är 

utvinningsvärdet av största intresse. Det bestäms ofta av kostnaden för att ersätta 

vattentäkten i händelse av att den blir obrukbar. Hova vattentäkt ligger i Lokaåsen och 

har en hög kapacitet jämfört med vad som idag utnyttjas. Grundvattenmagasinet har 

därmed ett stort värde som grundvattenresurs. Lokaåsen är identifierad som en geologisk 
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formation av nationell betydelse för vattenförsörjning3. För Hova vattentäkt finns ingen 

reservvattentäkt, vilket ytterligare ökar dess värde för vattenförsörjning. 

Enligt Naturvårdsverkets indelningsgrund i fyra värdeklasser har Hova vattentäkt ett 

mycket högt skyddsvärde. Till vattentäkter med mycket högt skyddsvärde hör allmänna 

vattentäkter där reservvattenförsörjning saknas. 

2.9 Vattendom 

För Hova vattentäkt finns en vattendom från 1993, VA 26/89:6. Den lämnar Gullspångs 

kommun tillstånd att leda bort i medeltal 1 400 m3/dygn grundvatten från vattentäkten.  

2.10 Ägandeförhållande 

Råvattenbrunnen ligger på fastigheten Källtorp 1:4, som ägs av Arne Jansson och Åke 

Jansson. Råvattenbrunnen omfattas av ett servitut. Infiltrations- och 

brunnsanläggningarna ligger på fastigheten Källtorp 1:64, som ägs av Gullspångs 

kommun. 

  

                                                      
3 Identifiering av geologiska formationer av nationell betydelse för vattenförsörjning. SGU 
Rapporter och meddelanden 115, 2004. 
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3 Områdesbeskrivning 

3.1 Geologi 

Hova grundvattentäkt ligger i Lokaåsen i den sydöstra delen av Hova samhälle. 

Lokaåsen är en isälvsavlagring som sträcker sig från Hällefors i Värmland ned mot 

Hökensås i Västergötland. Den del av avlagringen som finns i anslutning till Hova 

samhälle har en nära nord-sydlig sträckning och är avsatt i dalgången mellan Tibro i 

söder och sjön Skagern i norr. Vid Hova är Lokaåsen en s.k. subakvatisk isälvsavlagring, 

vilket innebär att den är avsatt under havsytan i samband med den senaste inlandsisens 

avsmältning4. Detta medför att lera och silt har kunnat sedimentera över det grövre 

isälvsmaterialet. Åsen har därmed en utbredning i sidled under leran och den ansluter till 

moränområden under leran. Avgränsning av åsen i sidled enligt SGU redovisas i Figur 3. 

När havsytan senare sjönk och åsen höjdes ur havet har avlagringen utsatts för svallning, 

vilket gett upphov till omlagring av de ytliga sedimenten. Svallsediment överlagrar därför 

både isälvssediment och lera/silt. 

Både väster och öster om åsen finns områden med finsediment i form av lera och silt som 

ansluter till höjdområden med morän och områden med tunt moränlager på berg, se Figur 

2.  

Åsmaterialet består huvudsakligen av sand, grus och sten med varierande 

sorteringsgrad. Den befintliga uttagsbrunnen för Hova vattentäkt borrades 2006. Protokoll 

från borrningen visar att visar att jordlagerföljden utgörs av stenig sand i ytan ner till ca 3 

m. Där under finns växlande lager av mellansand och grusig sand ner till ca 25 m under 

markytan. 

                                                      
4 Beskrivning av grundvattenmagasinet i Lokaåsen, SGU 2006. 
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Figur 2: Jordartsfördelningen i anslutning till Hova vattentäkt. ©SGU 

3.2 Hydrogeologi 

Lokaåsen är identifierad som en geologisk formation av nationell betydelse för 

vattenförsörjning. Grundvattentillgången i åsen är god och det finns flera kommunala 

vattentäkter i åsen. Den del av Lokaåsens grundvattentillgång som berörs vid Hova 

avgränsas genom grundvattendelare vid Gudhammarsviken i norr och Slätte i söder och 

bildar ett grundvattenmagasin med längden ca 15 km. Enligt SGU är uttagskapaciteten i 

grundvattenmagasinet vid Hova 5-25 l/s. I anslutning till Hova är grundvattenmagasinet 

ca 1 km brett.  

Stora delar av grundvattenmagasinet i åsen är täckt av finmaterial i form av lera och silt 

och i dessa områden råder slutna förhållanden. Där isälvssediment ligger i dagen råder 

öppna förhållanden. 

Den regionala grundvattenströmningen i åsen är, i anslutning till Hova, i huvudsak riktad 

mot norr i anslutning till uttagsbrunnen i Hova är en avsänkningstratt utbildad och lokalt 

strömmar grundvatten mot söder till följd av uttaget ur brunnen. Grundvattenmagasinets 

utbredning, den regionala grundvattenströmningen i åsen samt grundvattendelare 

redovisas i Figur 3. 

Hova vattentäkt 
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Figur 3: Grundvattenmagasinets utbredning, grundvattenströmning samt konstaterade 
grundvattendelare5. ©SGU 

Enligt SMHI är den del av nederbörden som bildar grundvatten i området ca 330 mm/år, 

vilket motsvarar ca 10,5 l/s och kvadratkilometer. Grundvattenbildningen sker till största 

delen inom områden där isälvssedimentet ligger i dagen i Lokaåsens centrala delar. Ett 

tillskott av grundvatten kan även ske där ytvattendrag och sjöar finns i anslutning till 

åsmaterialet samt från de höjdområden som finns både väster och öster om Lokaåsen.  

Grundvattenmagasinets mäktighet uppgår till ca 20 m enligt SGU. Enligt fältprotokoll från 

VIAK (50-talet) uppgår jordlagrens mäktighet till 30 meter. Grundvattenytan ligger mellan 

2,5 och 9 meter under markytan, en variation som beror på att marknivåerna varierar. I 

                                                      
5 SGU. Beskrivning till grundvattenmagasinet Värpe – Fägre i Lokaåsen.  
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Figur 4 redovisas uppmätta grundvattennivåer i observationsrör i anslutning till Hova 

vattentäkt. Den hydrauliska gradienten i området uppgår till ca 0,0026, beräknat på 

uppmätta grundvattennivåer. 

 

Figur 4: Uppmätta grundvattennivåer i anslutning till Hova vattentäkt. Nivåerna är uppmätta av 
kommunen vid ett och samma tillfälle i september 2012. 

Vattentäkten ligger i vattenförekomsten Lokaåsen-Värpe-Färge SE 651555-1406856. 

Vattenförekomsten bedöms ha en god kemisk och kvantitativ status med mycket goda 

uttagsmöjligheter.  

                                                      
6 www.viss.lansstyrelse.se 
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3.3 Sårbarhet 

Sårbarhet betecknar markens och vattnets känslighet för att påverkas av en förorening, 

eller med andra ord, markens brist på förmåga att reducera en förorenings farlighet under 

transporten i mark och vatten. Naturliga barriärer kan vara ett skyddande lerlager som 

minskar ett områdes sårbarhet från föroreningar applicerade på markytan. 

Vattentäkten i Hova är belägen i en del av grundvattenmagasinet där öppna förhållanden 

råder. Sårbarheten i anslutning till vattentäkten och i övriga områden där 

isälvsavlagringen ligger i dagen är därmed hög. Grustäktsverksamhet har tidigare 

bedrivits inom delar av Lokaåsen, bl.a. i anslutning till vattentäkten. Inom dessa områden 

är stor del av den omättade zonen bortgrävd och sårbarheten är därför mycket hög med 

avseende på grundvattenmagasinet. 

Inom områden där isälvsavlagringen täcks av finsediment har grundvattenmagasinet ett 

naturligt skydd och sårbarheten är låg. För att grundvattenmagasinet ska anses vara 

skyddat bör lermäktigheten uppgå till minst 3 m. Där lerlagret är tunnare kan det vara 

genomskuret av torksprickor. 

3.4 Vattenkvalitet 

Tabell 1 visar värdena för ett antal parametrar i råvattnet från Hova vattentäkt. 

Järn- och manganhalterna är höga i råvattnet. Genom luftning och infiltration uppnås 

godkända halter i utgående dricksvatten. Alkaliniteten i råvattnet är hög. Kloridhalten är 

låg. Mikrobiella föroreningar eller påverkan av näringsämnen eller bekämpningsmedel har 

inte påvisats. 

Tabell 1 Medelvärden för några parametrar i råvattnet från Hova vattentäkt. 

Parameter Medelvärde  
2001-2016 

Maxvärde  
2001-2016 

Minvärde  
2001-16 

pH vid 20°C 7,6 8,1 7,4 

Alkalinitet, HCO3 (mg/l) 140 150 120 

Järn, Fe (mg/l) 0,29 0,4 0,05 

Mangan, Mn (mg/l) 0,16 0,22 0,14 

Klorid, Cl (mg/l)* 10 13 8 

Konduktivitet (mS/m) 30,2 31,6 27,5 

*Värdena för klorid i råvatten avser perioden 2001-2009. Medelvärdet för klorid hos användaren 2014-
16 är 14 mg/l. 
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4 Planbestämmelser och markanvändning 

4.1 Övergripande planering 

Konflikter om användningen av vattnet bottnar oftast i anspråk på att få använda samma 

ytor för flera ändamål, t.ex. för bebyggelse, vägsträckning, industrilokalisering, 

vattentäkter. Konflikterna från vattentäktens huvudmäns perspektiv uppkommer av 

skyldigheter att säkra vattnets kvalitet och konsumenternas hälsa genom att vara 

restriktiva mot verksamheter som kan påverka kvaliteten negativt. 

4.2 Översiktsplan 

Gullspång översiktsplan är antagen 2011 – Vision 2020. I planen anges att dagens 

vattenförsörjning är mycket känslig eftersom reservvattentäkter saknas. 

Ställningstaganden i planen anger bl.a. att reservvattentäkter ska utvecklas för befintliga 

kommunala vattentäkter och att ett nytt vattenskyddsområde för Hova vattentäkt ska 

fastställas. I översiktsplanen redovisas ett föreslaget vattenskyddsområde för Hova 

vattentäkt. 

Enligt översiktsplanen anges området runt Hova vattentäkt som rekreationsområde. 

4.2.1 Naturreservat 

Det finns inget naturreservat eller andra naturskyddsområden i anslutning till Hova 

samhälle och Hova vattentäkt.   

4.3 Motstående intressen inom tillrinningsområdet 

Några andra motstående intressen än de som tas upp under kap. 5 har inte påträffats för 

Hova vattentäkt. 
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5 Riskbedömning för Hova vattentäkt 

5.1 Riskobjekt 

Riskobjekten är platsbundna verksamheter eller företeelser som kan påverka yt- och 

grundvattnets kvalitet. Riskkällor är icke-platsrelaterade riskobjekt. Den genomförda 

riskbedömningen bygger på den riskinventering som har genomförts inom det tidigare 

föreslagna vattenskyddsområdet för Hova vattentäkt7.  

De verksamheter eller företeelser som kan innebära risker i området kan grupperas i 

följande riskkällor: 

o Klimatförändringar och översvämningar 

o Sabotage, kris och krig 

o Vägar och transporter 

o Jord- och skogsbruk 

o Bebyggelse  

o Materialtäkter och andra markarbeten 

o Miljöfarlig verksamhet 

o Övriga riskkällor 

Inom närområdet för Hova vattentäkt utgörs markanvändningen av naturmark och 

friluftsområde. Väster om vattentäkten har grustäktsverksamhet tidigare bedrivit och här 

finns idag en gräs- och en grusfotbollsplan. Samlad bebyggelse i Hova samhälle finns 

väster och nordväst om vattentäkten. Jordbruk bedrivs i Hovaåns dalgång i öster. De 

riskkällor som har identifierats för Hova vattentäkt sammanställs nedan.  

5.1.1 Klimatförändringar och översvämningar 

Mycket talar för att stora delar av Sverige går mot ett mildare och blötare klimat. Det 

medför att risken för översvämningar ökar och att föroreningar därmed lättare kan spridas 

till yt- och grundvatten. Mer extrema väderförhållanden leder till ökad risk för bl.a. häftiga 

nederbördstillfällen och perioder av extrem torka. Extrema nederbördstillfällen kan 

medföra följande risker, vilket också tidigare erfarenheter från perioder med höga 

regnmängder visar: 

o Bräddning av avlopp 

o Stora dagvattenmängder 

o Översvämning och bortspolning av föroreningar från pågående och nedlagda 

verksamheter på markområden i anslutning till vattendrag och sjöar 

                                                      
7 Hova vattentäkt. Riskinventering inom föreslaget vattenskyddsområde, WSP 2016-01-
14. Reviderad 2017-04-06. 
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o Ökad olycksfrekvens, t.ex. underminering av vägar 

o Ökad grumlighet i ytvattendrag 

Hova vattentäkt ligger inte i anslutning till sjö eller ytvattendrag och det föreligger ingen 

risk att området runt vattentäkten ska svämmas över. Hova vattentäkt riskerar heller inte 

att påverkas negativt av bräddningar på det kommunala spillvattennätet eftersom det inte 

finns några bräddpunkter. 

5.1.2 Sabotage, kris och krig  

Vattenförsörjningen är en känslig sektor för sabotage och i samband med kris och krig. 

Risker rör bland annat åverkan på fasta installationer vilket motverkas genom fysiskt 

skydd.  

Dessa risker har inte analyserats i denna rapport eftersom detta är ett samhällsproblem 

och inte en specifik risk för denna vattentäkt. En särskild riskanalys som fokuserar på 

risker i kris och krig rekommenderas. Detta bör inarbetas i kommunens beredskapsplan. 

Även aktsamhet beträffande informationsspridning om vattentäktens utformning och 

sårbarhet bör iakttas.  

5.1.3 Vägar, järnväg och transporter  

Väg 200/3001 går i nord-sydlig riktning på Lokaåsen med kortaste avståndet 270 m från 

vattentäkten. Den totala trafikmängden på den aktuella sträckan uppgår till 1500-2600 

ÅDT och tungtrafik är ca 160 - 190 ÅDT8. Vägen är inte rekommenderad transportled för 

farligt gods, men farligt godstransporter förekommer. Väg E20 går ca 1,1 km norr om 

vattentäkten. Den ligger nedströms vattentäkten med avseende på 

grundvattenströmningen och utgör därför ingen risk för vattentäkten.  

Väderkvarnsvägen går strax öster om vattentäkten och vattenverket. På denna väg går 

endast lokal trafik. Inom Hova samhälle förekommer gator. 

Risker förknippade med vägar och transporter är främst förorenat vägdagvatten, vägsalt 

samt olyckor med farligt gods eller med tungt fordon. Tunga fordon har stora 

drivmedelstankar, ibland dubbla tankar. Trafikmängden på vägar i anslutning till 

vattentäkten är relativt liten och sannolikheten för att en olycka med farligt gods eller tungt 

fordon ska inträffa på vägar i området är liten. Konsekvensen av olycka med farligt gods 

kan dock bli mycket stor i händelse av att tanken springer läck. 

Kinnekullebanan går ca 700 m norr om vattentäkten. Järnvägen ligger nedströms 

vattentäkten i grundvattenströmningens riktning och den utgör därför ingen risk för 

vattentäkten. 

                                                      
8 nvdb2012.trafikverket.se 
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5.1.4 Jord- och skogsbruk  

Jord- och skogsbruk utgör i olika delar av verksamheten varierande hot för vattentäkten. 

Inom jordbruket är det framförallt spridning av bekämpningsmedel och gödselmedel som 

kan förorsaka försämrad vattenkvalitet. Skogsbruket kan innebära en risk för försämrad 

vattenkvalitet dels genom näringsläckage, dels genom markskador och läckage från de 

arbetsfordon och tankar som används i verksamheten.  

Jordbruksmark finns i Hovaåns dalgång öster om Hova vattentäkt samt söder och norr 

om Hova samhälle.  

Skogsområden finns på Lokaåsen söder om vattentäkten och inom höjdområdena väster 

och öster om Hovaåns dalgång. Potentiella riskkällor i samband med jord- och skogsbruk 

är: 

o Bekämpningsmedel 

o Växtnäringsämnen 

o Mobila bränsletankar 

o Kalhyggen 

o Upplag av timmer mm 

o Djurhållning 

Bekämpningsmedel 

Även vissa tillåtna bekämpningsmedel har beaktansvärd hög toxicitet, vilket medför att de 

kan komma att utgöra en risk för försämrad grundvattenkvalitet. Även hantering av 

bekämpnings-medel utgör en riskkälla. Skogsbruket står generellt sett endast för en liten 

del av samhällets användning av bekämpningsmedel. Det är främst hantering av plantor 

behandlade med bekämpningsmedel i anslutning till vattentäkten som utgör en risk.  

Växtnäringsämnen 

Det finns huvudsakligen två typer av gödselmedel; handelsgödsel (kemiskt framställt) och 

naturgödsel (djurspillning). Naturliga gödselmedel utgör en risk för vattenkvaliteten främst 

genom dess innehåll av mikrobiella föroreningar, vilka kan överleva under lång tid. Alla 

typer av växtnäringsämnen utgör dock en risk för spridning av t.ex. kväve till grundvattnet.  

Mobila bränsletankar 

Mobila tankar för petroleumprodukter inom jord- och skogsbruksverksamhet, som enligt 

gällande krav ska vara dubbelmantlade, kan medför en risk för grund- och 

ytvattenförorening främst genom spill i samband med tankning och vid stöld. 

Kalhyggen 

Kalhyggen med körskador kan medföra en kraftigare avrinning från området med bl.a. 

ökad transport av näringsämnen, organiskt material och partiklar som följd. Ett stort uttag 

av biomassa kan bidra till försurning av yt- och grundvatten. 



   

 
 

 

 

14 (32) 
 
RAPPORT 

2017-11-30 

 

 

 

 

re
p
o
0
0
1
.d

o
c
x
 2

0
1
2
-0

3
-2

9
 

 

 

Timmerupplag 

Upplag av timmer, bark, spån, flis etc. kan utgöra en risk för vattentäkten genom läckage 

av bl.a. fenoler till grundvattnet. 

Djurhållning 

Riskerna förknippade med djurhållning är främst kopplade till lagringen av djurspillning. I 

området runt Hova finns flera gårdar med djurhållning, se Figur 5. En sammanställning av 

registrerade lantbruk med djurhållning finns i den genomförda riskinventeringen9. Det 

sker ingen djurhållning i anslutning till vattentäkten. Mindre hästgårdar kan dock 

förekomma då de nödvändigtvis inte finns registrerade hos miljöförvaltningen. 

 

Figur 5: Registrerade lantbruk med djurhållning i anslutning till Hova vattentäkt. 

5.1.5 Bebyggelse  

Överallt där människor bor och vistas förekommer en rad potentiella risker för en 

närbelägen vattentäkt. Riskerna är dels förknippade med boende, dels med olika typer av 

verksamheter. All sammanlagd hantering av för yt- eller grundvattnet skadliga ämnen 

som kan komma i kontakt med vattentäktens tillrinning utgör en risk för vattentäkten. 

Olyckor kan inträffa som orsakar stora utsläpp av skadliga ämnen, men även 

kontinuerliga diffusa utsläpp riskerar att hota vattentäkten.  

                                                      
9 Hova vattentäkt. Riskinventering inom föreslaget vattenskyddsområde, WSP 2016-01-
14. Reviderad 2017-04-06. 
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Samlad bebyggelse finns i Hova samhälle ca 250 m väster om vattentäkten. Nära 

vattenverket och uttagsbrunnarna finns mer utspridd bebyggelse. Fastigheter inom den 

samlade bebyggelsen i Hova samhälle är anslutna till kommunalt VA. Övriga fastigheter 

har enskilda avlopp. En sammanställning av enskilda avlopp finns i den genomförda 

riskinventeringen9.  

Inom bostadsområde med trädgårdar kan nyttjande av bekämpningsmedel för 

”hemmabruk” och användandet av hushållskemikalier utgöra en risk för grundvattnet. 

Konsekvensen av olyckor och hushålls/trädgårdskemikalier är att skadliga ämnen kan nå 

vattentäkten och försämra vattenkvaliteten. 

Inom Hova samhälle finns ett antal oljecisterner både vid industrier och vid enstaka hus. 

Lagring och annan ovarsam hantering av petroleumprodukter nära vattentäkten utgör en 

beaktansvärd risk.  

Ett stort antal energianläggningar, både bergvärme och ytjordvärme finns registrerade 

inom Hova samhälle och vid övrig bebyggelse runt samhället. Dessa finns sammanställda 

i den genomförda riskinventeringen. Riskerna med energianläggningar i jord och berg är 

främst förknippade med anläggningsskedet. För bergvärmeanläggningar är det främst 

utförande av borrhålet samt borrhålet i sig som utgör en risk genom att en snabb och 

relativt öppen transportväg skapas mellan markytan och grundvattnet. Risker förknippade 

med läckage av köldbärarvätska bedöms vara små eftersom denna idag är biologiskt 

nedbrytbar. 

I anslutning till vattentäkten finns två kommunala utsläppspunkter för dagvatten dit 

dagvatten från enstaka fastigheter leds. Dagvatten från stora delar av samhället, inklusive 

väg 20/3001 och industriområdet, leds till en utsläppspunkt ca 800 m nedströms 

vattentäkten i grundvattenströmningens riktning och utgör därför ingen risk för 

vattentäkten.  

5.1.6 Materialtäkter och andra markarbeten  

På Lokaåsen i anslutning till Hova har tidigare materialtäkt bedrivits inom flera områden, 

Figur 6. Vid (1) fanns en grustäkt som är avslutad och efterbehandlad sedan 2005. Vid (2) 

bröts torv, sand och grus och täkten är avslutad och efterbehandlad sedan 2008. Vid (3) 

bröts grus och täkten är avslutad och efterbehandlad sedan 2005.  

På samfälligheten Källtorp S3 finns en husbehovstäkt. Denna ligger i nära anslutning till 

vattentäktens uttagsbrunnar. Beroende på storleken på uttaget från en husbehovstäkt 

kan den utgöra en risk för vattentäkten eftersom skyddande marklager grävs bort.   
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Figur 6: Registrerade materialtäkter samt en husbehovstäkt i anslutning till Hova vattentäkt. 

Före detta materialtäkter är i sig ingen riskkälla, men områden där grustäktsverksamhet 

tidigare har bedrivits är sårbara eftersom en stor del av den omättade zonen är bortgrävd 

och vegetationslagret saknas helt eller delvis. Avståndet till från markytan till 

grundvattenytan är litet, vilket medför en kort uppehållstid.  

Även andra schaktningsarbeten som utförs på Lokaåsen medför en ökad risk för 

grundvatten-magasinet beroende på omfattning och schaktdjup.  

5.1.7 Miljöfarlig verksamhet  

Den genomförda riskinventeringen har sammanställt miljöfarlig verksamhet i anslutning till 

Hova vattentäkt, se Figur 7. Tio utgörs av U-verksamheter, tre av C-verksamheter och två 

av B-verksamheter. Det är främst hantering av för yt- och grundvattnet farliga ämnen 

inom de olika verksamheterna som utgör en risk för förorening av grundvattnet och 

vattentäkten. Även släckvatten i samband med brand utgör en risk för 

grundvattenförorening. 
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1 Kyrkogård (U) 

2 Återvinningsstation (U) 

3 Verkstadsindustri (B) 

4 

Ytbehandling/Panncentral 

(B/C) 

5 Legotillverkning (U) 

6 Verkstadsindustri (U) 

7 Plasttillverkning (C) 

8 Verkstadsindustri (U) 

9 Åkeri (U)  

10 Såg och träindustri (U) 

11 Saltlager (U) 

12 Skjutbana (C) 

13 Plåtslageri (U) 

14 Verkstadsindustri (U) 

Figur 7: Miljöfarlig verksamhet i anslutning till Hova vattentäkt. 

De miljöfarliga verksamheter som bedöms utgöra risk för Hova vattentäkt är 

verksamheter som ligger på Lokaåsen, uppströms vattentäkten i grundvatten-

strömningens riktning, dvs. 10, 11, 13 och 14. Övriga verksamheter bedöms inte ligga 

inom tillrinningsområdet för Hova vattentäkt.  

5.1.8 Övriga riskkällor 

Potentiellt förorenade områden 

Inom området finns åtta potentiellt förorenade områden, se Figur 8. Den MIFO-status som 

anges för dessa områden är att de är identifierade, men att inga åtgärder har genomförts. 

Förorenade områden kan utgöra en risk för grundvattnet och en vattentäkt genom 

läckage av föroreningar från marken.  

Det är endast de potentiellt förorenade områdena 7 och 8 som bedöms utgöra en risk för 

Hova vattentäkt eftersom dessa områden ligger på Lokaåsen uppströms vattentäkten i 

grundvattenströmningens riktning. Övriga områden bedöms inte ligga inom tillrinnings-

området. Vid sågverket (7) har dock ingen virkesimpregnering genom doppning skett. 
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1 Verkstadsindustri, Riskklass 3  

2 Ytbehandling metaller,  

Riskklass 2 

3 Cementindustri, ej klassad 

4 Verkstadsindustri, ej klassad 

5 Verkstadsindustri, ej klassad 

6 Plastindustri, ej klassad 

7 Sågverk, ej klassad 

8 Verkstadsindustri, ej klassad 

 

Figur 8: Potentiellt förorenade områden i anslutning till Hova vattentäkt. 

Fotbollsplaner 

I området väster om vattentäkter finns flera fotbollsplaner. Närmast vattentäkten finns en 

grusplan och en gräsplan. Användande av bekämpningsmedel och växtnäringsämnen på 

fotbollsplaner kan utgöra en risk för vattentäkten.  

5.2 Riskanalys 

En riskanalys har genomförts för Hova vattentäkt enligt Bilaga1. I riskanalysen identifieras 

och värderas väsentliga risker för vattentäkten. Risken (R) beskrivs som en 

sammanvägning av sannolikheten (S) för att en riskkälla ska påverka vattentäkten 

negativt och konsekvenserna (K) denna påverkan medför. Sannolikhet och konsekvens 

bedöms var för sig och är principiellt oberoende parametrar10. Skalorna för sannolikhet 

och konsekvens är indelad i fyra klasser och kombinationen av sannolikhets- och 

konsekvensklassen beskriver risken.  

Risk (R) = Sannolikhet (S) × Konsekvens (K) 

Metoden följer anvisningarna i Naturvårdverkets handbok om vattenskyddsområden11 om 

att risker kan beskrivas som sammanvägning av sannolikhet och konsekvens. Denna typ 

                                                      
10 Bedömningen är utförd av konsulter på Sweco 
11 Naturvårdsverket, Handbok 2010:5 
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av metod förespråkas även av Världshälsoorganisationen12 som en viktig del då 

Vattensäkerhetsplaner utarbetas. Den använda metoden är också mycket lik det 

angreppssätt som beskrivs i Livsmedelsverkets handbok ”Risk- och sårbarhetsanalys för 

dricksvattenförsörjning”. Underlag för bedömningen är den riskidentifiering som 

genomförts inom ramen för projektet.  

För att riskbedömningens resultat ska vara transparent och användbart är det viktigt att 

tydligt redovisa vilka kriterier som används för att bedöma sannolikhet och konsekvens. 

Som ovan nämnts utnyttjas fyra nivåer för att bedöma sannolikheten respektive 

konsekvensen. Detta återspeglar modellens måttliga detaljeringsgrad. 

5.2.1 Bedömning av sannolikhet  

Sannolikheten speglar hur ofta en oönskad händelse bedöms kunna inträffa och tar 

hänsyn till att föroreningen måste nå vattentäkten för att utgöra en fara. 

Sannolikhetsklassningen avser därför sannolikheten i vattentäkten, vilket är en 

kombination av ett antal sannolikheter från utsläppspunkten till vattentäkten, och omfattar 

inte enbart sannolikheten för utsläppet på sin plats. Sannolikheten delas in i fyra nivåer 

enligt kriterier beskrivna i tabellen nedan, och är en överföring av Livsmedelverkets 

befintliga nivåer för sannolikhetsklassning, beskrivna i Livsmedelsverkets handbok ”Risk- 

och sårbarhetsanalys för dricksvattenförsörjning”. 

Sannolikhet Kriterier 

S1: Liten sannolikhet Händelsen bedöms inträffa mer sällan än en gång på 50 

år. 

S2: Medelstor sannolikhet Händelsen bedöms kunna inträffa inom de närmaste 10-

50 åren. 

S3: Stor sannolikhet Händelsen bedöms kunna inträffa de närmaste 1-10 

åren. 

S4: Mycket stor 

sannolikhet 

Händelsen bedöms inträffa en gång per år eller oftare.  

5.2.2 Bedömning av konsekvens  

Konsekvenserna är indelade i fyra allvarlighetsnivåer, vilka redovisas i tabellen nedan. De 

kriterier som används utgår ifrån vilken effekt riskkällan har på vattenkvaliteten. 

Konsekvensbedömningen utgår från att en oönskad händelse verkligen har inträffat och 

osäkerheter om konsekvensen av en händelse hanteras på följande sätt13: 

• Vid liten osäkerhet om konsekvens bör den mest realistiska konsekvensen användas. 

                                                      
12 Guidelines for drinking-water quality, 4:e utgåvan 2011 
13 Risk- och sårbarhetsanalys för dricksvattenförsörjning. Livsmedelsverket 2007. 
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• Vid stor osäkerhet om den verkliga konsekvensen bör en pessimistisk bedömning 

göras enligt försiktighetsprincipen. 

Precis som för sannolikhetsbedömningen redovisas om den konsekvens som beaktas är 

relaterad till normala förhållanden för riskkällan, en brist som uppstår eller om det är en 

olycksartad händelse. Konsekvensen redovisas som K-klass (K1-K4) och är en överföring 

och tolkning av Livsmedelverkets befintliga nivåer för konsekvensklassning, beskrivna i 

Livsmedelsverkets handbok ”Risk- och sårbarhetsanalys för dricksvattenförsörjning”. 

Konsekvens Kriterier 

K1: Liten konsekvens Obetydlig påverkan på råvattenkvaliteten, inga 

anmärkningar. 

K2: Medelstor konsekvens Tillfällig försämring av råvattenkvalitet som kan påverka 

dricksvattenkvaliteten. 

K3: Stor konsekvens Otjänligt vatten som berör många. 

K4: Mycket stor konsekvens Otjänligt vatten som berör många, fara för liv och hälsa. 

 

5.2.3 Beräkning av risknivå  

När sannolikhet och konsekvens för en oönskad händelse har bedömts kan den placeras 

in i den riskmatris som redovisas nedan och tilldelas på detta viss en ”riskklass”. Risken 

är indelad i tre olika klasser där riskklass 1 är den lägsta riskklassen och riskklass 4 är 

den högsta riskklassen. Att en riskkälla i riskbedömningen får riskklass 1 innebär inte att 

den inte utgör någon risk, d.v.s. den kan inte bortses ifrån. Det är också viktigt att 

poängtera att indelningen i riskklasser kan göras på andra sätt än vad som redovisas i 

riskmatrisen nedan. Indelningen som används här har dock bedömts lämplig för det syfte 

riskanalysen har i detta sammanhang. 

Sannolikhet Konsekvens 

K1                 

liten 

K2       

medelstor 

K3                       

stor 

K4,        

mycket stor 

S4 – mycket stor Riskklass 1 Riskklass 2 Riskklass 3 Riskklass 4 

S3 – stor Riskklass 1 Riskklass 2 Riskklass 3 Riskklass 3 

S2 – medelstor  Riskklass 1 Riskklass 1 Riskklass 2 Riskklass 3 

S1 – liten Riskklass 1 Riskklass 1 Riskklass 2 Riskklass 2 
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Risknivåerna i riskmatrisen har följande innebörd när det gäller krav på riskreducerande 

åtgärder etc.: 

Riskklass Innebörd 

Riskklass 1 Förenklad riskhantering, förebyggande åtgärder som 

egenkontroll och avvikelsehantering ska upprättas 

Riskklass 2 Aktiv riskhantering, förebyggande och/eller 

förberedande åtgärder ska övervägas. 

Riskklass 3 

 

Riskklass 4 

Risken måste reduceras, förebyggande och/eller 

förberedande åtgärder är nödvändiga. 

Akut risk – förebyggande och/eller förberedande 

åtgärder måste genomföras omedelbart. 

 

5.2.4 Resultat 

Resultatet av riskanalysen redovisas i bilaga 1. Risknivån inom tillrinningsområdet för 

Hova vattentäkt är relativt låg. Närområdet till vattentäkten utgörs främst av naturmark 

som nyttjas som friluftsområde.  

De största riskerna (riskklass 2) enligt resultatet av riskanalysen utgörs av: 

• Användande av bekämpningsmedel i trädgårdar  

• Ovarsam hantering av petroleumprodukter 

• Spridning av bekämpningsmedel och växtnäringsämnen på jordbruksmark 

• Spridning av bekämpningsmedel och växtnäringsämnen på fotbollsplaner 

• Miljöfarlig verksamhet 10 och 11 

• Potentiellt förorenad mark, område 7 

• Skogsbruk – mobila bränsletankar och upplag av timmer mm 

• Olyckor med farligt gods och övriga tunga fordon på vägar 

 

5.3 Riskreducerande åtgärder 

Hova vattentäkt har ett högt skyddsvärde som allmän vattentäkt för Hova samhälle samt 

Älgarås i Töreboda kommun. Sårbarheten med avseende på grundvattenmagasinet är 

mycket hög i anslutning till vattentäkten eftersom grundvattenmagasinet är öppet och ett 

naturligt skydd saknas. Det faktum att grustäktsverksamhet tidigare bedrivits i området 

medför att sårbarheten är mycket hög i området. Hova vattentäkt och Lokaåsen har en 
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mycket god kapacitet och är därför en viktig grundvattenresurs. Det är viktigt att ge 

vattentäkten ett långsiktigt skydd för att förhindra försämring av grundvattenkvaliteten. 

Att inrätta vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter är ett sätt att skydda en vattentäkt. 

Det är dock inte möjligt att reducera eller styra undan alla risker med hjälp av 

skyddsföreskrifter utan det krävs även andra åtgärder för att reducera risker. Exempel på 

övriga riskreducerande åtgärder är beredskapsplaner, fysisk planering, tillsyn och 

information. Ibland kan även fysiska åtgärder vara nödvändiga, t.ex. i anslutning till hårt 

trafikerade vägar. I bilaga 2 redovisas vilka risker som kan regleras genom 

skyddsföreskrifter samt vilka övriga riskreducerande åtgärder som kan behöva 

genomföras.  

Mot bakgrund av resultatet av riskanalysen och av miljöbalkens allmänna hänsynsregler 

rekommenderas följande övergripande åtgärder för att öka skyddet för Hova vattentäkt: 

o Boende inom vattenskyddsområdet ska få tillsänd information om 

vattenskyddsområdet om hur boende och verksamhetsutövare inom 

vattenskyddsområdet kan påverka vattentäkten. Information och tillsyn är nödvändigt 

för att kunna förstå vikten av att skydda vattentäkten genom vattenskyddsområde och 

skyddsföreskrifter. Detta bedöms vara grundläggande för att uppnå önskat syfte med 

vattenskyddet. 

o Olyckor med farligt gods regleras inte i vattenskyddsområdets föreskrifter. Det är 

viktigt att kommunen tillser att det finns god beredskap och kunskap hos 

räddningstjänsten om vattentäkten vid insatser i samband med olyckor eller i 

samband med brand inom vattenskyddsområdet. För att uppnå detta ska kommunen, 

i samråd med räddningstjänsten, ta fram en beredskapsplan för 

vattenskyddsområdet. 

o Skyltar ska finnas, som upplyser om vattenskyddsområdets existens, vid vägar där 

man kör in i vattenskyddsområdet samt vid platser med hög risknivå. Skyltar ska 

även finnas i anslutning till där petroleumprodukter hanteras. 
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6 Utformning av vattenskyddsområde 

6.1 Krav och allmän metodik 

Det övergripande målet med vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter är att preventivt 

söka skydda en vattentäkt eller område möjligt för vattentäkt. Skydd av grundvattentäkter 

regleras genom Miljöbalken (SFS 1998:808, 7 kap). Naturvårdsverket ger i sina allmänna 

råd (2003:16) och handbok för vattenskyddsområden (2010:5) anvisningar för skydd av 

vattentäkter. 

Vattenskyddsområdet för en vattentäkt bör i princip, enligt gällande råd och anvisningar 

omfatta hela tillrinningsområdet. Av hydrogeologiska skäl begränsas ibland området när 

skyddsförhållandena är goda, uppehållstiden är tillräcklig eller det annars inte är skäligt 

att införa restriktioner inom så stora områden. Varje vattenskyddsområde som inte 

omfattar hela tillrinningsområdet är dock alltid associerat med en viss risk att en 

förorening precis utanför gränsen, som således inte omfattas av restriktionerna, inte 

hinner dämpas tillräckligt mycket innan det når vattentäkten.  

6.2 Vattenskyddsområdets skyddszoner 

I Naturvårdsverkets handbok anges att avgränsningen och vattenskyddsområdet för en 

grundvattentäkt bör resultera i fyra skyddszoner med olika restriktionsnivåer om inte 

annat motiveras. En uppdelning av vattenskyddsområdet i olika skyddszoner gör att 

skyddsföreskrifterna blir mer nyanserade och skäliga, samt att lägre respektive högre 

krav kan ställas på verksamheter inom olika områden beroende främst på närheten till 

uttagsbrunnen. 

6.2.1 Vattentäktszon 

En vattentäktszon bör enligt Naturvårdsverket utformas kring uttagsbrunnen. Syftet är att 

säkra ett effektivt närskydd för vattentäkten. Vattentäktszonen skyddas mot obehöriga på 

lämpligt sätt, t.ex. genom en låst inhägnad. Marken inom vattentäktszonen bör endast 

disponeras av vattentäktsinnehavaren. Annan verksamhet än vattentäkt bör inte 

förekomma inom detta område. 

6.2.2 Primär skyddszon 

Vid identifiering av primär skyddszon för grundvatten måste särskilt känsliga (sårbara) 

områden beaktas. Syftet med den primära zonen är att riskerna för akut förorening 

minimeras. En akut förorening ska hinna upptäckas och åtgärder vidtas innan 

föroreningen når vattentäktszonen med uttagsbrunnarna. Gränsen mellan primär zon och 

sekundär zon sätts så att uppehållstiden i grundvattenzonen till uttagsbrunnarna 

beräknas vara minst 100 dygn för grundvatten bildat i den sekundära zonen. I de fall 

området nära vattentäkten utgörs av mäktiga jordlager med begränsad genomsläpplighet 

eller där en starkt uppåtriktad grundvattengradient råder även vid fullt uttag kan även 

områden med kortare uppehållstid än 100 dygn ingå i den sekundära zonen. Viktiga 

nybildningsområden för grundvatten beaktas vid utformning av den primära skyddszonen 

även när transporttiden överstiger 100 dygn.  
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6.2.3 Sekundär skyddszon 

Syftet med den sekundära zonen är att bibehålla en hög grundvattenkvalitet eller att 

förbättra kvaliteten. Den sekundära skyddszonen bör minst omfatta så stor del av 

tillrinningsområdet att uppehållstiden för grundvatten från skyddszonens yttre gräns till 

vattentäktszonen har en beräknad uppehållstid av minst ett år. 

6.2.1 Tertiär skyddszon 

Syftet med den tertiära skyddszon är att även perifert mark- och vattenutnyttjande som 

negativt kan påverka vattenförekomster och vattentäkter i ett långt tidsperspektiv 

omfattas av vattenskyddsområdet. Den tertiära skyddszonen omfattar de delar av 

vattenskyddsområdet som inte omfattas av övriga skyddszoner. Huvudprincipen är att 

hela tillrinningsområdet till vattentäkten bör omfattas av vattenskyddsområdet. 

6.3 Arbetsmodell för avgränsning av vattenskyddsområde för Hova vattentäkt 

Tillströmningen av grundvatten till vattentäkten sker till stor del genom den regionala 

grundvattenströmningen i Lokaåsen söder ifrån. Områden där isälvsavlagringen ligger i 

dagen utgör viktiga nybildningsområden för grundvatten. En mindre del av 

grundvattenbildningen till grundvattenmagasinet sker sannolikt även inom höjdområdena 

med morän väster och öster om Lokaåsen. I vattentäktens direkta närområde sker en 

relativt cirkulär strömning mot brunnarna vid uttag, även om den är något utdragen i 

strömningsriktningarna såsom en halvelips. Grundvattenuttaget medför att en rörlig 

grundvattendelare utbildas nedströms uttagsbrunnen som varierar i plan med uttagets 

variation över en längre tid. I Figur 9 redovisas en principskiss för hur tillrinningen till 

vattentäkten sker. 
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Figur 9: Principskiss över grundvattenströmningen vid Hova Grundvattentäkt. Pilarna i figuren visar 
grundvattenströmningens riktning. Observera att figuren inte är skalenlig. 

6.3.1 Geologiska förutsättningar  

Jordarternas utbredning och egenskaper, liksom naturlig grundvattengradient och 

uttagets storlek, är styrande för hur föroreningsspridning kan ske till 

grundvattenmagasinet i vilket vattentäkten är belägen. Följande hydrogeologiska indata 

har använts vid beräkning av vattenskyddsområdets utbredning. 

Vattenuttag, Q: 1000 m3/dygn (aktuellt uttag är ca 600 m3/dygn, uttag enligt 

vattendom är 1400 m3/dygn) 

Hydraulisk konduktivitet, K:  8*10-4 m/s (beräknad efter resultatet av siktanalyser 

genomförda inför dimensionering av råvattenbrunnen)14. 

Magasinets mäktighet:  ca 20 m 

Hydraulisk gradient: 0,0026 (beräknas utifrån grundvattennivådata enligt SGU)  

Grundvattenbildning:  330 mm/år 

                                                      
14 Protokoll från borrning för råvattenbrunn Hova vattenverk, 2006. 
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6.3.2 Transporttid i mark 

Vid beräkning av grundvattenströmningens transporttid i marken har en analytisk modell 

använts15. För att avgränsa den primära och den sekundära skyddszonen uppströms och 

nedströms vattentäkten motsvarande minst 100 dygn respektive 365 dygn har 

transporthastigheten i isälvsmaterialet beräknats utifrån naturlig hastighet adderad med 

uttagsberoende hastighet. Därefter har transportavstånd motsvarande 100 dygn 

respektive 365 dygn beräknats. Den naturliga tillströmningen av grundvatten till 

vattentäkten bedöms främst ske i Lokaåsen söder ifrån. Skyddszonerna har därför en 

större utbredning i denna riktning. Den beräknade strömningshastigheten är en 

medelhastighet för vattenpartiklarna. 

6.3.3 Beräkning av erforderliga flödessträckor uppströms vattentäkten  

Grundvattenytans lutning vid det dimensionerande uttaget 1000 m3/dygn (11,6 l/s) 

tillsammans med den hydrauliska konduktiviteten, det geologiska materialets effektiva 

porositet och grundvattenmagasinets vattenförande mäktighet har beaktats. Den 

naturliga gradienten är 0,0023. Vid ett uttag ur brunnen ökar grundvattenytans lutning ju 

närmare brunnen man kommer. Detta har beaktats i beräkningen, se Figur 9. Det innebär 

att grundvattenhastigheten minskar med ökat avstånd från vattenuttaget. Denna 

hastighetsförändring har beaktats vid beräkningar av avståndet för 100 dygn respektive 

365 dygn. 

Beräkningen ger att grundvattnet uppströms transporteras cirka 170 meter fram till 

brunnarna under 100 dygn och cirka 430 meter fram till brunnen under tiden 365 dygn 

givet förutsättningarna, se Figur 10. Den långsammare hastigheten i sekundär skyddszon 

orsakas av att grundvattenytans lutning vid uttag avtar med ökat avstånd från 

vattentäkten allt efter att effekten av att gradientminskningen från uttaget avtar längre 

uppströms. Effekten blir att medelhastigheten till brunnarna är större närmast 

vattentäkten.   

6.3.4 Beräkning av erforderliga flödessträckor nedströms vattentäkten  

För en viss beräkningsbar sträcka nedströms brunnen sker också en återströmning 

tillbaka mot brunnen. Tillrinningsområdet sträcker sig nedströms till en punkt där den 

naturliga grundvattengradienten, på grund av uttaget, påverkas att luta åt motsatt håll, det 

vill säga mot vattentäkten. I denna punkt tar uttagsgradienten mot brunnen och den 

regionala gradienten från brunnen ut varandra. Påverkansavståndet nedströms sträcker 

sig dock längre nedströms än återströmningsavståndet, se Figur 9. 

För denna beräkning har grundvattenytans lutning vid det dimensionerande uttaget 1000 

m3/dygn (11,6 l/s) tillsammans med den hydrauliska konduktiviteten, det geologiska 

                                                      
15 Modellen baseras på flödestidsberäkning enligt EPA (625/R-94/001), citerad i 
Krijgsman & Ferreira: ”A methodology for delineating wellhead protection areas” tagen 
från Kreitler & Senger, modifierad efter Bear & Jacob.  
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materialets effektiva porositet och grundvattenmagasinets vattenförande mäktighet 

beaktats.  

Beräkningen ger att på ett avstånd av ca 90 meter nedströms vattentäkten vänder 

grundvattnet och strömmar mot uttagsbrunnen till följd av uttaget. Detta gäller för ett års 

grundvattenuttag. Motsvarande avstånd är ca 70 m för 100 dygns uttag, se Figur 10. 

 

Figur 10: Sammanfattning av genomförda beräkningar för erforderliga transportsträckor för 
grundvattenströmning för 100 respektive 365 dygn.  

6.4 Riskbaserad avgränsning 

En riskinventering har genomförts inom det tidigare föreslagna vattenskyddsområdet16, 

vilket innebär att risker har inventerats inom ett område som är avsevärt mycket större än 

det nu föreslagna vattenskyddsområdet. De riskkällor som har identifierats i området 

medför inte att de ovan beräknade skyddszonerna behöver justeras.  

                                                      
16 Hova vattentäkt, Riskinventering inom det föreslagna vattenskyddsområdet, Version 4, 
Koncept 2016-01-14. 

Flödestidsberäkning - Hova vattenskyddsområde
ver 4.6.2

Plats: Hova

Indata:

Uttag Q 1,16E-02 m3/s

Hydraulisk medelkonduktivitet K 8,00E-04 m/s

Grundvattenmäktighet H 20,0 m 169 m 429 m

Grundvattenbildning W 0,330 m/år 1,16E-02 m3/s

Effektiv porositet ne 0,25 - -89 -84 -72 m  i= 0,00260

Flödestid primär zon till brunn 100 dygn vi= 0,7

Flödestid sekundär zon till brunn 365 dygn 100 d 365 d

Topografisk gradient mot brunn (>0) in 0,00260 - 365 100 d

Vinkel-osäkerhet per håll för gradientriktning 0 grader

Avstånd brunn-vattendelare uppströms 8 000 m  i=0

Skinfaktor för brunn 0  -

Avståndet "gvy-brunnsfilter" 0,0 m

Resultat hastighet: 139

Hastighet vi: 0,72 m/d Summa vi+Q
169 558

Uttagsinducerad hastighet vQ från 100 d-läget: 1,13 m/d 1,85 m/d -89 -84 -72 429

Uttagsinducerad hastighet vQ från 365 d-läget: 0,45 m/d 1,17 m/d 139

1,16E-02 m3/s

Resultat avstånd med uttag och i>0:

Krijgman&al Wyssling Approx. Approx. Approx. Exakt

   Inflexionspunkt: -89 m. Wyssling Krijgman&al Rahman&al MV Wyssling Rahman&al

100 dygn: -72 -83 m. 100 dygn: 154 169 185  => 169 m. 185 72 m.

365 dygn: -84 -121 m. 365 dygn: 384 426 478  => 429 m. 466 262 m.

Resultat avstånd med uttag och i=0:

Exakt Exakt Exakt

Vattenbalans Appelo&al Rahman&al

100 dygn: 113 m. 110 113 m.

365 dygn: 216 m. 195 216 m.

UppströmsNedströms

om Q=0

Uppströms
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6.5 Platsspecifika motiv till avgränsningar 

Mot bakgrund av de hydrogeologiska hörhållandena och enligt resultatet av den 

arbetsmodell som använts för att beräkna strömningsförhållanden har en primär och en 

sekundär skyddszon avgränsats enligt Figur 11 och Figur 12 samt i bilaga 2.  

Platsspecifika motiv för gränsdragningen redogörs nedan enligt numrering i figurer.  

P Den primära skyddszonen har avgränsats utifrån de beräkningar som har 

genomförts av grundvattentillströmningen för 100 dygn till vattentäkten, vilket 

medför ett avstånd på ca 170 m uppströms brunnen för råvattenuttag och ca 70 m 

nedströms brunnarna för vattenuttag. Den primära skyddszonen omfattar sårbara 

områden där grustäkts-verksamhet tidigare har bedrivits och där det idag finns 

fotbollsplaner.  

S1 Den sekundära skyddszonen har avgränsats utifrån de beräkningar som har 

genomförts av grundvattentillströmningen för 365 dygn till vattentäkten, vilket 

medför ett avstånd på ca 430 m uppströms brunnen för råvattenuttag och ca 90 m 

nedströms brunnarna för vattenuttag. Avgränsningen har justerats något enligt 

nedanstående motiv. 

S2 Mot nordväst har den sekundära skyddszonen utökats något och avgränsas vid 

isälvsmaterialets utbredning. Området har en tydlig gradient mot vattentäkten.  

S3 I söder har den sekundära skyddszonen avgränsats så att den omfattar det 

naturliga höjdområde som åsen bildar och som utgör ett viktigt nybildningsområde 

frö grundvatten till vattentäkten.   

T En tertiär skyddszon har avgränsats för det område med isälvsmaterial i dagen 

som finns söder om den sekundära skyddszonen. Området är ett viktigt 

nybildningsområde för grundvatten till vattentäkten, men uppehållstiden till 

råvattenbrunnen är längre än 365 dygn. Den tertiära skyddszonen omfattar inte 

hela tillrinningsområdet. Tillrinningsområdet, enligt SGU, sträcker sig ut till 

vattendelarna inom moränområdena väster och öster om Lokaåsen. En viss del av 

grundvattenbildningen sker inom moränområdena och grundvattnet strömmar till 

åsen under de tätande lagren av finsediment. Denna del bedöms dock vara mycket 

liten i förhållande till den grundvattenbildning och den grundvattenströmning som 

sker på/i Lokaåsen.  
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Figur 11: Motiv till avgränsning av Hova vattenskyddsområde.  
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Figur 12: Motiv till avgränsning av Hova vattenskyddsområde med geologiska kartan i 

bakgrunden. 
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7 Bakgrund till skyddsföreskrifterna 

7.1 Skyddsföreskrifternas syfte 

Genom att meddela skyddsföreskrifter för ett vattenskyddsområde så bidrar det till att 

EU:s och svensk lagstiftnings målsättningar för vattenskydd uppnås på så sätt att 

riskfyllda verksamheter och åtgärder regleras. Riskfyllda verksamheter och åtgärder 

regleras så att vattnet nu och i framtiden kan användas för dricksvattenändamål. Syftena 

är att: 

• Informera om det allmänt gällande lagkrav på aktsamhet och allmän hänsyn 

• Specificera krav på aktsamhet i form av skyddsföreskrifter inom just detta 
vattenskyddsområde 

• Förbättra vattenkvaliteten och minska risken för förorening 

• Identifiera olika intressen som vill använda mark och vatten 

• Använda mark och vatten på bästa sätt 

7.2 Skyddsföreskrifternas funktion 

Syftet med skyddsföreskrifterna och deras tillämpning är att säkerställa att påverkan eller 

risk för påverkan på Hova vattentäkt inte uppstår så att vattnet efter normalt renings-

förfarande även fortsättningsvis kan användas för dricksvattenförsörjning.  

7.3 Skyddsföreskrifternas restriktionsnivå 

För att åstadkomma ett tillfredsställande skydd för Hova vattentäkt, föreslås 

skyddsföreskrifter enligt bilaga 4. 

7.3.1 Generella krav  

Skydd av vattentäkter regleras i stort genom Miljöbalken (SFS 1998:808, 7 kap). 

Naturvårdsverket ger anvisningar för skydd av ytvattentäkter i ”Naturvårdsverkets 

handbok för vattenskyddsområden” samt de allmänna råden NFS 2003:16. För såväl yt- 

som grundvattentäkter beaktas även EU:s ramdirektiv för vatten. Enligt EU:s ramdirektiv 

är det övergripande syftet att se till att en "god ekologisk vattenstatus" uppnås och 

bibehålls. Målet är även att förebygga försämring av vattnet även om vattnet idag har god 

kvalitet. 

7.3.2 Restriktionsnivå 

Kommunens miljöpolitiska ambition bedöms ansluta till miljöbalkens nivå och 

skyddsföreskrifterna grundar sig därför i princip på ”normalbestämmelserna” enligt NFS 

2003:16 med anpassning till lokala förhållanden. Skyddsföreskrifterna beaktar befintliga 

risker, men de ska även vara framåtsyftande och föreskriver därför även om 

verksamheter som inte är aktuella idag.  
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7.3.3 Anpassning av vattenskyddsföreskrifterna till riskbedömningen  

Som framgår av resultatet av riskbedömningen utgörs de största riskerna i området av: 

• Användande av bekämpningsmedel i trädgårdar  

• Spridning av bekämpningsmedel och växtnäringsämnen på jordbruksmark 

• Spridning av bekämpningsmedel och växtnäringsämnen på fotbollsplaner 

• Miljöfarlig verksamhet 10 och 11 

• Potentiellt förorenad mark, område 7 

• Skogsbruk – mobila bränsletankar och upplag av timmer mm 

• Olyckor med farligt gods och övriga tunga fordon på vägar 

Vissa identifierade risker kan inte hanteras genom skyddsföreskrifter. I bilaga 2 framgår 

vilka risker som kan hanteras med hjälp av skyddsföreskrifter och vilka som behöver 

reduceras med hjälp av andra åtgärder.  

 



Bilaga 1

Gullspångs kommun

Riskanalys för Hova vattentäkt

Översiktlig riskanalys enligt "Risk- och sårbarhetsanalys

dricksvattenförsörjning" , SLV okt 2007

Identifierade beaktansvärda riskobjekt/riskkällor Riskklass

Riskkällor S-klass K-klass

Poteniellt förorenat område 7 3 2 2

Bebyggelse, hemkemikalier (bekämpningsmedel) 4 2 2

Ovarsam hantering av petroleumprodukter 3 2 2

Fotbollsplaner 3 2 2

Jordbruk, bekämpningsmedel 3 2 2

Jordbruk, växtnäringsämnen 4 2 2

Miljöfarlig verksamhet 10 3 2 2

Miljöfarlig verksamhet 11 4 2 2

Skogs- och jordbruk, mobila bränsletankar 2 3 2

Skogsbruk, upplag av timmer mm 3 2 2

Vägar, olyckor med farligt gods 1 4 2

Vägar, olycka med tungt fordon 3 2 2

Vägar, vägdagvatten 4 1 1

Djurhållning 4 1 1

Avverkning 2 2 1

Bebyggelse, cisterner 2 2 1

Bebyggelse, energianläggningar 2 1 1

Bebyggelse, enskilda avlopp 4 1 1

Bebyggelse, dagvatten 4 1 1

Miljöfarlig verksamhet 13 3 1 1

Miljöfarlig verksamhet 14 3 1 1

Poteniellt förorenat område 8 2 1 1

Vägar, vägsalt 4 1 1

Husbehovstäkt 4 1 1

Kriterier för sannolikhetsklassning Kriterier för konsekvensklassning

S1 - Händelsen bedöms inträffa mer sällan än en gång på 50 år K1 Obetydlig påverkan på vattenkvaliteten, inga anmärkningar

S2 - Händelsen bedöms kunna inträffa inom de närmaste 

10-50 åren. K2 Tillfälliga anmärkningar som berör många

S3 - Händelsen bedöms kunna inträffa de närmaste 1-10 

åren. K3 Otjänligt vatten som berör många

S4 - Händelsen bedöms inträffa en gång per år eller oftare. K4 Otjänligt vatten med fara för liv och hälsa

Sannolikhet Konsekvens

K1 K2 K3 K4

liten medelstor stor mycket stor

S4 - mycket stor Riskklass 1 Riskklass 2 Riskklass 3 Riskklass 4

S3 - stor Riskklass 1 Riskklass 2 Riskklass 3 Riskklass 3

S2 - medelstor Riskklass 1 Riskklass 1 Riskklass 2 Riskklass 3

S1 - liten Riskklass 1 Riskklass 1 Riskklass 2 Riskklass 2

Översiktlig riskanalys vid 



Bilaga 2

Reglering av riskkällor genom skyddsföreskrifter och övriga åtgärder

Identifierade beaktansvärda riskobjekt/riskkällor Riskklass Detaljerad 

riskanalys

Fysisk 

planering Beredskap Tillsyn

Fysisk 

åtgärd Information 

Riskkällor S-klass K-klass

Poteniellt förorenat område 7 3 2 2 X X X

Bebyggelse, hemkemikalier (bekämpningsmedel) 4 2 2 X X

Fotbollsplaner, bekämpningsmedel 3 2 2 X X X

Ovarsam hantering av petroleumproidukter 3 2 2 X X X X

Jordbruk, bekämpningsmedel 3 2 2 X X X

Jordbruk, växtnäringsämnen 4 2 2 X X X

Miljöfarlig verksamhet 10 3 2 2 X X X X X

Miljöfarlig verksamhet 11 4 2 2 X X X X X

Skogs- och jordbruk, mobila bränsletankar 2 3 2 X X X

Skogsbruk, upplag av timmer mm 3 2 2 X X

Vägar, olyckor med farligt gods 1 4 2 X X X

Vägar, olycka med tungt fordon 3 2 2 X X X

Vägar, vägdagvatten 4 1 1 X

Djurhållning 4 1 1 X X X

Avverkning 2 2 1 X

Bebyggelse, cisterner 2 2 1 X X X X

Bebyggelse, energianläggningar 2 1 1 X X X

Bebyggelse, enskilda avlopp 4 1 1 X X X X

Bebyggelse, dagvatten 4 1 1 X X X

Miljöfarlig verksamhet 13 3 1 1 X X X X X

Miljöfarlig verksamhet 14 3 1 1 X X X X X

Poteniellt förorenat område 8 2 1 1 X X X

Vägar, vägsalt 4 1 1 X X

Husbehovstäkt 4 1 1 X X

Översiktlig riskanalys 

vid vattentäkten

Övriga särskilt viktiga åtgärder
Kan regleras med 

skyddsföreskrifter



Hova vattenskyddsområde
vattentäktszon
Sekundär skyddszon
Primär skyddszon
Tertiär skyddszon

Gullspångs kommun
Hova vattentäkt
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Bilaga 4 

 

2017-11-30 

 

Skyddsföreskrifter för Hova vattenskyddsområde, Gullspångs 
kommun, fastställda av kommunfullmäktige § xx 201y-yy-yy 

Gullspångs kommun beslutar med stöd av 7 kap. 21-22 §§ miljöbalken att: 

1. Inrätta vattenskyddsområde för grundvattentäkten på fastigheterna Källtorp 1:4 och 

Källtorp 1:64 i Gullspångs kommun, med omfattning som framgår av karta enligt bilaga 1.  

2. Nedan angivna skyddsföreskrifter ska gälla inom vattenskyddsområdet.  

Vattenskyddsområdets syfte 

Det övergripande syftet med vattenskyddsområdet är att ge vattentäkten i Hova ett tillräckligt 
gott skydd så att råvattentillgången säkras i ett flergenerationsperspektiv. Syftet med 
skyddsföreskrifterna är att säkerställa att påverkan eller risk för påverkan på Hova vattentäkt 
inte uppstår så att vattnet efter normalt reningsförfarande kan användas för 
dricksvattenförsörjning. 

Generella restriktioner och anvisningar inom vattenskyddsområden 

Restriktioner och anvisningar som generellt gäller för vattenskyddsområden: 

• Naturvårdsverkets föreskrifter gällande skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av 

brandfarliga vätskor (NFS 2003:24 med senare ändringar enligt NFS 2006:16, NFS 2009:3). 

Vattenskyddsområdets zonindelning 

Indelningen i skyddszonerna baseras på Naturvårdsverkets handbok om vattenskyddsområde 

2010:5. Anpassningar har gjorts efter lokala förhållanden. Skyddsföreskrifterna hänvisar till 

dessa skyddszoner.  

Vattentäktszon 

Syftet med vattentäktszonen är att säkra ett effektivt närskydd för en vattentäkt. Principen är att 

området ska vara otillgängligt för andra än verksamhetsutövaren. Området bör vara inhägnat 

eller överbyggt och försett med lås. För Hova vattentäkt finns två vattentäktszoner, en runt 

uttagsbrunnen för råvatten och en som omfattar kontaktbassänger, infiltrationsbassänger och 

uttagsbrunnar.  
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Primär skyddszon   

Syftet med den primära skyddszonen är att skapa rådrum vid händelse av akut förorening. Den 

primära skyddszonen har avgränsats på ett sådant sätt att riskerna för akut förorening genom 

olyckshändelser minimeras. En akut förorening ska hinna upptäckas i tid och åtgärder vidtas 

innan föroreningen hinner nå vattentäktszonerna med uttagsbrunnarna. Gränsen mellan primär 

och sekundär skyddszon har satts så att uppehållstiden i grundvattenzonen till 

vattentäktszonens gräns bedöms vara minst 100 dygn. 

Sekundär skyddszon 

Syftet med den sekundära skyddszonen är att bibehålla en hög grundvattenkvalitet eller att 

förbättra kvaliteten. Den sekundära zonen bör minst omfatta så stor del av 

vattenskyddsområdet att uppehållstiden för grundvatten från sekundära skyddszonens yttre 

gräns till vattentäktszonerna har en beräknad uppehållstid av minst ett år. 

Tertiär skyddszon 

Den tertiära skyddszonen omfattar de delar av vattenskyddsområdet som inte omfattas av 

övriga skyddszoner. Syftet är att beakta de föroreningar som i ett långsiktigt perspektiv kan 

påverka vattentäkten. 
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Skyddsföreskrifter 

Prövnings- och tillsynsmyndighet 

Prövnings- och tillsynsmyndighet är enligt miljöbalken den kommunala nämnd som ska fullgöra 

kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet, vilket vid tidpunkten för 

fastställandet av dessa skyddsföreskrifter är Miljö- och byggnadsnämnden för Mariestad, 

Töreboda och Gullspångs kommuner. 

Tertiär skyddszon 

För tertiär skyddszon finns inga specifika skyddsföreskrifter angivna. 

 

§ 1 Vattentäktszon 

Inom vattentäktszonen är annan verksamhet än vattentäktsverksamhet förbjuden.  
 

§ 2 Petroleumprodukter  

 Primär Skyddszon Sekundär skyddszon 

a Hantering av större mängd än 25 liter är 

förbjudet.  

Undantag gäller för transporter till fastighet inom 
området. 

Undantag gäller för bränsle i drifttanken på 
fordon. 

Undantag gäller befintlig lagring som har 
sekundärt skydd och sker i ett utrymme inomhus 
som saknar golvbrunn. 

 

Hantering av större mängd än 250 liter 

kräver tillstånd.  

Undantag gäller för transporter. 

Undantag gäller för bränsle i drifttanken 
på fordon. 

Undantag gäller befintlig lagring som har 
sekundärt skydd och sker i ett utrymme 
inomhus som saknar golvbrunn. 

Information: Ytterligare bestämmelser följer Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot 
vattenförorening vid hantering av brandfarlig vätska NFS 2003:24 med tillhörande revideringar. 
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§ 3 Hälso- och miljöfarliga kemiska produkter 

 Primär Skyddszon Sekundär skyddszon 

a Hantering av större mängder än för 

hushållsbehov, av för grund- eller ytvattnet 

skadliga ämnen såsom impregneringsmedel, 

lösningsmedel eller andra hälso- eller miljöfarliga 

kemiska produkter är förbjudet.   

Undantag gäller transporter samt befintlig lagring 
som har sekundärt skydd och sker i ett utrymme 
inomhus som saknar golvbrunn. 

Hantering av större mängder än för 

hushållsbehov, av för grund- eller 

ytvattnet skadliga ämnen såsom 

impregneringsmedel, lösningsmedel eller 

andra hälso- eller miljöfarliga kemiska 

produkter kräver tillstånd.   

Undantag gäller transporter samt befintlig 
lagring som har sekundärt skydd och 
sker i ett utrymme inomhus som saknar 
golvbrunn. 

 

§4 Miljöfarlig verksamhet 

 Primär Skyddszon Sekundär skyddszon 

a Ny miljöfarlig verksamhet eller åtgärd som är 

tillståndspliktig enligt 2-32 kap i miljöprövnings-

förordningen (2013:251 och eventuella senare 

ändringar) är förbjuden.  

- 

b Ny miljöfarlig verksamhet eller åtgärd som är 

anmälningspliktig enligt 2-32 kap i miljöprövnings-

förordningen (2013:251 och eventuella senare 

ändringar) kräver tillstånd.  

Samma föreskrift som i primär 

skyddszon. 

 

§5 Bekämpningsmedel  

 Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

a Hantering av kemiska bekämpningsmedel är 

förbjuden.  

Undantag gäller för transporter. 

Undantag gäller för användning som sker 
inomhus. 

Yrkesmässig hantering av kemiska 

bekämpningsmedel kräver tillstånd. 

Undantag gäller för transporter. 

Undantag gäller för användning som 
sker inomhus. 
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 Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

b Yrkesmässig hantering av biologiska 

bekämpningsmedel kräver tillstånd. 

Undantag gäller för transporter. 

Samma som i primär skyddszon 

c Jord- och vattenslagning av plantor som 

behandlats med bekämpningsmedel är 

förbjuden. 

Samma som i primär skyddszon. 

 

§6 Växtnäringsämnen 

 Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

a Yrkesmässig spridning av naturgödsel är 

förbjudet. För yrkesmässig spridning av 

övriga växtnäringsämnen krävs tillstånd.  

- 

b Spridning av slam från reningsverk eller 

annan avloppsanläggning är förbjudet. 

Spridning av slam från reningsverk eller 

annan avloppsanläggning kräver tillstånd. 

c Lagring av naturgödsel kräver tillstånd. Lagring av naturgödsel kräver anmälan. 

 

§7 Upplag 

 Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

a Uppläggning av bark, flis, spån, timmer och 

liknande under längre tid än en månad är 

förbjudet.  

Undantag gäller för uppläggning av ved eller 
andra träbaserade produkter, avsedda för 
uppvärmning av bostad, på den aktuella 
fastigheten. 

Uppläggning av bark, flis, spån, timmer och 

liknande under längre tid än sex månader 

kräver tillstånd. 

Undantag gäller för uppläggning av ved eller 
andra träbaserade produkter, avsedda för 
uppvärmning av bostad, på den aktuella 
fastigheten. 

b Etablering av upplag av avfall, förorenade 

massor eller med massor med okänt 

ursprung eller okänt föroreningsinnehåll är 

förbjudet. 

Samma som i primär skyddszon 

c Uppläggning av snö från trafikerade ytor 

utanför aktuell skyddszon är förbjudet. 

Samma som i primär skyddszon 



   

 

 

6 (11) 
 
SKYDDSFÖRESKRIFTER HOVA  

 

m
e
m

o
0
4
.d

o
c

x
 

JK x:\vatten\täkter & skydd\täkter & skydd i mtg\hova 2016-18\slutligt förslag efter formellt samråd\hova_skyddsföreskrifter_171130 - jk.docx 
 

 Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

d Uppläggning av vägsalt och 

dammbindningsmedel utan tät täckning är 

förbjudet. 

Samma som i primär skyddszon 

 

§8 Infiltration och avledning av avloppsvatten 

 Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

a Installation av ny enskild avloppsanläggning 

för hushållsspillvatten eller annat 

avloppsvatten är förbjuden.  

-  

 

§9 Vägar, parkering och fordonstvätt  

 Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

a Nyetablering av väg eller parkeringsplats för 

mer än 20 personbilar eller motsvarande 

kräver tillstånd. 

Samma som i primär skyddszon 

b Parkering eller uppställning utomhus under 

längre tid än en vecka av tunga fordon 

kräver tillstånd. 

Samma som i primär skyddszon 

c Fordonstvätt annat än avsköljning med 

vatten är förbjuden utom i anläggning som 

är prövad enligt miljöbalken. 

Samma som primär skyddszon 

  

§10 Materialtäkter och markarbeten 

 Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

a Materialtäkt är förbjuden. Materialtäkt är förbjuden med undantag för 

husbehovstäkt. Husbehovstäkt överstigande 

totalt 10 000 ton kräver tillstånd. 

b Markarbeten kräver tillstånd.  

Undantag för schaktnings- och markarbeten 
på en sammanhängande yta mindre än 200 
m2 eller underhåll av markledningar. 

Samma som i primär skyddszon 
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 Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

c Återfyllnad eller annan användning med 

avfall, massor med okänt föroreningsinnehåll 

eller massor som är förorenade är förbjudet. 

Samma som i primär skyddszon 

 

§11 Energianläggningar och brunnar 

 Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

a Nyetablering av anläggning för lagring eller 

utvinning av värmeenergi eller kyla från jord, 

berg eller vatten kräver tillstånd. 

Samma som i primär skyddszon 

b Anläggande av brunn för enskild 

vattenförsörjning är förbjudet.  

Anläggande av brunn för enskild 

vattenförsörjning kräver tillstånd.  

 

§12 Skyltning 

Där väg passerar gräns till vattenskyddsområde samt där så behövs vid vägar som passerar 

genom området ansvarar vattentäktens huvudman för att det finns skyltar som utmärker och 

informerar om vattenskyddsområdet. 

Där petroleumprodukter eller andra skadliga ämnen hanteras i en omfattning som kan medföra 

risk för förorening av grundvattnet skall skylt finnas som informerar om vattenskyddsområdets 

existens. Skyltarna tillhandahålls av vattentäktens huvudman. 

 

§13 Allmänna bestämmelser 

Ikraftträdande 

Kommunfullmäktiges beslut träder i kraft dagen för beslutet. Skyddsföreskrifterna skall gälla från 

det datum kommunfullmäktige beslutar om att fastställa vattenskyddsområde och 

skyddsföreskrifter. Enligt 7 kap. 22 § Miljöbalken ska skyddsföreskrifterna gälla från denna 

tidpunkt även om de överklagas.  

För befintliga anläggningar och verksamheter träder föreskrivna förbud och föreskrivna krav på 

tillstånd- eller anmälningsplikt i kraft två år efter att dessa skyddsföreskrifter har fastställts. 

Anmälningsplikt vid risk för förorening 

Ägare eller nyttjanderättshavare av fastighet inom skyddsområdet skall genast anmäla spill, 

läckage och annan förorening från oljor, kemikalier eller andra miljöfarliga ämnen om denne 

bedömer att händelsen kan medföra risk för skadlig förorening av mark och vatten. Anmälan 
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ska göras till Räddningstjänsten och till tillsynsmyndigheten. Inträffade olyckshändelser skall 

omedelbart rapporteras på telefonnummer 112. 

Tillstånd  

I de fall tillstånd krävs enligt dessa föreskrifter får sådant medges av Miljö- och 

byggnadsnämnden för Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner och kan bli förknippat 

med villkor. Som förutsättning för sådant tillstånd gäller att det kan visas att verksamheten kan 

utföras och drivas utan risk för skada för vattenförekomsten. Ansökan om tillstånd sak lämnas in 

skriftligen till Miljö- och byggnadsnämnden för Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner. 

Anmälan 

I de fall anmälan krävs enligt dessa föreskrifter ska anmälan lämnas in skriftligen till Miljö- och 

byggnadsnämnden för Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner. En komplett anmälan 

enligt dessa föreskrifter ska ha inkommit till tillsynsmyndighet senast 6 veckor före det att 

åtgärden påbörjas. 

Dispens 

Om det finns skäl kan Miljö- och byggnadsnämnden för Mariestad, Töreboda och Gullspångs 

kommuner meddela dispens från bestämmelser med förbud enligt dessa skyddsföreskrifter. 

Tillsyn, avgifter och påföljd 

Bestämmelser om tillsyn över efterlevnad av ovan meddelade föreskrifter finns i miljöbalken 

m.fl. författningar. Bestämmelser om påföljder finns i miljöbalken. Miljö- och byggnadsnämnden 

för Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner är tillsynsmyndighet för 

vattenskyddsområdet. Bestämmelser om avgifter för prövning och tillsyn finns i miljöbalken m.fl. 

författningar.  
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Definitioner av begrepp 

Avfall 

Avfall definieras enligt avfallsförordningen (2011:927). 

Avloppsvatten 

Med avloppsvatten avses enligt Miljöbalkens 9 kap 2 §; 

1. Spillvatten eller annan flytande orenlighet. Hushållsspillvattnet består av spillvatten från WC 

(”klosettvatten”) samt från bad, disk och tvätt (”BDT-vatten”). 

2. Vatten som använts för kylning. 

3. Vatten som avleds för sådan avvattning av mark inom detaljplan som inte görs för viss eller 

vissa fastigheters räkning (dagvatten). 

4. Vatten som avleds för avvattning av en begravningsplats. 

Bekämpningsmedel 

Med kemiskt bekämpningsmedel avses, i enighet med miljöbalken, kemiska produkter som är 

avsedda att förebygga eller motverka att djur, växter eller mikroorganismer förorsakar skada 

eller olägenhet för människors hälsa eller skada på egendom. Ogräsättika och såpvatten räknas 

inte som bekämpningsmedel i dessa föreskrifter. 

Med biologiskt bekämpningsmedel avses, enligt 14 kap miljöbalken, en bioteknisk organism 

som framställts särskilt för att förebygga eller motverka att djur, växter eller mikroorganismer, 

däribland virus, förorsakar skada eller olägenhet för människors hälsa eller skada på egendom. 

Förorenade massor 

Med förorenade massor avses i dessa föreskrifter massor från ett förorenat område eller 

efterbehandlingsprojekt, d.v.s. från ett område, en deponi, mark, grundvatten eller sediment 

som är förorenat och vars föroreningshalter påtagligt överskrider lokal eller regional 

bakgrundshalt. Vad som avses med förorenade massor kan därför variera mellan olika platser 

och får avgöras av tillsynsmyndigheten. 

Hantering 

Med hantering avses - i enlighet med miljöbalken - en verksamhet eller åtgärd som utgörs av 

tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, förvaring, transport, användning, 

omhändertagande, destruktion, konvertering, saluförande, överlåtelse och därmed jämförliga 

förfaranden.  

Husbehovstäkt 

Med husbehovstäkt avses i dessa föreskrifter sådant uttag av material som ska användas inom 

den egna fastigheten för dess egna behov som t.ex. förbrukning som krävs för skötsel av 
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jordbruks- eller skogsbruksfastighet En materialtäkt där det utbrutna materialet används som 

ersättning för tjänster, avyttras eller på annat sätt utnyttjas kommersiellt betraktas inte som 

husbehovstäkt (NFS 2003:2). 

Hushållsbehov 

Med hushållsbehov avses här hantering av enstaka förpackningar av de största storlekarna 

man som enskild konsument kan köpa i detaljhandeln. 

Hälso- eller miljöfarliga kemiska produkter 

Med hälso- och miljöfarliga produkter avses i dessa föreskrifter kemiska produkter klassificerade 

och märkta som farliga enligt gällande CLP-förordning och kemikalieinspektionens anvisningar. 

Markarbeten 

Med markarbeten avses schaktning, borrning, fyllning, spontning, pålning och andra liknande 

arbeten på land.  

Materialtäkt 

Med materialtäkt avse i dessa föreskrifter täkt av berg samt sten, grus, sand, lera, torv eller 

andra jordarter. 

Naturgödsel 

Med naturgödsel avses här fastgödsel, kletgödsel, flytgödsel samt urin med ursprung från djur. 

Sekundärt skydd 

Anordning som säkerställer att vätska kan fångas upp från en läckande cistern. En 

dubbelmantlad cistern anses som cistern med sekundärt skydd. En invallning är en annan typ 

av sekundärt skydd. 

Schaktning 

Schaktningsarbeten för mer omfattande byggande avser avsänkning av markytan för större 

anläggningsarbeten på utstakat område än för grundläggning av ett enfamiljshus. 

Schaktningsarbete i samband med ledningsarbete, vägunderhåll eller liknande omfattas inte av 

tillståndsplikt. 

Tät täckning 

Med tät täckning menas en förvaring som förhindrar att nederbörd och annat tillrinnande vatten 

kommer i kontakt med upplaget och att lakvatten därmed kan bildas. 

Tunga fordon 

Definieras enligt Transportstyrelsen av fordon med totalvikt överstigande 3,5 ton. 
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Upplag 

Med upplag avses i dessa föreskrifter tillfällig eller permanent förvaring direkt på marken eller i 

vattnet av förorenande ämnen, avfall, förorenade massor, massor med okänd miljöstatus eller 

andra förorenade produkter. Förvaring av hushållsavfall från enskilda hushåll, vilket läggs i 

särskilda behållare för regelbunden sophämtning, är enligt dessa föreskrifter inte att betrakta 

som upplag. Detta gäller även komposterbart hushållsavfall från enskilt hushåll, vilket läggs i 

hushållskompost på den egna tomten. 

Växtnäringsämnen 

Med växtnäringsämnen avses konstgödning, mineraliska gödselmedel, naturgödsel (fastgödsel, 

kletgödsel, flytgödsel samt urin med ursprung från djur), avloppsslam, biogödsel, vedaska samt 

övriga organiska gödselmedel, dock ej gödsel från betande djur inom vattenskyddsområdet.  

Yrkesmässig 

Yrkesmässig verksamhet kan bedrivas av såväl fysiska som juridiska personer. För att någon 

ska anses yrkesmässigt bedriva en verksamhet förutsätts att verksamheten har en viss 

omfattning och varaktighet samt att den har ett fastställt vinstsyfte och är av självständig 

karaktär. Förhållanden som tyder på yrkesmässig verksamhet: 

• Verksamheten bedrivs i bolagsform 

• Verksamhetsutövaren är bokföringsskyldig 

• Verksamhetsutövaren är momsredovisningsskyldig 

 



Datum: 2017-11-20 
Dnr: Tn 2017/121  

Sida: 1 (1) 
 
 
 
 

Gullspångs kommun 
 

 Länsstyrelsen Västra Götalands län 
vastragotaland@lansstyrelsen.se  
 

 
 
 

Begäran om upphävande av föreskrifter inom visst 
område kring Hova vattentäkt, Gullspångs 
kommun 

Gullspångs kommun har för avsikt att med stöd av 7 kap. 21 och 22 §§ 
miljöbalken fastställa ett nytt vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter för 
Hova vattentäkt på fastigheterna Källtorp 1:4 och Källtorp 1:64 i Gullspångs 
kommun. Gullspångs kommun inkommer därför här med en begäran om 
upphävande av Länsstyrelsen Skaraborgs resolution från den 30 januari 1958 som 
avser fastställande av föreskrifter till förekommande av förorening av 
grundvattnet inom visst i Hova samhälle i Hova kommun beläget område. 
Gullspångs kommun begär vidare att upphävandet ska gälla från det att 
kommunens beslut om fastställande av nytt vattenskyddsområde träder i laga 
kraft. 

 

Johanna Klingborn   Michael Nordin 
Miljöingenjör VA-avdelningen  Teknisk chef 
 

 

 

Bilagor 

- Kommunfullmäktiges beslut om att begära upphävande av föreskrifter 
inom visst område kring Hova vattentäkt 

- Resolution. Länsstyrelsen Skaraborgs län 1958-01-30 
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Datum: 2017-09-25 kl 18:30 
 
Plats: Sessionssalen i Hova 
 
 

 Ärende Ärendenummer 

KF § 126
  

Formellt samråd om förslag till nytt vattenskyddsområde för 
Hova vattentäkt 

KS 2013/297  

 Beslut 

 Kommunfullmäktige beslutar att; 
  
1. Gullspångs kommun beslutar att genomföra formellt samråd genom att förelägga 
ägare och innehavare av särskild rätt till marken att inom viss tid yttra sig över 
förslaget till nytt vattenskyddsområde för Hova vattentäkt och tillhörande 
skyddsföreskrifter. 
  
2. Gullspångs kommun beslutar med stöd av 49 § delgivningslagen (2010:1932) att 
delgivning av föreläggandet ska ske genom kungörelsedelgivning.   
  
3. Gullspångs kommun beslutar att genomförande av det formella samrådet hanteras 
av tekniska nämnden.   
  
4. Gullspångs kommun beslutar att skicka in begäran om att Länsstyrelsen i Västra 
Götaland ska upphäva Länsstyrelsen Skaraborgs resolution från den 30 januari 1958 
som avser fastställande av föreskrifter till förekommande av förorening av 
grundvattnet inom visst i Hova samhälle i Hova kommun beläget område, och att 
upphävandet ska gälla från det att beslut om fastställande av nytt 
vattenskyddsområde träder i laga kraft. 
 

  

 Behandling i kommunfullmäktige 
  
Johanna Klingborn, miljöingenjör, informerar om ärendet. 
  
Carina Gullberg (S) tillstyrker kommunstyrelsens förslag med instämmande av Björn 
Thodenius (M). 
  
Ordförande Roland Karlsson (C) tar upp kommunstyrelsens förslag till beslut och 
finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. 
 

  

 Bakgrund 

 Tekniska nämnden har behandlat ärendet 2017-06-14 Tn § 132 enligt nedan: 
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Sammanfattning av bakgrunden till arbetet   
Den allmänna dricksvattenförsörjningen är ett kommunalt ansvar. Det kommunala 
ansvaret omfattar också att se till att allmänna dricksvattentillgångar skyddas så att 
dricksvattenförsörjningen säkras i ett långsiktigt perspektiv. Inrättande av 
vattenskyddsområden (VSO) med tillhörande skyddsföreskrifter är en del i det 
arbetet. Sveriges riksdag har fastställt det nationella miljökvalitetsmålet Grundvatten 
av god kvalitet, vilket Gullspångs kommun har gjort följande ställningstagande till: 
”Kommunen ska fastställa skyddsområden för vattentäkter där sådana saknas”. I 
dag saknas relevant skydd för grundvattentäkten i Hova.   
  
Ett vattenskyddsområde är ett område där mark-och vattenförhållanden är särskilt 
känsliga för föroreningar, och där ett   stort eller många små utsläpp kan göra att 
vattnet i täkten inte längre går att använda för dricksvattenproduktion. Inom ett 
vattenskyddsområde gäller ett antal skyddsföreskrifter som begränsar aktiviteter som 
kan innebära risk för utsläpp av ämnen som kan försämra vattenkvaliteten i täkten. 
  
Arbetssätt i projektet 
Arbetet med att ta fram ett förslag till nytt vattenskyddsområde har bedrivits i 
projektform där tjänstemän från VA-avdelningen har haft det övergripande ansvaret 
för arbetet. I projektgruppen har även representanter från verksamhet miljö och bygg 
samt kommunledningskontoret deltagit. Projektet har haft en styrgrupp med 
tjänstemän samt en politisk styrgrupp.   
  
Dialog med berörda fastighetsägare 
För att tidigt göra berörda fastighetsägare delaktiga inleddes en informell dialog i 
samband med att det första utkastet   till vattenskyddsområdets avgränsning hade 
tagits fram. Följande aktiviteter har ingått i dialogen: 
  
2016-10-05 Brevutskick till alla berörda fastighetsägare med information om projektet 
och om det framtagna förslaget   till avgränsning av vattenskyddsområdet. Utskicket 
innehöll även en inbjudan till en informationsträff. Cirka 120 berörda fastigheter 
omfattades av utskicket.  
  
2016-10-26 Informationsträff för berörda fastighetsägare och verksamhetsutövare i 
kommunhuset i Hova. Ytterligare   information om hur det fortsatta arbetet kommer 
att gå till, samt om förslaget till avgränsning av VSO. Vid träffen bjöds berörda in 
till dialogträffar för boende, lant-/skogsbrukare respektive 
övriga verksamhetsutövare. Från kommunens sida närvarade tjänstemän från  VA-
avdelningen, verksamhet miljö och bygg samt kommunledningskontoret. Kommunen 
representerades även politiskt vid informationsträffen. 22 personer närvarade vid 
informationsträffen.   
  
November 2016 Dialogträffar för boende (2016-11-28) (fyra berörda fastighetsägare 
närvarade), lant-/skogsbrukare   (2016-11-22) (cirka tio berörda verksamhetsutövare 
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närvarade) respektive övriga verksamhetsutövare (2016-11-22) (representanter för 
tre berörda verksamheter närvarade). Vid träffarna gicks ett första förslag 
till skyddsföreskrifter igenom. Träffarna fungerade som informella forum för frågor, 
synpunkter, diskussioner och där de berörda fick möjlighet att beskriva hur de 
påverkades av de föreslagna föreskrifterna. Vid träffarna erbjöds berörda möjlighet 
att boka tid för enskilda träffar under december. Vid en av dialogträffarna 
efterfrågades möjlighet till enskild träff i januari. Förslag på tider i december och 
januari lades upp på kommunens hemsida efter genomförda dialogträffar. Från 
kommunens sida närvarade tjänstemän från VA-avdelningen samt från verksamhet 
miljö och bygg. Vid träffarna med lant-/skogsbrukare respektive övriga 
verksamhetsutövare närvarade även konsulten som tagit fram förslaget till VSO och 
tillhörande   skyddsföreskrifter.  
  
2016-12-12 Enskild träff: En enskild träff hölls med fastigsägare som sammantaget 
äger sju berörda delområden av fastigheter. Inga ytterligare enskilda träffar har 
hållits.   
  
2017-03-08 Brevutskick till alla berörda fastighetsägare med information om att ett 
nytt förslag till VSO tagits fram.   Frågeställningar som kom upp i samband med 
dialogen med fastighetsägarna gav anledning att ta fram ett förslag till VSO som utgick 
från ett mindre uttag ur grundvattentäkten.   
  
Resultatet blev ett lite mindre skyddsområde och det är det förslaget till VSO som nu 
föreslås gå ut på formellt samråd. I brevutskicket informerades om det kommande 
formella samrådet. Cirka 70 fastigheter berörs av det nuvarande förslaget till VSO. Av 
dessa berörs cirka 40 fastigheter bara av den tertiära skyddszonen för vilken 
inga skyddsföreskrifter kommer att införas.   
  
Parallellt med ovan beskrivna aktiviteter har aktuell information hållits tillgänglig på 
kommunens hemsida. 
  
Tidigt samråd med myndigheter 
Efter dialogen med berörda fastighetsägare har tidigt samråd om förslaget till VSO 
med tillhörande skyddsföreskrifter hållits med Länsstyrelsen i Västra Götaland (2017-
03-30) samt med verksamhet miljö och bygg (2017-04-05). Samråden har inte 
föranlett ändringar av skyddsområdets avgränsning. Däremot framförde 
myndigheterna synpunkter på hur skyddsföreskrifterna är formulerade och ifall de är 
tillräckligt tydliga. Synpunkter vad gäller nivån på några av restriktionerna 
(anmälningsplikt, tillståndsplikt eller förbud) framfördes också. Sammantaget har flera 
mindre ändringar av skyddsföreskrifterna genomförts sedan de tidiga samråden med  
myndigheterna i fråga.  
  
  
  
  
Det formella samrådets genomförande 
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Krav på det formella samrådet finns i förordningen (1998:1252) om områdesskydd 
enligt miljöbalken m.m., och krav på  hur delgivning genomförs finns i 
delgivningslagen (2010:1932). Kommunen ska förelägga ägare och innehavare av 
särskild rätt till marken att inom viss tid yttra sig över förslaget. Föreläggandet ska 
normalt delges. Eftersom föreläggandet ska delges ett stort antal personer och 
sakägarkretsen inte fullt ut är känd föreslås fullmäktige besluta att delgivningen ska 
ske genom kungörelsedelgivning. En kungörelse om föreläggandet kommer då att ske 
genom att kungörelsen förs in i Post- och Inrikes Tidningar samt i Mariestads-
Tidningen inom tio dagar från beslutet om kungörelsedelgivning. 
  
Utöver genomförande av kungörelsedelgivning kommer alla kända ägare och 
innehavare av särskild rätt till marken att få föreläggandet hemskickat som ett brev. 
Kungörelsen samt förslaget till vattenskyddsområde med tillhörande 
skyddsföreskrifter kommer finnas tillgängliga på kommunens hemsida, samt i 
utskriven form på kommunhuset i Hova. Det kommer även sammanställas en mer 
lättillgänglig sammanfattning av förslaget. 
  
Den tid som en sakägare har på sig för att yttra sig över förslaget räknas från 
delgivningsdagen (två veckor från beslutet om kungörelsedelgivning), och den tiden 
får inte sättas kortare än en månad.     
  
Vidare ska kommunen även samråda med berörda myndigheter. Remiss kommer att 
skickas till Sveriges geologiska undersökning (SGU), Trafikverket, Räddningstjänsten, 
Skogsstyrelsen, Havs- och vattenmyndigheten, Länsstyrelsen, Miljö- och 
byggnadsnämnden Gullspångs kommun samt Lantbrukarnas riksförbund (LRF) 
Gullspång. 
  
Efter genomfört formellt samråd 
Efter att det formella samrådet har genomförts kommer en samrådsredogörelse att 
sammanställas. Där samlas inkomna yttranden med kommunens bemötanden av dem 
samma. Här redogörs också för om samrådet har föranlett några ändringar av 
förslaget till vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter. Samrådsredogörelsen samt 
ett slutligt förslag till   vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter kommer ingå som 
underlag för beslut om fastställande. Beslut om fastställande av nytt 
vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter ska fattas av kommunfullmäktige.   
  
Upphävande av befintligt skyddsområde 
Det finns ett gammalt skyddsområde med föreskrifter (Länsstyrelsen Skaraborgs län, 
1958-01-30) som måste upphävas innan ett nytt vattenskyddsområde med 
skyddsföreskrifter för Hova vattentäkt kan fastställas. Det är länsstyrelsen som ska 
upphäva det gamla skyddsområdet. Länsstyrelsen föreslår att kommunen inkommer 
med en begäran om att   upphävandet ska gälla från det att kommunens beslut om 
fastställande av nytt vattenskyddsområde träder i laga kraft. Så länge kommunen inte 
fastställer något nytt skyddsområde slutar inte heller det gamla att gälla.   
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 Bilagor 

 - Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-08-23 (2017-08-23 Ksau §147).doc 
- Formellt samråd och förslag till nytt vattenskyddsområde för Hova vattentäkt, TN-§ 
132.pdf 
- Tjänsteskrivelse, formellt samråd om förslag till nytt vattenskyddsområde för Hova 
vattentäkt, 2017-05-30 skriven av Johanna Klingborn och Michael Nordin.pdf 
- Tekniskt underlag Hova vattenskyddsområde, rapport, 2017-05-22.pdf 
- Övergripande konsekvensbedömning_170531.pdf 
- Begäran om upphävande av befintligt skyddsområde.pdf 
- Kommunstyrelsen 2017-09-06 (2017-09-06 KS §270).doc 
 

  

 Kopia till 

 Tekniska nämnden 
Johanna Klingborn 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 301                                                   Dnr 2017/00526  

Skötselplan för kommunala badplatser i Mariestad, Töreboda 
och Gullspång 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden antar ”Skötselplan för kommunala badplatser i Mariestad, Töreboda 
och Gullspångs kommuner”.  

Bakgrund 

Ett av Tekniska nämndens mål är att skapa ”mer attraktiva badplatser” där 
etappmålet för år 2017 är att ta fram en skötselplan. Verksamhet teknik har under 
året arbetat fram provtagningsprogram och analys av behov på respektive badplats 
som har resulterat i ett förslag till skötselplan. Syftet med skötselplanen är att 
kommuninvånare och andra besökare ska känna en trygghet och att de ska känna sig 
informerade och att de trivs med sin vistelse på våra kommunala badplatser. 

Inför säsongen 2018 kommer visst nollställningsarbete ske som till exempel 
vassröjning och slyröjning att ske. På samtliga kommunala badplatser kommer det att 
monteras upp informationsskyltar där skötselplanen framgår samt annan relevant 
information. En uppdatering av kommunernas hemsidor kommer att göras inför 
säsongen där det på ett tydligare sätt visar de kommunala badplatserna. En satsning 
kommer även att göras för att tillsammans med utvecklingsavdelningen ta fram 
lämplig badplatskarta.  

Underlag för beslut 

Skötselplan för kommunala badplatser i Mariestad, Töreboda och Gullspångs 
kommuner.  

 

Tjänsteskrivelse upprättad av enhetschef park/hamn Jan Larsson och teknisk chef 
Michael Nordin ”Skötselplan för kommunala badplatser i Mariestad, Töreboda och 
Gullspång”.    
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 Verksamhet teknik Tekniska nämnden 

 

Skötselplan för kommunala badplatser i 
Mariestad, Töreboda och Gullspång 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden antar ”Skötselplan för badplatser i Mariestad, Töreboda och 
Gullspångs kommuner”.  

Bakgrund 

Ett av Tekniska nämndens mål är att skapa ”mer attraktiva badplatser” där 
etappmålet för år 2017 är att ta fram en skötselplan. Verksamhet teknik har 
under året arbetat fram provtagningsprogram och analys av behov på respektive 
badplats som har resulterat i ett förslag till skötselplan. Syftet med skötselplanen 
är att kommuninvånare och andra besökare ska känna en trygghet och att de 
ska känna sig informerade och att de trivs med sin vistelse på våra kommunala 
badplatser. 
Inför säsongen 2018 kommer visst nollställningsarbete ske som till exempel 
vassröjning och slyröjning att ske. På samtliga kommunala badplatser kommer 
det att monteras upp informationsskyltar där skötselplanen framgår samt annan 
relevant information. En uppdatering av kommunernas hemsidor kommer att 
göras inför säsongen där det på ett tydligare sätt visar de kommunala 
badplatserna. En satsning kommer även att göras för att tillsammans med 
utvecklingsavdelningen ta fram lämplig badplatskarta.  

Underlag för beslut 

Skötselplan för kommunala badplatser i Mariestad, Töreboda och Gullspångs 
kommuner.  
 
Tjänsteskrivelse upprättad av enhetschef park/hamn Jan Larsson och teknisk 
chef Michael Nordin ”Skötselplan för kommunala badplatser i Mariestad, 
Töreboda och Gullspång”.    
 
 

Jan Larsson 
Enhetschef Park/Hamn  

Michael Nordin 
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Inledning 

Tekniska nämndens mål är att skapa attraktivare badplatser i MTG-kommunerna. 
Etappmålet år 2017 var att ta fram en skötselplan för badplatserna som nämnden följande 
år kan arbeta efter för att uppnå det huvudsakliga målet Attraktivare badplatser i MTG. 
Skötselplanen ska bidra till en ökad trivsel och trygghet för våra kommuninvånare och 
gäster. 
 
Badplatserna som finns med i skötselplanen är de badplatser där kommunen eller av aktör 
utsedd av kommunen sköter badplatsen. De flesta badplatserna ingår i ett 
provtagningsprogram som Havs- och Vattenmyndigheten rekommenderar för ett så kallat 
EU-bad. Inom MTG finns ingen badplats som enligt definitionen uppfyller kriterierna för 
att behöva detta provtagningsprogram. För att uppfylla kriterierna krävs en större mängd 
badgäster per dygn än vad som är normalt på de badplatser som finns inom MTG. Tekniska 
nämnden har trots detta beslutat att provtagningsprogrammet ska vara gällande för de 
badplatser som ligger så tillgängliga att kostnaden för provtagning inte blir allt för stor. 
 
På en kommunal badplats inom MTG ska en badgäst finna information om vilken skötsel 
som kan förväntas, de flesta fallen vilken vattenkvalitet som råder och i förekommande fall 
även få information om aktuell vattentemperatur. 
Kommunens hemsida kommer löpande uppdateras med information om vattenkvalitet och 
provtagningsresultat. 
Skötselplanen gäller under badsäsongen som pågår mellan xx/6 och xx/8 
 
Tekniska nämnden december 2017 
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VÄNERN - EKUDDENS STRANDBAD, MARIESTAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skötselplan för Ekuddens strandbad 

Skötselmoment Grundintervall Extra 

Provtagning Vattenkvalitet, enligt 
klassificering för EU-
bad 

Vattentemperatur 
dagligen vid säsong 

Kontroll/Tömning sopkärl Dagligen vid säsong Vid hög beläggning 
två gånger per dag 

Skräpplockning Dagligen vid säsong  

Städning WC/”Bajamaja” Saknas Finns på campingen 

Kontroll bryggor En gång per vecka  

Kontroll badflotte En årlig 
kontroll/besiktning 

 

Kontroll Livräddningsutrustning Dagligen vid säsong  

Kontroll 
lekutrustning/tillgänglighetsutrustning 

En gång per vecka/En 
gång per vecka 

 

Sladdning strand En gång per vecka  

Säkerhetsdykning Två gånger per säsong  

Slyröjning En gång per säsong  

Gräsklippning En gång per vecka  

Städning/skötsel grillplats Dagligen vid säsong  

Uppdatering informationsskylt Dagligen vid säsong  
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VÄNERN - SANDVIKENS STRANDBAD, MARIESTAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skötselplan Sandvikens strandbad 

Skötselmoment Grundintervall Extra 

Provtagning Vattenkvalitet, enligt 
klassificering för EU-
bad 

Vattentemperatur 
dagligen vid säsong 

Kontroll/Tömning sopkärl Dagligen vid säsong Vid hög beläggning två 
gånger per dag 

Skräpplockning Dagligen vid säsong  

Städning WC/”Bajamaja” Dagligen vid säsong  

Kontroll bryggor Saknas  

Kontroll badflotte Saknas  

Kontroll Livräddningsutrustning Dagligen vid säsong  

Kontroll 
lekutrustning/tillgänglighetsutrustning 

Saknas/Saknas  

Sladdning strand En gång per vecka  

Säkerhetsdykning -  

Slyröjning En gång per säsong  

Gräsklippning -  

Städning/skötsel grillplats Dagligen vid säsong  

Uppdatering informationsskylt Dagligen vid säsong  
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VÄNERN – SJÖTORPS GÄSTHAMN, SJÖTORP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skötselplan Sjötorps gästhamns strandbad 

Skötselmoment Grundintervall Extra 

Provtagning Vattenkvalitet, enligt 
klassificering för EU-bad 

 

Kontroll/Tömning sopkärl Tre gånger per vecka  

Skräpplockning Tre gånger per vecka  

Städning WC/”Bajamaja” Tre gånger per vecka  

Kontroll bryggor Saknas  

Kontroll badflotte En årlig 
kontroll/besiktning 

 

Kontroll Livräddningsutrustning Tre gånger per vecka  

Kontroll 
lekutrustning/tillgänglighetsutrustning 

Saknas/Saknas  

Sladdning av strand -  

Säkerhetsdykning En gång per säsong  

Slyröjning En gång per säsong  

Gräsklippning -  

Städning/skötsel grillplats Tre gånger per vecka  

Uppdatering informationsskylt Tre gånger per vecka  
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VÄNERN - SNAPENS STRANDBAD, MARIESTAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skötselmoment Grundintervall Extra 

Provtagning Vattenkvalitet, enligt 
klassificering för EU-
bad 

Vattentemperatur 
dagligen vid säsong 

Kontroll/Tömning sopkärl Dagligen vid säsong Vid hög beläggning två 
gånger per dag 

Skräpplockning Dagligen vid säsong  

Städning WC/”Bajamaja” Saknas Finns på Snapen Café 

Kontroll bryggor En gång per vecka  

Kontroll badflotte Saknas  

Kontroll Livräddningsutrustning Dagligen vid säsong  

Kontroll 
lekutrustning/tillgänglighetsutrustning 

En gång per 
vecka/saknas 

 

Sladdning strand -  

Säkerhetsdykning -  

Slyröjning En gång per säsong  

Gräsklippning En gång per vecka  

Städning/skötsel grillplats Dagligen vid säsong  

Uppdatering informationsskylt Dagligen vid säsong  
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VÄNERN - HATTAREVIKS STRANDBAD, TORSÖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skötselplan Hattarevik strandbad 

Skötselmoment Grundintervall Extra 

Provtagning Vattenkvalitet, enligt 
klassificering för EU-
bad 

 

Kontroll/Tömning sopkärl Tre gånger per vecka  

Skräpplockning Tre gånger per vecka  

Städning WC/”Bajamaja” Tre gånger per vecka  

Kontroll bryggor Saknas  

Kontroll badflotte Saknas  

Kontroll Livräddningsutrustning Tre gånger per vecka  

Kontroll 
lekutrustning/tillgänglighetsutrustning 

Saknas/Saknas  

Sladdning strand -  

Säkerhetsdykning -  

Slyröjning En gång per säsong  

Gräsklippning -  

Städning/skötsel grillplats Tre gånger per vecka  

Uppdatering informationsskylt Tre gånger per vecka  
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VÄNERN - SANDVIKS STRANDBAD, TORSÖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skötselplan Sandvik strandbad 

Skötselmoment Grundintervall Extra 

Provtagning Vattenkvalitet, enligt 
klassificering för EU-
bad 

 

Kontroll/Tömning sopkärl Tre gånger per vecka  

Skräpplockning Tre gånger per vecka  

Städning WC/”Bajamaja” Tre gånger per vecka  

Kontroll bryggor Saknas  

Kontroll badflotte Saknas  

Kontroll Livräddningsutrustning Tre gånger per vecka  

Kontroll 
lekutrustning/tillgänglighetsutrustning 

Saknas/Saknas  

Sladdning strand -  

Säkerhetsdykning -  

Slyröjning En gång per säsong  

Gräsklippning -  

Städning/skötsel grillplats Tre gånger per vecka  

Uppdatering informationsskylt Tre gånger per vecka  
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VÄNERN - MELLÅSEN STRANDBAD, BJÖRSÄTER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skötselplan Mellåsen strandbad 

Skötselmoment Grundintervall Extra 

Provtagning Vattenkvalitet, enligt 
klassificering för EU-
bad 

 

Kontroll/Tömning sopkärl En gång per vecka  

Skräpplockning En gång per vecka  

Städning WC/”Bajamaja” Saknas  

Kontroll bryggor Saknas  

Kontroll badflotte Saknas  

Kontroll Livräddningsutrustning En gång per vecka  

Kontroll 
lekutrustning/tillgänglighetsutrustning 

Saknas/Saknas  

Sladdning strand -  

Säkerhetsdykning -  

Slyröjning En gång per säsong  

Gräsklippning -  

Städning/skötsel grillplats Saknas  

Uppdatering informationsskylt En gång per vecka  
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VRISTULVEN – SVARTVIKS BADPLATS, LUGNÅS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skötselplan Svartvik badplats (Vristulven) 

Skötselmoment Grundintervall Extra 

Provtagning -  

Kontroll/Tömning sopkärl En gång per vecka  

Skräpplockning En gång per vecka  

Städning WC/”Bajamaja” Saknas  

Kontroll bryggor Saknas  

Kontroll badflotte Saknas  

Kontroll Livräddningsutrustning En gång per vecka  

Kontroll 
lekutrustning/tillgänglighetsutrustning 

Saknas/Saknas  

Sladdning strand -  

Säkerhetsdykning -  

Slyröjning En gång per säsong  

Gräsklippning -  

Städning/skötsel grillplats Saknas  

Uppdatering informationsskylt En gång per vecka  
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SKAGERN – OTTERBERGETS STRANSBAD, HOVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skötselplan Otterbergets strandbad 

Skötselmoment Grundintervall Extra 

Provtagning Vattenkvalitet, enligt 
klassificering för EU-
bad 

Vattentemperatur 
dagligen vid säsong 

Kontroll/Tömning sopkärl Dagligen vid säsong Vid hög beläggning två 
gånger per dag 

Skräpplockning Dagligen vid säsong  

Städning WC/”Bajamaja” Dagligen vid säsong  

Kontroll bryggor En gång per vecka  

Kontroll badflotte Saknas  

Kontroll Livräddningsutrustning Dagligen vid säsong  

Kontroll 
lekutrustning/tillgänglighetsutrustning 

En gång per 
vecka/Saknas 

 

Sladdning strand -  

Säkerhetsdykning Två gånger per säsong  

Slyröjning En gång per säsong  

Gräsklippning En gång per vecka  

Städning/skötsel grillplats Dagligen vid säsong  

Uppdatering informationsskylt Dagligen vid säsong  
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SKAGERN – SKAGERSVIKS BADPLATS, SKAGERSVIK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skötselplan Skagersviks strandbad 

Skötselmoment Grundintervall Extra 

Provtagning Vattenkvalitet, enligt 
klassificering för EU-
bad 

 

Kontroll/Tömning sopkärl Endast stor container  

Skräpplockning Tre gånger per vecka  

Städning WC/”Bajamaja” Tre gånger per vecka  

Kontroll bryggor En gång per vecka  

Kontroll badflotte En gång per vecka 
(hopptorn) 

 

Kontroll Livräddningsutrustning Tre gånger per vecka  

Kontroll 
lekutrustning/tillgänglighetsutrustning 

En gång per 
vecka/Saknas 

 

Sladdning strand -  

Säkerhetsdykning Två gånger per säsong  

Slyröjning En gång per säsong  

Gräsklippning En gång per vecka  

Städning/skötsel grillplats Tre gånger per vecka  

Uppdatering informationsskylt Tre gånger per vecka  
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VÄNERN - BARFOTENS STRANDBAD, OTTERBÄCKEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skötselplan Barfotens strandbad 

Skötselmoment Grundintervall Extra 

Provtagning Vattenkvalitet, enligt 
klassificering för EU-
bad 

Vattentemperatur 
dagligen vid säsong 

Kontroll/Tömning sopkärl Dagligen vid säsong Vid hög beläggning två 
gånger per dag 

Skräpplockning Dagligen vid säsong  

Städning WC/”Bajamaja” Dagligen vid säsong  

Kontroll bryggor En gång per vecka  

Kontroll badflotte Saknas  

Kontroll Livräddningsutrustning Dagligen vid säsong  

Kontroll 
lekutrustning/tillgänglighetsutrustning 

En gång per 
vecka/Saknas 

 

Sladdning strand -  

Säkerhetsdykning Två gånger per säsong  

Slyröjning En gång per säsong  

Gräsklippning En gång per vecka  

Städning/skötsel grillplats Dagligen vid säsong  

Uppdatering informationsskylt Dagligen vid säsong  
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VÄNERN - SÖDRA HOVDENSBADPLATS, BROMMÖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skötselplan Södra Hovden strandbad 

Skötselmoment Grundintervall Extra 

Provtagning -  

Kontroll/Tömning sopkärl En gång per vecka  

Skräpplockning En gång per vecka  

Städning WC/”Bajamaja” En gång per vecka  

Kontroll bryggor Saknas  

Kontroll badflotte Saknas  

Kontroll Livräddningsutrustning En gång per vecka  

Kontroll 
lekutrustning/tillgänglighetsutrustning 

Saknas/Saknas  

Sladdning strand -  

Säkerhetsdykning -  

Slyröjning En gång per säsong  

Gräsklippning -  

Städning/skötsel grillplats Saknas  

Uppdatering informationsskylt En gång per vecka  

 

 

 

 



Sida: 16 (25) 

 
 

 

 

VÄNERN - NORRA HOVDENSBADPLATS, BROMMÖ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skötselplan Norra Hovden strandbad 

Skötselmoment Grundintervall Extra 

Provtagning -  

Kontroll/Tömning sopkärl En gång per vecka  

Skräpplockning En gång per vecka  

Städning WC/”Bajamaja” En gång per vecka  

Kontroll bryggor Saknas  

Kontroll badflotte Saknas  

Kontroll Livräddningsutrustning En gång per vecka  

Kontroll 
lekutrustning/tillgänglighetsutrustning 

Saknas/Saknas  

Sladdning strand -  

Säkerhetsdykning -  

Slyröjning En gång per säsong  

Gräsklippning -  

Städning/skötsel grillplats Saknas  

Uppdatering informationsskylt En gång per vecka  
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VÄNERN - RÖVARSANDS BADPLATS, BROMMÖ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skötselplan Rövarsand strandbad 

Skötselmoment Grundintervall Extra 

Provtagning -  

Kontroll/Tömning sopkärl En gång per vecka  

Skräpplockning En gång per vecka  

Städning WC/”Bajamaja” En gång per vecka  

Kontroll bryggor Saknas  

Kontroll badflotte Saknas  

Kontroll Livräddningsutrustning En gång per vecka  

Kontroll 
lekutrustning/tillgänglighetsutrustning 

Saknas/Saknas  

Sladdning strand -  

Säkerhetsdykning -  

Slyröjning En gång per säsong  

Gräsklippning -  

Städning/skötsel grillplats Saknas  

Uppdatering informationsskylt En gång per vecka  
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VÄNERN - STORA VITESAND BADPLATS, BROMMÖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skötselplan Stora Vitesand strandbad 

Skötselmoment Grundintervall Extra 

Provtagning -  

Kontroll/Tömning sopkärl En gång per vecka  

Skräpplockning En gång per vecka  

Städning WC/”Bajamaja” En gång per vecka  

Kontroll bryggor Saknas  

Kontroll badflotte Saknas  

Kontroll Livräddningsutrustning En gång per vecka  

Kontroll 
lekutrustning/tillgänglighetsutrustning 

Saknas/Saknas  

Sladdning strand -  

Säkerhetsdykning -  

Slyröjning En gång per säsong  

Gräsklippning -  

Städning/skötsel grillplats Saknas  

Uppdatering informationsskylt En gång per vecka  
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VÄNERN - KNIPANS BADPLATS, BROMMÖ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skötselplan Knipan strandbad 

Skötselmoment Grundintervall Extra 

Provtagning -  

Kontroll/Tömning sopkärl En gång per vecka  

Skräpplockning En gång per vecka  

Städning WC/”Bajamaja” En gång per vecka  

Kontroll bryggor Saknas  

Kontroll badflotte Saknas  

Kontroll Livräddningsutrustning En gång per vecka  

Kontroll 
lekutrustning/tillgänglighetsutrustning 

Saknas/Saknas  

Sladdning strand -  

Säkerhetsdykning -  

Slyröjning En gång per säsong  

Gräsklippning -  

Städning/skötsel grillplats Saknas  

Uppdatering informationsskylt En gång per vecka  

 
 



Sida: 20 (25) 

 
 

 

 
 
VÄNERN - RUKEHAMNS BADPLATS, BROMMÖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skötselplan Rukehamn strandbad 

Skötselmoment Grundintervall Extra 

Provtagning -  

Kontroll/Tömning sopkärl En gång per vecka  

Skräpplockning En gång per vecka  

Städning WC/”Bajamaja” Saknas  

Kontroll bryggor Saknas  

Kontroll badflotte Saknas  

Kontroll Livräddningsutrustning En gång per vecka  

Kontroll 
lekutrustning/tillgänglighetsutrustning 

Saknas/Saknas  

Sladdning strand -  

Säkerhetsdykning -  

Slyröjning En gång per säsong  

Gräsklippning -  

Städning/skötsel grillplats Saknas  

Uppdatering informationsskylt En gång per vecka  



Sida: 21 (25) 

 
 

 

 

 
 
TIDAN - HEDVIGABADET BADPLATS, MOHOLM 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skötselplan Hedvigabadet strandbad 

Skötselmoment Grundintervall Extra 

Provtagning -  

Kontroll/Tömning sopkärl En gång per vecka  

Skräpplockning En gång per vecka  

Städning WC/”Bajamaja” Saknas  

Kontroll bryggor Saknas  

Kontroll badflotte Saknas  

Kontroll Livräddningsutrustning En gång per vecka  

Kontroll 
lekutrustning/tillgänglighetsutrustning 

Saknas/Saknas  

Sladdning strand -  

Säkerhetsdykning -  

Slyröjning En gång per säsong  

Gräsklippning -  

Städning/skötsel grillplats Saknas  

Uppdatering informationsskylt En gång per vecka  

 



Sida: 22 (25) 

 
 

 

 

 

KORSSJÖN - KORSSJÖNS BADPLATS, SLÄTTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skötselplan Korssjön strandbad 

Skötselmoment Grundintervall Extra 

Provtagning Vattenkvalitet, enligt 
klassificering för EU-
bad 

 

Kontroll/Tömning sopkärl En gång per vecka Varannan vecka 

Skräpplockning En gång per vecka omklädningsrum 

Städning WC/”Bajamaja” Ja  

Kontroll bryggor ja  

Kontroll badflotte Saknas  

Kontroll Livräddningsutrustning En gång per vecka  

Kontroll 
lekutrustning/tillgänglighetsutrustning 

Saknas/Saknas  

Sladdning strand -  

Säkerhetsdykning Ska göras  

Slyröjning En gång per säsong  

Gräsklippning ja  

Städning/skötsel grillplats Saknas  

Uppdatering informationsskylt En gång per vecka  

 



Sida: 23 (25) 

 
 

 

 
 
 
 

 

VIKEN - SÅGEBACKENS BADPLATS, BEATEBERG 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skötselplan Sågebackens strandbad 

Skötselmoment Grundintervall Extra 

Provtagning Vattenkvalitet, enligt 
klassificering för EU-
bad 

 

Kontroll/Tömning sopkärl En gång per vecka  

Skräpplockning En gång per vecka  

Städning WC/”Bajamaja” Ja  

Kontroll bryggor Saknas  

Kontroll badflotte Saknas  

Kontroll Livräddningsutrustning En gång per vecka  

Kontroll 
lekutrustning/tillgänglighetsutrustning 

Saknas/Saknas  

Sladdning strand -  

Säkerhetsdykning -  

Slyröjning En gång per säsong  



Sida: 24 (25) 

 
 

 

Gräsklippning ja  

Städning/skötsel grillplats ja  

Uppdatering informationsskylt En gång per vecka  

VIKEN - ÅSENS BADPLATS, HALNA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skötselplan Åsens strandbad 

Skötselmoment Grundintervall Extra 

Provtagning Vattenkvalitet, enligt 
klassificering för EU-
bad 

 

Kontroll/Tömning sopkärl En gång per vecka omklädningsrum 

Skräpplockning En gång per vecka  

Städning WC/”Bajamaja” ja  

Kontroll bryggor Saknas  

Kontroll badflotte Saknas  

Kontroll Livräddningsutrustning En gång per vecka  

Kontroll 
lekutrustning/tillgänglighetsutrustning 

Saknas/Saknas  

Sladdning strand -  

Säkerhetsdykning -  

Slyröjning En gång per säsong  



Sida: 25 (25) 

 
 

 

Gräsklippning ja  

Städning/skötsel grillplats Saknas  

Uppdatering informationsskylt En gång per vecka  

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-12-12 

Sida 1 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 302                                                   Dnr 2015/00172  

Utvärdering - Privat finansiering av trädfällning på kommunal 
mark 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner informationen.  

Bakgrund 

Tekniska nämnden beslutade i september år 2015 att införa möjligheten för privat 
finansiering av trädfällning på kommunal mark. Det beslutades i samband med detta 
att verksamhet teknik skulle göra en utvärdering av beslutet efter två år. 

En utvärdering har gjorts och sammanfattningsvis fungerar arbetsgången bra och 
verksamhet teknik tycker inte att det finns någon anledning att ändra på beslutet. 

Under de två år som beslutet har gällt har totalt 33 stycken ansökningar inkommit, 
några enstaka har gällt Gullspångs kommun i övrigt har ansökningarna varit gällande 
Mariestad. Endast några enstaka har avslagits. 

Rutinen och arbetssättet gör att det råder god ordning i ärendena och att det mesta 
av arbetet görs av den/de som vill att trädfällning ska ske. Kommunen kan även 
samordna bedömningsinsatser vilket gör att tidsåtgången för kommunen är ringa.  

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag TN § 189/2015. 

 

Tjänsteskrivelse upprättad av enhetschef park/hamn Jan Larsson och teknisk chef 
Michael Nordin ”Utvärdering - Privat finansiering av trädfällning på kommunal 
mark”.   

Expedierats till: 
(Enhetschef park/hamn Jan Larsson) 

 



 

 
 

 
 
 

  

 Datum: 2017-12-06  
Dnr: 2015/00172   

Sida: 1 (1) 
 

  

 

 Verksamhet teknik Tekniska nämnden 

 

Utvärdering - Privat finansiering av trädfällning 
på kommunal mark 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden godkänner informationen.  

Bakgrund 

Tekniska nämnden beslutade i september år 2015 att införa möjligheten för 
privat finansiering av trädfällning på kommunal mark. Det beslutades i 
samband med detta att verksamhet teknik skulle göra en utvärdering av beslutet 
efter två år. 
En utvärdering har gjorts och sammanfattningsvis fungerar arbetsgången bra 
och verksamhet teknik tycker inte att det finns någon anledning att ändra på 
beslutet. 
Under de två år som beslutet har gällt har totalt 33 stycken ansökningar 
inkommit, några enstaka har gällt Gullspångs kommun i övrigt har 
ansökningarna varit gällande Mariestad. Endast några enstaka har avslagits. 
Rutinen och arbetssättet gör att det råder god ordning i ärendena och att det 
mesta av arbetet görs av den/de som vill att trädfällning ska ske. Kommunen 
kan även samordna bedömningsinsatser vilket gör att tidsåtgången för 
kommunen är ringa.  

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag TN § 189/2015. 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av enhetschef park/hamn Jan Larsson och teknisk 
chef Michael Nordin ”Utvärdering - Privat finansiering av trädfällning på 
kommunal mark”.   
 
 

Jan Larsson 
Enhetschef Park/hamn 

Michael Nordin 
Teknisk chef  

 



Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 35 
 2015-09-08  
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tn § 189 TN 2015/172 

Förslag till beslut privat finansiering av trädfällning i Mariestad, Töre-
boda och Gullspång 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Tekniska nämndens beslut 

1. Tekniska nämndens arbetsutskott godkänner formuleringen ”Med berörd granne menas 
den som ser trädet/träden från sin fastighet och är inom 100 meter från trädet.” 

 
2. Tekniska nämnden beslutar att införa möjligheten till privat finansiering av nedtagning av 

träd på MTG-kommunernas mark. 
 
3. Tekniska nämnden beslutar att delegera beslutsfattande om vilket/vilka träd som ska tas 

ner till parkchef/parkansvarig inom respektive kommun. 
 
4. Tekniska nämndens delegationsordning gällande ” REN VERKSTÄLLIGHET (behöver 

inte anmälas till TN)” kompletteras med ny punkt 24. Beslut om nedtagning av träd på 
MTG-kommunernas mark. 

 
5. Tekniska nämnden ger verksamhet teknik uppdrag att utvärdera beslutet om två år. 

Bakgrund 

Städer och tätorter är planerade. Utöver byggnader, gator och torg så de gröna miljöerna 
särskilt värdefulla. Dagens politiska diskussion samtida forskning visar att detta kommer bli 
än mer värdefullt att vårda och utveckla. Den attraktiva staden har gott om näraliggande 
rekreativa områden. Träden är ofta det viktigaste och mest karaktärsbildande i våra stads-
miljöer och bostadsområden.  
 
Träd ger kontrast mot byggnaders geometriska former och binder samman staden. 
Träd är rumsbildande och landskapsbildande. 
Träd ger en lugn och trivsam miljö samt en grönska i omgivningen. 
Träd ger skugga, sänker temperaturen och är luftcirkulerande och fungerar därför som klimatförbättrare. 
Träd binder stoft/partiklar, fungerar ljuddämpande och luftförbättrande. 
Träd ger skydd mot jorderodering, vind, regn och snödrev. 
Träd ger skydd mot insyn. 
 
Verksamhet teknik får varje år ett flertal önskemål om nedtagning av träd från privatperso-
ner. Från och med 2015 finns det en utökad blankett där sökanden även måste ha under-
skrift från sina grannar. De flesta önskemål handlar om att träd är för stora och skuggar 
samt skräpar ner. Kostnaden för de träd som tas ner är cirka 3000 kr/träd samt ett flertal 
arbetstimmar för att bedöma eventuella åtgärder. Ytterligare ett problem är att de som blivit 
nekade sällan nöjer sig med detta utan hör av sig upprepade gånger till både tjänstemän och 
politiker. 



Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 36 
 2015-09-08  
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tn § 189 (forts) TN 2015/172 

Förslaget är, att som i flera andra kommuner, erbjuda våra invånare att själva bekosta ned-
tagningen av träd. Riskträd tar kommunerna givetvis hand om även i fortsättningen. Efter 
inkommet önskemål gör parkchef eller motsvarande inom verksamhet teknik en bedömning 
en gång per år och den sökande får sedan beslut om huruvida denne kan gå vidare och själv 
bekosta en nedtagning eller inte. 
 
Ansvaret för åtgärden ligger helt på den sökande. Endast av kommunerna utsedda kvalifice-
rade företag med ansvarsförsäkring, rätt utbildning och F-skattsedel får anlitas. 
 
Riktlinjer för bedömning 
Är trädet skyddsvärt? Vi värnar speciellt äldre träd och särskilt ekar och tallar samt trädra-
der/alléer.  
Är trädet farligt för fastigheten, dess boende eller allmänheten?  
Är trädet sjukt?  
Hur påverkas stads- eller landskapsbilden?  
Hur påverkas undervegetationen, är risken stor för att sly och ogräs i stället ökar?  
 
Följande är inte giltiga skäl för att få fälla ett träd:  
Att löv, barr eller kottar blåser in på annan fastighetsmark.  
Att träd står i vägen för paraboler.  
Att träd skuggar uteplatser eller motsvarande.  
Att träd eller vegetation skymmer utsikt.  
Att träden orsakar allergi. Pollen har en större spridning och är omöjligt att förhindra. 
 
Grannars yttranderätt  
I blanketten skall berörda grannar skriva under för att ansökan skall vara giltig. Detta är för 
att det vid ett flertal tillfällen funnits olika åsikter om träd skall tas ned eller inte. Det är den 
sökandes ansvar att reda ut detta, inte verksamhet tekniks. Med berörd granne menas den 
som ser trädet/träden från sin fastighet och är inom 100 meter från trädet. Detta är en ge-
nerell tillämpning som används av många kommuner som har liknande regelverk. 
 
Möjlighet att lämna synpunkter  
Är den sökande inte nöjd med beslutet som fattas av verksamhet teknik kan ny blankett 
lämnas in. Denna tas då upp vid nästkommande genomgång. Träd växer och det är därför 
fullt möjligt att ett annat besked lämnas året därpå. 

Arbetsutskottets förslag 

Överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut 
och finner att tekniska nämnden beslutar enligt förslaget. 



Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 37 
 2015-09-08  
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tn § 189 (forts.) TN 2015/172 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av plan- och landskapsarkitekt Hanna Asp och projektledare Jo-
han Bengtsson ” Förslag till beslut: privat finansiering trädfällning”. 
 
Bilaga: Trädärenden_blankett_förslag3. 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
Plan- och landskapsarkitekt Hanna Asp  
Projektledare Johan Bengtsson 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-12-12 

Sida 1 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 283                                                   Dnr 2017/00519  

Projekt - byggnation av VA i Törnberga, Mariestads kommun 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden beslutar att 

1. Bevilja verksamhet teknik igångsättningstillstånd för att projektera ledningsförläggning 
för vatten och spillvatten till fastigheterna Krontorp 1:6, 1:7, 1:9 och 1:10.  

2. Finansiering sker genom att omdisponera 70 000 kr från projekt 1751 till projekt ”VA-
byggnation Törnberga”.   

Bakgrund 

Mariestads kommun antog i december 2016 VA-plan 2016-2026 som bland annat ger 
riktningen för hur kommunens allmänna VA-anläggning ska utvecklas. Enligt VA-
planen ska fastigheterna Krontorp 1:6, 1:7, 1:9 och 1:10 förses med kommunala VA-
tjänster för vatten och spillvatten under 2018. 

 

Verksamhet teknik avser att påbörja framtagande av projekterings- och 
kostnadsunderlag vilket kräver finansiering. I kommunens investeringsbudget finns 
medel avsatta för nya VA-verksamhetsområden i projekt 1751. Efter 
projekteringsfasen behöver kommunfullmäktige besluta om verksamhetsområde 
innan genomförandet sker.   

Underlag för beslut 

VA-plan 2016-2026. 

 

Tjänsteskrivelse upprättad av va-strateg Amanda Haglind och teknisk chef Michael 
Nordin ”Projekt – VA-byggnation i Törnberga, Mariestads kommun”.     

 

Expedierats till: 
Verksamhetsekonom Elisabeth Westberg 
Va-strateg Amanda Haglind 

 



 

 
 

 
 
 

  

 Datum: 2017-11-22  
Dnr: 2017/00519   

Sida: 1 (1) 
 

  

 

 Verksamhet teknik Tekniska nämnden 

 

Projekt – VA-byggnation i Törnberga, Mariestads 
kommun 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden beslutar att 
1. Bevilja verksamhet teknik igångsättningstillstånd för att projektera 

ledningsförläggning för vatten och spillvatten till fastigheterna Krontorp 
1:6, 1:7, 1:9 och 1:10.  

2. Finansiering sker genom att omdisponera 70 000 kr från projekt 1751 
till projekt ”VA-byggnation Törnberga”.   

Bakgrund 

Mariestads kommun antog i december 2016 VA-plan 2016-2026 som bland 
annat ger riktningen för hur kommunens allmänna VA-anläggning ska 
utvecklas. Enligt VA-planen ska fastigheterna Krontorp 1:6, 1:7, 1:9 och 1:10 
förses med kommunala VA-tjänster för vatten och spillvatten under 2018. 
 
Verksamhet teknik avser att påbörja framtagande av projekterings- och 
kostnadsunderlag vilket kräver finansiering. I kommunens investeringsbudget 
finns medel avsatta för nya VA-verksamhetsområden i projekt 1751. Efter 
projekteringsfasen behöver kommunfullmäktige besluta om 
verksamhetsområde innan genomförandet sker.   

Underlag för beslut 

VA-plan 2016-2026. 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av va-strateg Amanda Haglind och teknisk chef 
Michael Nordin ”Projekt – VA-byggnation i Törnberga, Mariestads kommun”.     
 
 

Amanda Haglind 
VA-strateg 

Michael Nordin 
Teknisk chef 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-12-12 

Sida 1 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 284                                                   Dnr 2017/00531  

Fastigheter utan VA-serviser inom verksamhetsområdet för 
Töreboda kommuns allmänna vattentjänster 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden beslutar: 

1. Att ge verksamhet teknik i uppdrag att anlägga serviser för kommunala vatten- och 
spillvattentjänster till de fastigheter som saknar serviser trots att de finns inom 
verksamhetsområdet för Töreboda kommuns verksamhetsområde för allmänna 
vattentjänster.  

2. Att föreslå kommunfullmäktige i Töreboda kommun att besluta om 
anläggningsavgiftens storlek för de berörda fastigheterna.     

Bakgrund 

Inom ett kommunalt verksamhetsområde för allmänna vattentjänster ska kommunen 
tillse att varje fastighet som har behov av vatten- och/ eller spillvattentjänster för 
hushållsbehov har en förbindelsepunkt för de vattentjänster som fastigheten har 
behov av inom verksamhetsområdet. Kommunen ska omhänderta spillvattnet och 
leverera dricksvatten till fastigheten och enskilda anläggningar för spillvattenrening 
ska inte vara i bruk.  

I Töreboda kommun finns det nio fastigheter inom kommunens verksamhetsområde 
för allmänna vattentjänster som i dagsläget inte har möjlighet att koppla sig till 
kommunens spillvattennät då kommunen inte upprättat förbindelsepunkter för dessa 
fastigheter. Fastigheterna har inte heller godkända enskilda avloppsanläggningar och 
behöver åtgärda detta då befintliga anläggningar innebär en negativ påverkan på 
miljön. Nedan listas de fastigheter som saknar spillvattenservis eller både vatten – 
och spillvattenservis.  

Fastigheter som saknar både vatten- och spillvattenservis: 

Mo18:14, 18:16:18:18 och 21:1 
Krabbängen 1:75 och 1:189 
Gnet 1:12  

Fastigheter som saknar spillvattenservis:  
Berget 3:2  
Oxeln 4  

Att ordna med en godkänd spillvattenrening innebär en kostnad för fastighetsägaren, 
oavsett om lösningen är en enskild anläggning eller om lösningen är att koppla 
spillvattnet till kommunens ledningsnät. Inom det kommunala verksamhetsområdet 
ska fastigheternas spillvattenhantering lösas via kommunens allmänna anläggning. 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-12-12 

Sida 2 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 284 (forts.)                                                  Dnr 2017/00531  

 

Anläggningsavgifterna i Töreboda kommuns taxa för vatten och avlopp är idag 
betydligt lägre en den genomsnittliga kostnaden för att upprätta förbindelsepunkter 
för vatten och spillvatten till en fastighet. Det innebär att kostnaden för att anlägga 
nya serviser inte täcks av anläggningsavgiften, nybyggnationer finansieras istället till 
stor del av intäkter som VA-kollektivet har via brukningsavgifter. För att uppnå en 
högre ekonomisk täckningsgrad har Kommunfullmäktige i Töreboda kommun 
beslutat att höja anläggningsavgifterna med 40 % från och med 1 januari 2018.  

Enligt § 4, punkt 4.3 i Taxa för vatten och avlopp i Töreboda kommun, antagen av 
kommunfullmäktige 2016-12-19, ska anläggningsavgift beräknas enligt taxa som 
gäller vid den tidpunkt då avgiftsskyldighet inträder. Detta är också förenligt med vad 
som anges om avgiftsuttag i Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster. Om serviser 
upprättas för fastigheterna under 2018 ska dessa alltså enligt lagstiftningen och enligt 
taxan debiteras enligt 2018 års taxa.  

Kommunen har haft en skyldighet att upprätta förbindelsepunkter för vatten- och 
spillvattentjänster till ovan listade fastigheter sedan en lång tid tillbaka. Resonemang 
har förts om att fastighetsägarna inte ska bli lidande av en taxehöjning till följd av att 
kommunen inte försett fastigheterna med förbindelsepunkter tidigare. Ett förslag har 
varit att göra ett avsteg från 2018 års rådande taxa och debitera fastigheterna enligt 
2017 års taxa. Följden av att ta ut avgifter enligt 2017 års taxa blir att en större andel 
av anläggningsarbetet finansieras av brukningsavgifter än om 2018 års taxa skulle 
användas. Den delen av anläggandet som inte finansieras anläggningsavgifterna 
investeringsförs och belastar hela VA-kollektivet i form av kapitalkostnader.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av va-strateg Amanda Haglind och teknisk chef Michael 
Nordin ”Fastigheter utan VA-serviser inom verksamhetsområdet för Töreboda 
kommuns allmänna vattentjänster”.       

 

Expedierats till: 
Kommunfullmäktige Töreboda 

 

 



 

 
 

 
 
 

  

 Datum: 2017-11-29  
Dnr: 2017/00531   

Sida: 1 (2) 
 

  

 

 Verksamhet teknik Tekniska nämnden 

 

Fastigheter utan VA-serviser inom 
verksamhetsområdet för Töreboda kommuns 
allmänna vattentjänster 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden beslutar: 

1. Att ge verksamhet teknik i uppdrag att anlägga serviser för kommunala 
vatten- och spillvattentjänster till de fastigheter som saknar serviser 
trots att de finns inom verksamhetsområdet för Töreboda kommuns 
verksamhetsområde för allmänna vattentjänster.  

2. Att föreslå kommunfullmäktige i Töreboda kommun att besluta om 
anläggningsavgiftens storlek för de berörda fastigheterna.     

Bakgrund 

Inom ett kommunalt verksamhetsområde för allmänna vattentjänster ska 
kommunen tillse att varje fastighet som har behov av vatten- och/ eller 
spillvattentjänster för hushållsbehov har en förbindelsepunkt för de 
vattentjänster som fastigheten har behov av inom verksamhetsområdet. 
Kommunen ska omhänderta spillvattnet och leverera dricksvatten till 
fastigheten och enskilda anläggningar för spillvattenrening ska inte vara i bruk.  
 
I Töreboda kommun finns det nio fastigheter inom kommunens 
verksamhetsområde för allmänna vattentjänster som i dagsläget inte har 
möjlighet att koppla sig till kommunens spillvattennät då kommunen inte 
upprättat förbindelsepunkter för dessa fastigheter. Fastigheterna har inte heller 
godkända enskilda avloppsanläggningar och behöver åtgärda detta då befintliga 
anläggningar innebär en negativ påverkan på miljön. Nedan listas de fastigheter 
som saknar spillvattenservis eller både vatten – och spillvattenservis.  
 
Fastigheter som saknar både vatten- och spillvattenservis: 
Mo18:14, 18:16:18:18 och 21:1 
Krabbängen 1:75 och 1:189 
Gnet 1:12  
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Fastigheter som saknar spillvattenservis:  
Berget 3:2  
Oxeln 4  
 
Att ordna med en godkänd spillvattenrening innebär en kostnad för 
fastighetsägaren, oavsett om lösningen är en enskild anläggning eller om 
lösningen är att koppla spillvattnet till kommunens ledningsnät. Inom det 
kommunala verksamhetsområdet ska fastigheternas spillvattenhantering lösas 
via kommunens allmänna anläggning. 
 
Anläggningsavgifterna i Töreboda kommuns taxa för vatten och avlopp är idag 
betydligt lägre en den genomsnittliga kostnaden för att upprätta 
förbindelsepunkter för vatten och spillvatten till en fastighet. Det innebär att 
kostnaden för att anlägga nya serviser inte täcks av anläggningsavgiften, 
nybyggnationer finansieras istället till stor del av intäkter som VA-kollektivet 
har via brukningsavgifter. För att uppnå en högre ekonomisk täckningsgrad har 
Kommunfullmäktige i Töreboda kommun beslutat att höja 
anläggningsavgifterna med 40 % från och med 1 januari 2018.  
 
Enligt § 4, punkt 4.3 i Taxa för vatten och avlopp i Töreboda kommun, antagen 
av kommunfullmäktige 2016-12-19, ska anläggningsavgift beräknas enligt taxa 
som gäller vid den tidpunkt då avgiftsskyldighet inträder. Detta är också 
förenligt med vad som anges om avgiftsuttag i Lag (2006:412) om allmänna 
vattentjänster. Om serviser upprättas för fastigheterna under 2018 ska dessa 
alltså enligt lagstiftningen och enligt taxan debiteras enligt 2018 års taxa.  
 
Kommunen har haft en skyldighet att upprätta förbindelsepunkter för vatten- 
och spillvattentjänster till ovan listade fastigheter sedan en lång tid tillbaka. 
Resonemang har förts om att fastighetsägarna inte ska bli lidande av en 
taxehöjning till följd av att kommunen inte försett fastigheterna med 
förbindelsepunkter tidigare. Ett förslag har varit att göra ett avsteg från 2018 års 
rådande taxa och debitera fastigheterna enligt 2017 års taxa. Följden av att ta ut 
avgifter enligt 2017 års taxa blir att en större andel av anläggningsarbetet 
finansieras av brukningsavgifter än om 2018 års taxa skulle användas. Den 
delen av anläggandet som inte finansieras anläggningsavgifterna investeringsförs 
och belastar hela VA-kollektivet i form av kapitalkostnader.  
 

Amanda Haglind 
Handläggare 

Michael Nordin 
Teknisk chef  

Expedieras till: 
Kommunfullmäktige Töreboda kommun  
 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-12-12 

Sida 1 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 285                                                   Dnr 2016/00050  

Avvikelserapport - Trafikåtgärder skolor väst i Mariestad 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner informationen.  

Bakgrund 

Med anledning av projektet skolor i väst i Mariestad tog sektor samhällsbyggnad fram 
en trafikutredning under 2015. Trafikutredningen visade på vilka 
trafiksäkerhetsåtgärder som behövde genomföras för att det skulle finnas säkra 
skolvägar för eleverna att ta sig till de nya skolorna.  

De nya skolorna stod klara till skolstart hösten 2017 och verksamhet teknik har 
under de senaste två åren arbetat med de trafiksäkerhetsåtgärder som fanns utpekade 
i trafikutredningen. De trafiksäkerhetsåtgärder som var prioriterade att genomföras 
före skolstart var en cirkulationsplats, 3 gång- och cykelvägar samt 13 passager som 
skulle trafiksäkras. Total budget för hela projektet med trafikåtgärder är 7 200 tkr. 

I samband med slutreglering av projektet har kostnaderna ökat till ca 8 150 tkr. Det 
innebär en kostnadsökning på 950 tkr som till stora delar finns i delprojektet med 
cirkulationsplatsen. Nedan redovisas de största posterna för kostnadsökningen för 
cirkulationsplatsen:  

• Ändrings- och tilläggsarbeten - 290 tkr 

• Tillkommande asfalt - 90 tkr 

• Mängdreglering av schakt och fyllnad efter uppmätning - 570 tkr  

Av dessa 950 tkr är 230 tkr ännu inte utredda om vem som bär ansvaret för. 
Verksamhet teknik anser att entreprenören ska stå för den kostnaden då den borde 
ingå i anbudssumman. Om verksamhet teknik får rätt i frågan minskar 
överskridandet till 720 tkr för hela projektet.    

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av enhetschef gata/trafik Hanna Lamberg och 
projektledare Björn Isvi ”Avvikelserapport - Trafikåtgärder skolor väst i Mariestad”.       

Expedierats till: 

(Verksamhetsekonom Elisabeth Westberg) 

(Enhetschef gata/trafik Hanna Lamberg) 

(Projektledare Björn Isvi) 



 

 
 

 
 
 

  

 Datum: 2017-12-05  
Dnr: 2016/00050   

Sida: 1 (2) 
 

  

 

 Verksamhet teknik Tekniska nämnden 

 

Avvikelserapport - Trafikåtgärder skolor väst i 
Mariestad 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden godkänner informationen   

Bakgrund 

Med anledning av projektet skolor i väst i Mariestad tog sektor samhällsbyggnad 
fram en trafikutredning under 2015. Trafikutredningen visade på vilka 
trafiksäkerhetsåtgärder som behövde genomföras för att det skulle finnas säkra 
skolvägar för eleverna att ta sig till de nya skolorna.  

 

De nya skolorna stod klara till skolstart hösten 2017 och verksamhet teknik har 
under de senaste två åren arbetat med de trafiksäkerhetsåtgärder som fanns 
utpekade i trafikutredningen. De trafiksäkerhetsåtgärder som var prioriterade 
att genomföras före skolstart var en cirkulationsplats, 3 gång- och cykelvägar 
samt 13 passager som skulle trafiksäkras. Total budget för hela projektet med 
trafikåtgärder är 7 200 tkr. 

 

I samband med slutreglering av projektet har kostnaderna ökat till ca 8 150 tkr. 
Det innebär en kostnadsökning på 950 tkr som till stora delar finns i 
delprojektet med cirkulationsplatsen. Nedan redovisas de största posterna för 
kostnadsökningen för cirkulationsplatsen:  

 Ändrings- och tilläggsarbeten - 290 tkr 

 Tillkommande asfalt - 90 tkr 

 Mängdreglering av schakt och fyllnad efter uppmätning - 570 
tkr  

 
Av dessa 950 tkr är 230 tkr ännu inte utredda om vem som bär ansvaret för. 
Verksamhet teknik anser att entreprenören ska stå för den kostnaden då den 
borde ingå i anbudssumman. Om verksamhet teknik får rätt i frågan minskar 
överskridandet till 720 tkr för hela projektet.    



 

  Sida 

2(2) 
 

 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av enhetschef gata/trafik Hanna Lamberg och 
projektledare Björn Isvi ”Avvikelserapport - Trafikåtgärder skolor väst i 
Mariestad”.       
 
 

Hanna Lamberg 
Enhetschef gata/trafik 

Björn Isvi 
Projektledare 

 
 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 286                                                   Dnr 2015/00228  

Återrapport - Upprustning av branddammar i Mariestad, 
Töreboda och Gullspångs kommuner 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner informationen   

Bakgrund 

Tekniska nämnden antog 2016-11-01, TN § 209, dokumenten ”Upprustningsplan för 
branddammar” samt ”Underhållsplan för branddammar”.  

 Tekniska nämnden gav verksamhet teknik i uppdrag 2017-03-14, TN § 63, att 
återkomma med en uppföljning av arbetet med upprustning av branddammarna. 

Under 2016 och 2017 har arbeten påbörjats och den nya servicechefen har 
tillsammans med arbetsledarna i Töreboda och Gullspång gjort en del arbeten och 
ytterligare arbetet har påbörjats.   

Följande åtgärder har genomförts under 2016/2017: 

Mariestad 

 Stora Ek – nytt staket, röjning påbörjad 

 Låstad – nytt staket, röjning påbörjad 

 Brandbrunn Hassle kyrka – ny nyckel 

Töreboda  

 Hjälstad – sly har röjts, slänter grävda, nytt staket 

 Fredsbergs kyrka – staket åtgärdats 

 Hultboda – viss röjning 

 Älgarås – sly/träd har röjts 

Gullspång 

 Bråta – sly har röjs, lås har monterats 

 

Slyröjning, åtgärder med tillfartsvägar samt arbeten med staket planeras till vintern 
2017/2018. Arbeten med att gräva ur en hel del av dammarna har planerats till våren 
2018. Verksamhet teknik har till 2018 lagt in åtgärder i planeringen för att säkerställa 
att vi fortsätter med upprustningen/underhållet av branddammarna. 

De branddammar/vattentag som verksamheten föreslår kan avvecklas har inte 
åtgärdats/underhållits.  



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-12-12 

Sida 2 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 286 (forts.)                                                  Dnr 2015/00228  

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Tn § 63/2017.  

 

Tjänsteskrivelse upprättad av enhetschef gata/trafik Hanna Lamberg ”Återrapport - 
Upprustning av branddammar i Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner”.     

Expedierats till: 
(Enhetschef gata/trafik Hanna Lamberg) 

 



 

 
 

 
 
 

  

 Datum: 2017-11-28  
Dnr: 2015/00228   

Sida: 1 (2) 
 

  

 

 Verksamhet teknik Tekniska nämnden 

 

Återrapport - Upprustning av branddammar i 
Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden godkänner informationen   

Bakgrund 

Tekniska nämnden antog 2016-11-01, TN § 209, dokumenten 
”Upprustningsplan för branddammar” samt ”Underhållsplan för 
branddammar”.  

 Tekniska nämnden gav verksamhet teknik i uppdrag 2017-03-14, TN § 63, att 
återkomma med en uppföljning av arbetet med upprustning av 
branddammarna. 

Under 2016 och 2017 har arbeten påbörjats och den nya servicechefen har 
tillsammans med arbetsledarna i Töreboda och Gullspång gjort en del arbeten 
och ytterligare arbetet har påbörjats.   

 
Följande åtgärder har genomförts under 2016/2017: 
Mariestad 

 Stora Ek – nytt staket, röjning påbörjad 

 Låstad – nytt staket, röjning påbörjad 

 Brandbrunn Hassle kyrka – ny nyckel 
Töreboda  

 Hjälstad – sly har röjts, slänter grävda, nytt staket 

 Fredsbergs kyrka – staket åtgärdats 

 Hultboda – viss röjning 

 Älgarås – sly/träd har röjts 
Gullspång 

 Bråta – sly har röjs, lås har monterats 
 
Slyröjning, åtgärder med tillfartsvägar samt arbeten med staket planeras till 
vintern 2017/2018. Arbeten med att gräva ur en hel del av dammarna har 
planerats till våren 2018. Verksamhet teknik har till 2018 lagt in åtgärder i 
planeringen för att säkerställa att vi fortsätter med upprustningen/underhållet 
av branddammarna. 

 



 

  Sida 

2(2) 
 

 

De branddammar/vattentag som verksamheten föreslår kan avvecklas har inte 
åtgärdats/underhållits.  

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Tn § 63/2017.  
 
Tjänsteskrivelse upprättad av enhetschef gata/trafik Hanna Lamberg 
”Återrapport - Upprustning av branddammar i Mariestad, Töreboda och 
Gullspångs kommuner”.     
 
 

Hanna Lamberg 
Enhetschef gata/trafik   
 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-03-14 

Sida 1 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämnden 

Tn § 63                                                   Dnr 6542  

Uppdrag från tekniska nämnden till verksamhet teknik 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden ger följande uppdrag till verksamhet teknik på dagens 
sammanträde: 

Uppföljning av upprustning av branddammar 

Efter yrkande från Anders Bredelius (M) ger tekniska nämnden verksamhet teknik i 
uppdrag att återkomma med uppföljning av arbetet med upprustning av 
branddammar.   

 

 

  

 



 

Sammanträdesprotokoll 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 287                                                   Dnr 2017/00085  

Utökad delegation inom enhet gata/trafik för år 2018 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden beslutar att ge trafikingenjören en tidsbegränsad delegation under 
perioden 20180101 - 20181231 för att besluta om lokala trafikföreskrifter inom 
Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner, undantaget permanenta 
hastighetsbegränsningar.    

Bakgrund 

Enheten gata/trafik ansvarar för de lokala trafikföreskrifterna inom Mariestad, 
Töreboda och Gullspångs kommuner. Det är av stor vikt att de lokala 
trafikföreskrifterna är korrekta och finns publicerade i den databas som 
Transportstyrelsen ansvarar för.  

Under 2017 har enheten gata/trafik haft utökad delegation på att besluta om lokala 
trafikföreskrifter (utom permanenta hastighetsbegränsningar).  

På tekniska nämndens arbetsutskott i oktober 2017 redovisades hur arbetet fortlöpt 
under året. Den utökade delegation som trafikingenjören haft under 2017 har 
underlättat detta arbete genom att kunna arbeta på ett effektivt och rationellt sätt och 
verksamhet teknik önskar kunna arbeta vidare på samma sätt även under 2018. 

Enligt gällande delegationsordning har trafikingenjören endast delegation på att 
utföra tidsbegränsade lokala trafikföreskrifter (högst tre månader) samt göra mindre 
förändringar av redaktionell karaktär. För att underlätta arbetet samt för att få en 
smidigare och snabbare process gällande de lokala trafikföreskrifterna önskar 
verksamheten fortsatt utökad delegation via trafikingenjören för alla lokala 
trafikföreskrifter undantaget permanenta hastighetsbegränsningar.    

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av enhetschef gata/trafik Hanna Lamberg ”Utökad 
delegation inom enhet gata/trafik år 2018”.      

 

Expedierats till: 
(Enhetschef gata/trafik Hanna Lamberg) 

 



 

 
 

 
 
 

  

 Datum: 2017-11-27  
Dnr: 2017/00085   

Sida: 1 (1) 
 

  

 

 Verksamhet teknik Tekniska nämnden 

 

Utökad delegation inom enhet gata/trafik år 2018 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden beslutar att ge trafikingenjören en tidsbegränsad delegation 
under perioden 20180101 - 20181231 för att besluta om lokala trafikföreskrifter 
inom Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner, undantaget permanenta 
hastighetsbegränsningar.    

Bakgrund 

Enheten gata/trafik ansvarar för de lokala trafikföreskrifterna inom Mariestad, 
Töreboda och Gullspångs kommuner. Det är av stor vikt att de lokala 
trafikföreskrifterna är korrekta och finns publicerade i den databas som 
Transportstyrelsen ansvarar för.  

Under 2017 har enheten gata/trafik haft utökad delegation på att besluta om 
lokala trafikföreskrifter (utom permanenta hastighetsbegränsningar).  

På tekniska nämndens arbetsutskott i oktober 2017 redovisades hur arbetet 
fortlöpt under året. Den utökade delegation som trafikingenjören haft under 
2017 har underlättat detta arbete genom att kunna arbeta på ett effektivt och 
rationellt sätt och verksamhet teknik önskar kunna arbeta vidare på samma sätt 
även under 2018. 

Enligt gällande delegationsordning har trafikingenjören endast delegation på att 
utföra tidsbegränsade lokala trafikföreskrifter (högst tre månader) samt göra 
mindre förändringar av redaktionell karaktär. För att underlätta arbetet samt för 
att få en smidigare och snabbare process gällande de lokala trafikföreskrifterna 
önskar verksamheten fortsatt utökad delegation via trafikingenjören för alla 
lokala trafikföreskrifter undantaget permanenta hastighetsbegränsningar.    

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av enhetschef gata/trafik Hanna Lamberg ”Utökad 
delegation inom enhet gata/trafik år 2018”.      

Hanna Lamberg 
Enhetschef gata/trafik   
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 288                                                   Dnr 2017/00516  

Förslag till trafiksäkerhetsprogram för Mariestads, Töreboda 
och Gullspångs kommuner 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden föreslår respektive kommunfullmäktige att anta 
Trafiksäkerhetsprogrammet för Mariestad, Töreboda och Gullspång.   

Bakgrund 

I september 2014 gav Teknisk nämnden (TN § 200) Verksamhet teknik i uppdrag att 
se över och eventuellt revidera trafiksäkerhetsprogrammet. 

Tidigare trafiksäkerhetsprogram som finns antaget är från 2008-2011 med tillhörande 
handlingsplan. Efter det har ingen uppdatering/revidering genomförts. Med 
anledning av detta har en större genomgång och omarbetning genomförts och 
verksamhet teknik har nu tagit fram ett nytt trafiksäkerhetsprogram med ett nytt 
upplägg. 

Det nya trafiksäkerhetsprogrammet bygger på två delar. Den första delen 
”Trafiksäkerhetsprogram för Mariestad, Töreboda och Gullspång” beskriver bland 
annat bakgrund till nationella trafiksäkerhetsarbetet, nuläget i kommunerna samt ett 
antal fokusområden som kommunen ska arbeta med för att uppnå en säkre 
trafikmiljö och bidra till att de nationella målen uppfylls. Ett annat syfte md 
trafiksäkerhetsprogrammet är att ge stöd i hur vi arbetar med olika åtgärder för att 
skapa en säker trafikmiljö och genomföra åtgärder på de ställen där de ger bäst effekt 
samt ge en tydlig bild av detta till invånarna i de tre kommunerna.  

Till detta trafiksäkerhetsprogram kommer det att upprättas handlingsplaner, en för 
respektive kommun, som kontinuerligt uppdateras med konkreta förslag på åtgärder 
som behövs. Ändringar och tillägg kommer att behövas i handlingsplanerna då saker 
förändras och nya behov uppstår till skillnad från programmet som är mer bestående 
över tid och inte har samma behov av uppdateringar. 

Verksamhet teknik har reviderat trafiksäkerhetsprogrammet och föreslår nu Tekniska 
nämnden att föreslå respektive kommunfullmäktige att anta ”Trafiksäkerhetsprogram 
för Mariestad, Töreboda och Gullspång”.  

Underlag för beslut 

Förslag till trafiksäkerhetsprogram för Mariestad, Töreboda och Gullspång. 

Trafiksäkerhetsprogram för Mariestads kommun 2008 – 2011. 

Tjänsteskrivelse upprättad av enhetschef gata/trafik Hanna Lamberg och teknisk 
chef Michael Nordin ”Förslag till trafiksäkerhetsprogram för Mariestads, Töreboda 
och Gullspångs kommuner”.      
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 288                                                   Dnr 2017/00516  

 

Expedierats till: 
(Kommunfullmäktige Mariestad) 
(Kommunfullmäktige Töreboda) 
(Kommunfullmäktige Gullspång) 

 



 

 
 

 
 
 

  

 Datum: 2017-11-28  
Dnr: 2017/00516   

Sida: 1 (2) 
 

  

 

 Verksamhet teknik Tekniska nämnden 

 

Förslag till trafiksäkerhetsprogram för 
Mariestads, Töreboda och Gullspångs 
kommuner 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden föreslår respektive kommunfullmäktige att anta 
Trafiksäkerhetsprogrammet för Mariestad, Töreboda och Gullspång.   

Bakgrund 

I september 2014 gav Teknisk nämnden (TN § 200) Verksamhet teknik i 
uppdrag att se över och eventuellt revidera trafiksäkerhetsprogrammet. 

Tidigare trafiksäkerhetsprogram som finns antaget är från 2008-2011 med 
tillhörande handlingsplan. Efter det har ingen uppdatering/revidering 
genomförts. Med anledning av detta har en större genomgång och omarbetning 
genomförts och verksamhet teknik har nu tagit fram ett nytt 
trafiksäkerhetsprogram med ett nytt upplägg. 

Det nya trafiksäkerhetsprogrammet bygger på två delar. Den första delen 
”Trafiksäkerhetsprogram för Mariestad, Töreboda och Gullspång” beskriver 
bland annat bakgrund till nationella trafiksäkerhetsarbetet, nuläget i 
kommunerna samt ett antal fokusområden som kommunen ska arbeta med för 
att uppnå en säkre trafikmiljö och bidra till att de nationella målen uppfylls. Ett 
annat syfte md trafiksäkerhetsprogrammet är att ge stöd i hur vi arbetar med 
olika åtgärder för att skapa en säker trafikmiljö och genomföra åtgärder på de 
ställen där de ger bäst effekt samt ge en tydlig bild av detta till invånarna i de tre 
kommunerna.  

Till detta trafiksäkerhetsprogram kommer det att upprättas handlingsplaner, en 
för respektive kommun, som kontinuerligt uppdateras med konkreta förslag på 
åtgärder som behövs. Ändringar och tillägg kommer att behövas i 
handlingsplanerna då saker förändras och nya behov uppstår till skillnad från 
programmet som är mer bestående över tid och inte har samma behov av 
uppdateringar. 

Verksamhet teknik har reviderat trafiksäkerhetsprogrammet och föreslår nu 
Tekniska nämnden att föreslå respektive kommunfullmäktige att anta 
”Trafiksäkerhetsprogram för Mariestad, Töreboda och Gullspång”.  
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Underlag för beslut 

Förslag till trafiksäkerhetsprogram för Mariestad, Töreboda och Gullspång. 
 
Trafiksäkerhetsprogram för Mariestads kommun 2008 – 2011. 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av enhetschef gata/trafik Hanna Lamberg och 
teknisk chef Michael Nordin ”Förslag till trafiksäkerhetsprogram för 
Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner”.      
 
 

Hanna Lamberg 
Enhetschef gata/trafik  

Michael Nordin 
Teknisk chef 
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Inledning 

Nollvisionen är grunden för trafiksäkerhetsarbetet i Sverige. Den är fastställd genom beslut i 
riksdagen 1997. Nollvisionen är bilden av en framtid där människor inte dödas eller skadas för 
livet i vägtrafiken. Trafiksäkerhetsarbetet i Nollvisionens anda innebär att vägar, gator och 
fordon i högre grad ska anpassas till människans förutsättningar. Ansvaret för säkerheten delas 
mellan dem som utformar och dem som använder vägtransportsystemet. 
 
Trafiksäkerhetsarbetet enligt Nollvisionen utgår från att allt ska göras för att förhindra att 
människor dödas eller skadas allvarligt. Samtidigt som åtgärder ska vidtas för att förhindra 
olyckor, måste vägtransportsystemet utformas med hänsyn till insikten om att människor gör 
misstag och att trafikolyckor därför inte kan undvikas helt. Den perfekta människan finns inte. 
Nollvisionen accepterar att olyckor inträffar, men inte att de leder till allvarliga personskador. 
Trafikanterna har ansvar för att visa hänsyn, omdöme och ansvar i trafiken samt att följa 
trafikreglerna. Om trafikanterna inte kan, förmår eller vill ta sin del av ansvaret, återgår 
ansvaret till systemutformarna att vidta ytterligare insatser för att motverka att människor inte 
ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken. 

Kommunernas roll 
Syftet med det kommunala trafiksäkerhetsprogrammet är att med utgångspunkt i Nollvisionen 
visa på vad som är kommunernas ansvar för att bidra till att de nationella målen uppfylls. 
Vidare ska trafiksäkerhetsprogrammet visa på vilka åtgärder kommunerna behöver arbeta med 
och genomföra för att öka trafiksäkerheten och bidra till måluppfyllelsen. 
 
Mariestad, Töreboda och Gullspång ska bidra till att det nationella målet om att minska antalet 
döda i trafiken till 220 st. samt att allvarligt skadade ska minska med 25 % till år 2020 uppfylls. 
Mål för trafiksäkerhet i Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner fram till år 2020: 

 Antalet döda och svårt skadade till följd av trafikolyckor bör i enlighet med 
nollvisionen fortlöpande minska 

 Ingen ska dödas på det kommunala vägnätet år 2020 
 
Det kommunala trafiksäkerhetsprogrammet ska ge en bild av trafiksäkerhetsläget för 
kommunerna, visa på vilka åtgärder som genomförts utmed det kommunala vägnätet samt vad 
som ytterligare behöver genomföras för ökad trafiksäkerhet. Till detta trafiksäkerhetsprogram 
följer tre handlingsplaner, en för respektive kommun, som innehåller konkreta förslag och 
åtgärdslistor till åtgärder som behövs. Ändringar och tillägg kommer att behövas i 
handlingsplanerna då saker förändras och nya behov uppstår.  
 

  Mål 
 
Antalet döda och svårt skadade till följd av trafikolyckor bör i enlighet med nollvisionen 
fortlöpande minska på det kommunala vägnätet 
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Trafiksäkerhet 

Trafiksäkerhet definieras enligt nationalencyklopedin som resultatet av åtgärder för att minska 
olycks- och skaderiskerna i trafiken. I praktisk planering kan begreppet enklast definieras som 
låg risk för personskador i trafiken. 

Nollvisionen – nationellt trafiksäkerhetsarbete 
Hösten 1997 antog riksdagen Nollvisionen vilken skulle ligga till grunden för 
trafiksäkerhetsarbetet. Därmed gick man från att lägga kraften på att förebygga olyckor till att 
fokusera på att ingen ska dö eller skadas allvarligt i trafiken. En viktig del med Nollvisionen är 
det systematiska arbetet mot mål och samverkan mellan aktörer. Nollvisionen bygger på 
konkreta delmål med årliga uppföljningar och analyser.  
 
Sedan 1997 har det hänt mycket på de svenska vägarna. Cirkulationsplatser, mitträcken, alkolås 
och trafiksäkerhetskameror är några av de innovationer som höjt säkerheten på vägarna. Från 
1997 till 2016 halverades antalet omkomna i trafikolyckor, men de sista åren har dock en platå 
nåtts. Därför antog regeringen den 1 september 2016 ett inriktningsdokument för 
trafiksäkerheten, Nystart för Nollvisionen. 
 
Nollvisionens mål är att antalet dödade ska halveras till 220 st. och antalet allvarligt skadade 
ska minska med 25 procent mellan åren 2007-2020. 
 
Områden som bör prioriteras är: 

 Ökad hastighetsefterlevnad 

 Ökat fokus på oskyddade trafikanter (inkl. ökad hjälmanvändning) 

 Ökad andel vägar/gator med säkra hastighetsnivåer 

 Ökad andel nykter trafik 

 Ökad andel säkra bilar 
 
Ökad hastighetsefterlevnad är den enskilt viktigaste faktorn för att uppnå nuvarande etappmål. 
 
Trafiksäkerhetsarbetet bör på lång sikt även inkludera fallolyckor bland gående och dödsfall 
till följd av självmord. Dessa händelser klassas i dagsläget inte som trafikolyckor men står ändå 
för en betydande andel av de som omkommer och skadas allvarligt i transportsystemet. 
 
Till etappmålen finns ett antal indikatorer – prioriterade insatsområden. Indikatorerna är 
följande och mäts varje år som en del av uppföljningen: 
 

1. Hastighetsefterlevnad – statligt vägnät 
2. Hastighetsefterlevnad – kommunalt vägnät 
3. Nykter trafik 
4. Bältesanvändning 
5. Hjälmanvändning – cyklister och mopedister 
6. Säkra personbilar 
7. Säkra motorcyklar (ABS) 
8. Säkra statliga vägar 
9. Säkra GCM-passager 
10. Drift- och underhåll på cykelvägar i tätort 
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Kommunernas trafiksäkerhetsarbete 
Mariestads, Töreboda och Gullspångs huvudansvar för trafiksäkerhetsarbetet ligger 

hos Tekniska nämnden. 1996 beslutade tekniska nämnden att tillsätta ett kommunalt 

trafiksäkerhetsråd (LOTS). LOTS arbetade aktivt med att öka trafiksäkerheten och 

belysa frågor kring detta genom samarbete med andra aktörer. Sedan ett antal år har 

LOTS upphört och arbetet och frågorna kring trafiksäkerhet ingår numera som ett 

av fyra fokusområden inom det brottsförebyggande rådet (BRÅ).  

Hastighetens betydelse 
För att minska risken för att dö eller skadas allvarligt i trafiken är hastigheten avgörande. En 
minskning av hastigheten medför dels att olyckor kan undvikas och dels att skadeföljden blir 
mindre allvarlig. Enligt Nollvisionen bör den verkliga hastigheten inom tättbebyggt område 
uppgå till högst 30 km/tim inom de delar av gatunätet där gående och cyklister blandas med 
biltrafik, s.k. blandtrafik. Många kommuner har arbetat medvetet med att säkerställa en verklig 
hastighet om 30 km/tim i bl.a. bostadsområden och centrumområden samt vid viktiga gång- 
och cykelpassager.  
 
Förutom att en verklig hastighet om 30 km/tim ger goda säkerhetsvinster vid blandtrafik, 
stödjer låga fordonshastigheter ett mer socialt och jämlikt samspel mellan bilister, cyklister och 
fotgängare. Ett bättre samspel ökar fotgängare och cyklisters tillgänglighet och bidrar till en 
mer attraktiv och trygg tätortstrafik. 
 
Krockvåldskurvan visar hur fordonets hastighet vid påkörning påverkar den oskyddade 
trafikantens chans till överlevnad och chans att inte skadas allvarligt. För att få så stor 
utväxling som möjligt av de åtgärder som vidtas så är det önskvärt att påkörningshastigheten 
mellan bil och fotgängare inte överskrider 30 km/tim.  

 

 
Källa: Handboken ”Rätt fart i staden”, VV och SKL 2008 
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Med anledning av ovanstående resonemang kring hastighetens betydelse är det viktigt att 
fordonen har låga hastigheter på de ställen där oskyddade trafikanters väg korsar 
motorfordonens väg, både längs med och tvärs. 
 
För att kunna erbjuda säkra och trygga övergångsställen bör dessa vara hastighetssäkrade, så 
att fordonens hastighet inte överskrider 30 km/tim. För att garantera max 30 km/tim krävs att 
övergångstället höjs upp eller förses med gupp. Om det av olika anledningar (t.ex. problem 
med vibrationer) inte går att bygga upphöjningar/gupp kan sidoförskjutningar av olika slag 
uppnå en del av effekten med låga hastigheter. Kan inte ett trafiksäkert och 
hastighetsbegränsat övergångsställe skapas är det att bättre att göra en passage, ett ställe där 
man har skapat en möjlighet att korsa gatan t.ex. genom sänkta kantstenar, utan att märka ut 
det som övergångsställe. En passage innebär att fotgängaren/cyklisten får ta ett större ansvar 
men det inger inte den falska trygghet som ett övergångsställe kan göra där man lever i tron att 
alla bilar ska stanna.  

Trygghet 
När man pratar om trafiksäkerhet är det viktigt att skilja på säkerhet och trygghet. I korthet 
kan trygghet i trafiken beskrivas som människors subjektiva upplevelse av att det är säkert att 
vistas i trafiken. Tryggheten beror på vilken risk den enskilda personen upplever och detta 
överensstämmer inte alltid med den verkliga olycksrisken. En trafikmiljö som uppfattas som 
otrygg av trafikanten kan vara oväntat trafiksäker likväl som att en trafikmiljö som upplevs 
som trygg av den enskilde trafikanten inte alltid är så trafiksäker som graden av upplevd 
trygghet ger sken av. 
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Nulägesbeskrivning 

Mariestad, Töreboda och Gullspång har en gemensam teknisk nämnd som ansvarar 

för den kommunala väghållningen och kommunernas trafiksäkerhetsarbete.  

Åtgärder som genomförts de senaste åren för ökad trafiksäkerhet är många. I alla tre 

kommuner har nya gång- och cykelvägar byggts, trafiksäkerhetshöjande åtgärder 

kring skolor, trafiksäkra korsningar för oskyddade trafikanter amt ombyggnationer 

av korsningar där olyckor varit vanligt förekommande. Kommunerna arbetar även 

aktivt med säkra arbeten på väg. Det innebär att all personal som arbetar i eller vid 

trafikerade ytor utbildas och uppfyller samma krav som Trafikverket ställer på de 

som arbetar på det statliga vägnätet. 

Verksamheten har även ansökt om och beviljats statlig medfinansiering till bland 

annat nya gång- och cykelvägar, tillgänglighetsanpassning av busshållplatser och 

åtgärder vid skolor. 

Hastigheter 
I Mariestad, Töreboda och Gullspång finns idag varierande hastighetsbegränsningar. 

I vissa av tätorterna har 40 km/tim införts medan de på de flesta håll fortfarande är 

bashastighet 50 km/tim. Vid skolor och förskolor förekommer 30 km/tim med 

varierande utredning. Tekniska nämnden beslutade under hösten 2017 att uppdra 

verksamhet teknik att införa likvärdiga hastigheter vid alla skolor och förskolor som 

ligger i direkt eller nära anslutning till bilvägar. Hastighetsbegränsningarna ska vara 

30 km/tim vid skolor och 30 km/tim vardagar 7-17 vid förskolor. 

En av de största utmaningarna för alla landets kommuner är bristen på hastighetsefterlevnad 
och det är viktigt att kommunerna bidrar med en vägutformning som stämmer överens med 
den hastighet som eftersträvas. Samtidigt är det viktigt att fordonsförare ändrar sin inställning 
och attityd till hastighetsöverträdelser och inser vikten av att hålla de hastighetsbegränsningar 
som finns på vårt vägnät för att bidra till att ingen ska dö eller skadas allvarligt i en 
trafikolycka.  

Övergångsställen och passager 
I Mariestads, Töreboda och Gullspång har många hastighetssäkringar genomförts på gång-, 
cykel-, och mopedpassager (GCM-passager). Detta har framför allt skett i anslutning till skolor 
och utmed skolvägar samt på större stråk där många oskyddade trafikanter rör sig. Samtidigt 
har man för ett antal år sedan gjort en översyn av alla övergångsställen och tagit bort de som 
inte bedömts som säkra. Detta arbete har genomförts framförallt i Mariestad och bör fortsätta 
i Töreboda och Gullspång. 

Gång- och cykelvägnät 
I Mariestad finns en cykelnätsplan framtagen som visar på hur gång- och cykelvägnätet ska 
byggas ut. Den har också lett till en satsning på upprustning av gång- och cykelvägnätet som 
baseras på en inventering som gjorts. I Töreboda pågår ett arbete med en liknande plan som 
väntas antas under 2018. I Gullspång finns ingen cykelnätsplan men behov finns av att 
sammanställa detta för att kunna peka ut var och hur gång- och cykelvägnätet bör byggas ut.  
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Olycksstatistik - STRADA 

STRADA är en nationell databas där alla trafikolyckor rapporters in. Insamlad data består dels 
av polisrapporterade trafikolyckor samt av sjukhuset inrapporterade olyckor. Det är från 
denna databas som den nationella statistiken baseras.  

Dödsolyckorna inom MTG är till stor del ute på det statliga vägnätet, men det har förekommit 
dödsolyckor även på det kommunala vägnätet. De dödsolyckor som skett på det kommunala 
vägnätet har varit i Mariestad och har till stor del varit olyckor mellan motorfordon och 
cyklister. Flera av olyckorna har inträffat i korsningar där cyklister korsat bilväg. De 
förolyckade har i flera fall varit äldre som inte burit cykelhjälm. Vad gäller olyckor med 
allvarliga skador så har det förekommit en del singelolyckor med motorfordon samt en del 
singelolyckor för fotgängare.  
 
Med hjälp av STRADA kan olycksläget granskas noggrannare vilket kommer ske under 
framtagandet av handlingsplanerna. Detta för att kunna se om det finns områden/platser som 
är i större behov av åtgärder än andra på grund av olycksläget. 

Övrigt 

Andra åtgärder som genomförs för att öka trafiksäkerheten är information om växtlighetens 
betydelse i gatumiljön. Det är lika viktig att kommunen sköter sin växtlighet som att enskilda 
fastighetsägare med tomt ut mot gata/gångbana/cykelbana gör det. Här används broschyren 
klipp häcken från Sveriges Kommuner och Landsting som informationsmaterial samtidigt som 
en rutin finns framtagen för hur enskilda fastighetsägares växtlighet hanteras genom 
information och sedan föreläggande om att väghållaren kan åtgärda växtligheten.  
 
En trafikmiljö med god tillgänglighet bidrar även till att trafiksäkerheten blir bättre. 
Tillgänglighetsinventeringar med förslag på åtgärder för enkelt avhjälpta hinder (HIN) finns 
för alla tre kommuner och många åtgärder är genomförda utifrån det underlaget. Även 
tillgängliga busshållplatser är viktigt och varje år byggs några om, ofta med bidrag från 
Trafikverket. 
 
InfraControl är ett synpunktshanteringssystem som infördes i början av 2017. Systemet 
innebär att invånarna i alla tre kommuner via hemsidorna eller en app kan lämna synpunkter 
och göra felanmälningar. När en synpunkt eller en felanmälan inkommer skickas den till rätt 
person direkt som kan åtgärda felet eller svara på synpunkten och återkoppling sker 
kontinuerligt till uppgiftslämnaren. En fördel med systemet är att det går lätt att få en 
överblick över inkomna synpunkter vilket gör att om flera synpunkter rör samma ärende så är 
det en bra grund för beslut om eventuella åtgärder.  
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Strategier  

Följande strategier ska ligga till grund för allt trafiksäkerhetsarbete inom Mariestad, Töreboda 
och Gullspång. De är framtagna med hänsyn till Nollvisionens indikatorer och dess etappmål 
om att ingen ska dö eller skadas allvarligt i en trafikolycka. Strategierna ska även ge stöd till de 
åtgärder som föreslås i handlingsplanerna. Åtgärder som syftar till att förbättra 
trafiksäkerheten för barn, äldre och funktionsnedsatta bör prioriteras. Takten för 
genomförandet av strategierna i form av åtgärder enligt handlingsplanerna bestäms av de 
tillgängliga medel som avsätts till Tekniska nämnden och verksamhet teknik. 

Hastighet 
Vi ska arbeta för att våra gator ska vara utformade på ett sådant sätt att de inbjuder till att 
hastighetsbegränsningarna hålls. Det ska vara låga hastigheter på gator där blandtrafik 
förekommer, i korsningar med större trafikmängder samt på de ställen där oskyddade 
trafikanter har behov av att korsa bilvägen. Gator som är att betrakta som huvudvägar och 
gator där busstrafik går ska ha god framkomlighet där de inte är i konflikt med oskyddade 
trafikanter. Lägre hastigheter innebär också mindre buller vilket påverkar närmiljö för t.ex. 
boende. 
 

Gupp/farthinder 
Vi ska arbeta för att våra gator ska vara utformade för att bidra till att bilisterna håller den 
hastighetsgräns som anses lämplig i förhållande till omgivningen. Farthinder av olika slag ska i 
första hand placeras på ställen där oskyddade trafikanter förekommer på samma ytor som 
motorfordon på gator med genomfartrafik och där hastigheten och trafikintensiteten är hög. 

Övergångsställen och passager 
Vi ska arbeta för att alla utmärkta övergångställen ska vara hastighetssäkrade till 30 km/tim för 
att erbjuda hög trafiksäkerhet och trygghet. Där hastighetssäkring inte är möjlig bör passager 
anläggas. 
 

  

 
Farthinder kan anläggas på gator där genomfartstrafik förekommer och gång- och 
cykelväg saknas och där höga hastigheter förekommer 
 

 
Gatornas utformning ska stödja bilisterna till att hålla rätt hastighet 

 
Alla utmärkta GCM-passager ska vara hastighetssäkrade till 30 km/tim 
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Gång- och cykelvägnätet 
Vi ska arbeta för ett väl utbyggt gång- och cykelvägnät för att separera fotgängare och cyklister 
från motorfordon på de större gatorna/huvudvägnätet. Vidare ska vi arbeta för att drift och 
underhåll av gång- och cykelbanor är av god standard och att ett utpekat huvudvägnät för 
gång- och cykeltrafik prioriteras vid snöröjning/sandupptagning för att minska risken för att 
singelolyckor med fotgängare och cyklist förekommer 
 

Belysning 
Vi ska arbeta för att ytor där oskyddade trafikanter vistas ska vara väl belysta för god 
trafiksäkerhet och trygghet. Alla nya gång- och cykelbanor som byggs ska förses med 
belysning. Befintliga gång- och cykelvägar ska vid behov förses med belysning.  Vidare ska vi 
arbeta för att alla övergångsställen ska vara väl upplysta för ökad säkerhet och trygghet.  
 

Samverkan 
Vi ska arbeta för att belysa trafiksäkerhetsfrågan inom alla verksamheter inom kommunen. 
Vidare ska samverkan ske med andra aktörer och myndigheter så som Polisen, 
Räddningstjänst, Trafikverket, Västtrafik med flera. 

 

 
Alla nya gång- och cykelvägar som byggs ska ha belysning 
 
Alla befintliga gång- och cykelvägar som idag saknar belysning ska utredas och förses 
med belysning om behov finns 
 
Alla övergångsställen ska vara väl belysta 

 
Gång- och cykelvägnätet ska fortsätta utvecklas för att separera oskyddade trafikanter 
från motorfordon 
 
Drift- och underhåll ska ske på ett sådant sätt att risken för olyckor minimeras 
 

 
Samverkan inom trafiksäkerhetsområdet ska ske mellan olika verksamheter inom 
kommunen 
 
Samverkan inom trafiksäkerhetsområdet ska ske med externa aktörer 
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Inledning 

Nollvisionen är grunden för trafiksäkerhetsarbetet i Sverige. Den är fastställd genom beslut i 
riksdagen 1997. Nollvisionen är bilden av en framtid där människor inte dödas eller skadas för 
livet i vägtrafiken. Trafiksäkerhetsarbetet i Nollvisionens anda innebär att vägar, gator och 
fordon i högre grad ska anpassas till människans förutsättningar. Ansvaret för säkerheten delas 
mellan dem som utformar och dem som använder vägtransportsystemet. 
 
Trafiksäkerhetsarbetet enligt Nollvisionen utgår från att allt ska göras för att förhindra att 
människor dödas eller skadas allvarligt. Samtidigt som åtgärder ska vidtas för att förhindra 
olyckor, måste vägtransportsystemet utformas med hänsyn till insikten om att människor gör 
misstag och att trafikolyckor därför inte kan undvikas helt. Den perfekta människan finns inte. 
Nollvisionen accepterar att olyckor inträffar, men inte att de leder till allvarliga personskador. 
Trafikanterna har ansvar för att visa hänsyn, omdöme och ansvar i trafiken samt att följa 
trafikreglerna. Om trafikanterna inte kan, förmår eller vill ta sin del av ansvaret, återgår 
ansvaret till systemutformarna att vidta ytterligare insatser för att motverka att människor inte 
ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken. 

Kommunernas roll 
Syftet med det kommunala trafiksäkerhetsprogrammet är att med utgångspunkt i Nollvisionen 
visa på vad som är kommunernas ansvar för att bidra till att de nationella målen uppfylls. 
Vidare ska trafiksäkerhetsprogrammet visa på vilka åtgärder kommunerna behöver arbeta med 
och genomföra för att öka trafiksäkerheten och bidra till måluppfyllelsen. 
 
Mariestad, Töreboda och Gullspång ska bidra till att det nationella målet om att minska antalet 
döda i trafiken till 220 samt att allvarligt skadade ska minska med 25 % till år 2020 uppfylls. 
Mål för trafiksäkerhet i Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner fram till år 2020: 

 Antalet döda och svårt skadade till följd av trafikolyckor bör i enlighet med 
nollvisionen fortlöpande minska 

 Ingen ska dödas på det kommunala vägnätet år 2020 
 
Det kommunala trafiksäkerhetsprogrammet ska ge en bild av trafiksäkerhetsläget för 
kommunerna, visa på vilka åtgärder som genomförts utmed det kommunala vägnätet samt vad 
som ytterligare behöver genomföras för ökad trafiksäkerhet. Till detta trafiksäkerhetsprogram 
följer tre handlingsplaner, en för respektive kommun, som innehåller konkreta förslag och 
åtgärdslistor till åtgärder som behövs. Ändringar och tillägg kommer att behövas i 
handlingsplanerna då saker förändras och nya behov uppstår.  
 

  Mål 
 
Antalet döda och svårt skadade till följd av trafikolyckor bör i enlighet med nollvisionen 
fortlöpande minska på det kommunala vägnätet 
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Trafiksäkerhet 

Trafiksäkerhet definieras enligt nationalencyklopedin som resultatet av åtgärder för att minska 
olycks- och skaderiskerna i trafiken. I praktisk planering kan begreppet enklast definieras som 
låg risk för personskador i trafiken. 

Nollvisionen – nationellt trafiksäkerhetsarbete 
Hösten 1997 antog riksdagen Nollvisionen vilken skulle ligga till grunden för 
trafiksäkerhetsarbetet. Därmed gick man från att lägga kraften på att förebygga olyckor till att 
fokusera på att ingen ska dö eller skadas allvarligt i trafiken. En viktig del med Nollvisionen är 
det systematiska arbetet mot mål och samverkan mellan aktörer. Nollvisionen bygger på 
konkreta delmål med årliga uppföljningar och analyser.  
 
Sedan 1997 har det hänt mycket på de svenska vägarna. Cirkulationsplatser, mitträcken, alkolås 
och trafiksäkerhetskameror är några av de innovationer som höjt säkerheten på vägarna. Från 
1997 till 2016 halverades antalet omkomna i trafikolyckor, men de sista åren har dock en platå 
nåtts. Därför antog regeringen den 1 september 2016 ett inriktningsdokument för 
trafiksäkerheten, Nystart för Nollvisionen. 
 
Nollvisionens mål är att antalet dödade ska halveras till 220 och antalet allvarligt skadade ska 
minska med 25 procent mellan åren 2007-2020. 
 
Områden som bör prioriteras är: 

 Ökad hastighetsefterlevnad 

 Ökat fokus på oskyddade trafikanter (inkl. ökad hjälmanvändning) 

 Ökad andel vägar/gator med säkra hastighetsnivåer 

 Ökad andel nykter trafik 

 Ökad andel säkra bilar 
 
Ökad hastighetsefterlevnad är den enskilt viktigaste faktorn för att uppnå nuvarande etappmål. 
 
Trafiksäkerhetsarbetet bör på lång sikt även inkludera fallolyckor bland gående och dödsfall 
till följd av självmord. Dessa händelser klassas i dagsläget inte som trafikolyckor men står ändå 
för en betydande andel av de som omkommer och skadas allvarligt i transportsystemet. 
 
Till etappmålen finns ett antal indikatorer – prioriterade insatsområden. Indikatorerna är 
följande och mäts varje år som en del av uppföljningen: 
 

1. Hastighetsefterlevnad – statligt vägnät 
2. Hastighetsefterlevnad – kommunalt vägnät 
3. Nykter trafik 
4. Bältesanvändning 
5. Hjälmanvändning – cyklister och mopedister 
6. Säkra personbilar 
7. Säkra motorcyklar (ABS) 
8. Säkra statliga vägar 
9. Säkra GCM-passager 
10. Drift- och underhåll på cykelvägar i tätort 
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Kommunernas trafiksäkerhetsarbete 
Mariestads, Töreboda och Gullspångs huvudansvar för trafiksäkerhetsarbetet ligger 

hos Tekniska nämnden. 1996 beslutade tekniska nämnden att tillsätta ett kommunalt 

trafiksäkerhetsråd (LOTS). LOTS arbetade aktivt med att öka trafiksäkerheten och 

belysa frågor kring detta genom samarbete med andra aktörer. Sedan ett antal år har 

LOTS upphört och arbetet och frågorna kring trafiksäkerhet ingår numera som ett 

av fyra fokusområden inom det brottsförebyggande rådet (BRÅ).  

Hastighetens betydelse 
För att minska risken för att dö eller skadas allvarligt i trafiken är hastigheten avgörande. En 
minskning av hastigheten medför dels att olyckor kan undvikas och dels att skadeföljden blir 
mindre allvarlig. Enligt Nollvisionen bör den verkliga hastigheten inom tättbebyggt område 
uppgå till högst 30 km/tim inom de delar av gatunätet där gående och cyklister blandas med 
biltrafik, s.k. blandtrafik. Många kommuner har arbetat medvetet med att säkerställa en verklig 
hastighet om 30 km/tim i bl.a. bostadsområden och centrumområden samt vid viktiga gång- 
och cykelpassager.  
 
Förutom att en verklig hastighet om 30 km/tim ger goda säkerhetsvinster vid blandtrafik, 
stödjer låga fordonshastigheter ett mer socialt och jämlikt samspel mellan bilister, cyklister och 
fotgängare. Ett bättre samspel ökar fotgängare och cyklisters tillgänglighet och bidrar till en 
mer attraktiv och trygg tätortstrafik. 
 
Krockvåldskurvan visar hur fordonets hastighet vid påkörning påverkar den oskyddade 
trafikantens chans till överlevnad och chans att inte skadas allvarligt. För att få så stor 
utväxling som möjligt av de åtgärder som vidtas så är det önskvärt att påkörningshastigheten 
mellan bil och fotgängare inte överskrider 30 km/tim.  

 

 
Källa: Handboken ”Rätt fart i staden”, VV och SKL 2008 
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Med anledning av ovanstående resonemang kring hastighetens betydelse är det viktigt att 
fordonen har låga hastigheter på de ställen där oskyddade trafikanters väg korsar 
motorfordonens väg, både längs med och tvärs. 
 
För att kunna erbjuda säkra och trygga övergångsställen bör dessa vara hastighetssäkrade, så 
att fordonens hastighet inte överskrider 30 km/tim. För att garantera max 30 km/tim krävs att 
övergångstället höjs upp eller förses med gupp. Om det av olika anledningar (t.ex. problem 
med vibrationer) inte går att bygga upphöjningar/gupp kan sidoförskjutningar av olika slag 
uppnå en del av effekten med låga hastigheter. Kan inte ett trafiksäkert och 
hastighetsbegränsat övergångsställe skapas är det att bättre att göra en passage, ett ställe där 
man har skapat en möjlighet att korsa gatan t.ex. genom sänkta kantstenar, utan att märka ut 
det som övergångsställe. En passage innebär att fotgängaren/cyklisten får ta ett större ansvar 
men det inger inte den falska trygghet som ett övergångsställe kan göra där man lever i tron att 
alla bilar ska stanna.  

Trygghet 
När man pratar om trafiksäkerhet är det viktigt att skilja på säkerhet och trygghet. I korthet 
kan trygghet i trafiken beskrivas som människors subjektiva upplevelse av att det är säkert att 
vistas i trafiken. Tryggheten beror på vilken risk den enskilda personen upplever och detta 
överensstämmer inte alltid med den verkliga olycksrisken. En trafikmiljö som uppfattas som 
otrygg av trafikanten kan vara oväntat trafiksäker likväl som att en trafikmiljö som upplevs 
som trygg av den enskilde trafikanten inte alltid är så trafiksäker som graden av upplevd 
trygghet ger sken av. 
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Nulägesbeskrivning 

Mariestad, Töreboda och Gullspång har en gemensam teknisk nämnd som ansvarar 

för den kommunala väghållningen och kommunernas trafiksäkerhetsarbete.  

Åtgärder som genomförts de senaste åren för ökad trafiksäkerhet är många. I alla tre 

kommuner har nya gång- och cykelvägar byggts, trafiksäkerhetshöjande åtgärder 

kring skolor, trafiksäkra korsningar för oskyddade trafikanter amt ombyggnationer 

av korsningar där olyckor varit vanligt förekommande. Kommunerna arbetar även 

aktivt med säkra arbeten på väg. Det innebär att all personal som arbetar i eller vid 

trafikerade ytor utbildas och uppfyller samma krav som Trafikverket ställer på de 

som arbetar på det statliga vägnätet. 

Verksamheten har även ansökt om och beviljats statlig medfinansiering till bland 

annat nya gång- och cykelvägar, tillgänglighetsanpassning av busshållplatser och 

åtgärder vid skolor. 

Hastigheter 
I Mariestad, Töreboda och Gullspång finns idag varierande hastighetsbegränsningar. 

I vissa av tätorterna har 40 km/införts medan de på de flesta håll fortfarande är 

bashastighet 50 km/tim. Vid skolor och förskolor förekommer 30 km/tim med 

varierande utredning. TN beslutade under hösten 2017 att uppdra verksamhet teknik 

att införa likvärdiga hastigheter vid alla skolor och förskolor som ligger i direkt eller 

nära anslutning till bilvägar. Hastighetsbegränsningarna ska vara 30 km/tim vid 

skolor och 30 km/tim vardagar 7-17 vid förskolor. 

En av de största utmaningarna för alla landets kommuner är bristen på hastighetsefterlevnad 
och det är viktigt att kommunerna bidrar med en vägutformning som stämmer överens med 
den hastighet som eftersträvas. Samtidigt är det viktigt att fordonsförare ändrar sin inställning 
och attityd till hastighetsöverträdelser och inser vikten av att hålla de hastighetsbegränsningar 
som finns på vårt vägnät för att bidra till att ingen ska dö eller skadas allvarligt i en 
trafikolycka.  

Övergångsställen och passager 
I Mariestads, Töreboda och Gullspång har många hastighetssäkringar genomförts på GCM-
passager. Detta har framför allt skett i anslutning till skolor och utmed skolvägar samt på 
större stråk där många oskyddade trafikanter rör sig. Samtidigt har man för ett antal år sedan 
gjort en översyn av alla övergångsställen och tagit bort de som inte bedömts som säkra. Detta 
arbete har genomförts framförallt i Mariestad och bör fortsätta i Töreboda och Gullspång. 

Gång- och cykelvägnät 
I Mariestad finns en cykelnätsplan framtagen som visar på hur gång- och cykelvägnätet ska 
byggas ut. Den har också lett till en satsning på upprustning av gång- och cykelvägnätet som 
baseras på en inventering som gjorts. I Töreboda pågår ett arbete med en liknande plan som 
väntas antas under 2018. I Gullspång finns ingen cykelnätsplan men behov finns av att 
sammanställa detta för att kunna peka ut var och hur gång- och cykelvägnätet bör byggas ut.  
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Olycksstatistik - STRADA 

STRADA är en nationell databas där alla trafikolyckor rapporters in. Insamlad data består dels 
av polisrapporterade trafikolyckor samt av sjukhuset inrapporterade olyckor. Det är från 
denna databas som den nationella statistiken baseras.  

Dödsolyckorna inom MTG är till stor del ute på det statliga vägnätet, men det har förekommit 
dödsolyckor även på det kommunala vägnätet. De dödsolyckor som skett på det kommunala 
vägnätet har varit i Mariestad och har till stor del varit olyckor mellan motorfordon och 
cyklister. Flera av olyckorna har inträffat i korsningar där cyklister korsat bilväg. De 
förolyckade har i flera fall varit äldre som inte burit cykelhjälm. Vad gäller olyckor med 
allvarliga skador så har det förekommit en del singelolyckor med motorfordon samt en del 
singelolyckor för fotgängare.  
 
Med hjälp av STRADA kan olycksläget granskas noggrannare vilket kommer ske under 
framtagandet av handlingsplanerna. Detta för att kunna se om det finns områden/platser som 
är i större behov av åtgärder än andra på grund av olycksläget. 

Övrigt 

Andra åtgärder som genomförs för att öka trafiksäkerheten är information om växtlighetens 
betydelse i gatumiljön. Det är lika viktig att kommunen sköter sin växtlighet som att enskilda 
fastighetsägare med tomt ut mot gata/gångbana/cykelbana gör det. Här används broschyren 
klipp häcken från Sveriges Kommuner och Landsting som informationsmaterial samtidigt som 
en rutin finns framtagen för hur enskilda fastighetsägares växtlighet hanteras genom 
information och sedan föreläggande om att väghållaren kan åtgärda växtligheten.  
 
En trafikmiljö med god tillgänglighet bidrar även till att trafiksäkerheten blir bättre. 
Tillgänglighetsinventeringar med förslag på åtgärder för enkelt avhjälpta hinder (HIN) finns 
för alla tre kommuner och många åtgärder är genomförda utifrån det underlaget. Även 
tillgängliga busshållplatser är viktigt och varje år byggs några om, ofta med bidrag från 
Trafikverket. 
 
InfraControl är ett synpunktshanteringssystem som infördes i början av 2017. Systemet 
innebär att invånarna i alla tre kommuner via hemsidorna eller en app kan lämna synpunkter 
och göra felanmälningar. När en synpunkt eller en felanmälan inkommer skickas den till rätt 
person direkt som kan åtgärda felet eller svara på synpunkten och återkoppling sker 
kontinuerligt till uppgiftslämnaren. En fördel med systemet är att det går lätt att få en 
överblick över inkomna synpunkter vilket gör att om flera synpunkter rör samma ärende så är 
det en bra grund för beslut om eventuella åtgärder.  
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Strategier  

Följande strategier ska ligga till grund för allt trafiksäkerhetsarbete inom Mariestad, Töreboda 
och Gullspång. De är framtagna med hänsyn till Nollvisionens indikatorer och dess etappmål 
om att ingen ska dö eller skadas allvarligt i en trafikolycka. Strategierna ska även ge stöd till de 
åtgärder som föreslås i handlingsplanerna. Åtgärder som syftar till att förbättra 
trafiksäkerheten för barn, äldre och funktionsnedsatta bör prioriteras. Takten för 
genomförandet av strategierna i form av åtgärder enligt handlingsplanerna bestäms av de 
tillgängliga medel som avsätts till Tekniska nämnden och verksamhet teknik. 

Hastighet 
Vi ska arbeta för att våra gator ska vara utformade på ett sådant sätt att de inbjuder till att 
hastighetsbegränsningarna hålls. Det ska vara låga hastigheter på gator där blandtrafik 
förekommer, i korsningar med större trafikmängder samt på de ställen där oskyddade 
trafikanter har behov av att korsa bilvägen. Gator som är att betrakta som huvudvägar och 
gator där busstrafik går ska ha god framkomlighet där de inte är i konflikt med oskyddade 
trafikanter. Lägre hastigheter innebär också mindre buller vilket påverkar närmiljö för t.ex. 
boende. 
 

Gupp/farthinder 
Vi ska arbeta för att våra gator ska vara utformade för att bidra till att bilisterna håller den 
hastighetsgräns som anses lämplig i förhållande till omgivningen. Farthinder av olika slag ska i 
första hand placeras på ställen där oskyddade trafikanter förekommer på samma ytor som 
motorfordon på gator med genomfartrafik och där hastigheten och trafikintensiteten är hög. 

Övergångsställen och passager 
Vi ska arbeta för att alla utmärkta övergångställen ska vara hastighetssäkrade till 30 km/tim för 
att erbjuda hög trafiksäkerhet och trygghet. Där hastighetssäkring inte är möjlig bör passager 
anläggas. 
 

  

 
Farthinder kan anläggas på gator där genomfartstrafik förekommer och gång- och 
cykelväg saknas och där höga hastigheter förekommer 
 

 
Gatornas utformning ska stödja bilisterna till att hålla rätt hastighet 

 
Alla utmärkta GCM-passager ska vara hastighetssäkrade till 30 km/tim 
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Gång- och cykelvägnätet 
Vi ska arbeta för ett väl utbyggt gång- och cykelvägnät för att separera fotgängare och cyklister 
från motorfordon på de större gatorna/huvudvägnätet. Vidare ska vi arbeta för att drift och 
underhåll av gång- och cykelbanor är av god standard och att ett utpekat huvudvägnät för 
gång- och cykeltrafik prioriteras vid snöröjning/sandupptagning för att minska risken för att 
singelolyckor med fotgängare och cyklist förekommer 
 

Belysning 
Vi ska arbeta för att ytor där oskyddade trafikanter vistas ska vara väl belysta för god 
trafiksäkerhet och trygghet. Alla nya gång- och cykelbanor som byggs ska förses med 
belysning. Befintliga gång- och cykelvägar ska vid behov förses med belysning.  Vidare ska vi 
arbeta för att alla övergångsställen ska vara väl upplysta för ökad säkerhet och trygghet.  
 

Samverkan 
Vi ska arbeta för att belysa trafiksäkerhetsfrågan inom alla verksamheter inom kommunen. 
Vidare ska samverkan ske med andra aktörer och myndigheter så som Polisen, 
Räddningstjänst, Trafikverket, Västtrafik med flera. 

 

 
Alla nya gång- och cykelvägar som byggs ska ha belysning 
 
Alla befintliga gång- och cykelvägar som idag saknar belysning ska utredas och förses 
med belysning om behov finns 
 
Alla övergångsställen ska vara väl belysta 

 
Gång- och cykelvägnätet ska fortsätta utvecklas för att separera oskyddade trafikanter 
från motorfordon 
 
Drift- och underhåll ska ske på ett sådant sätt att risken för olyckor minimeras 
 

 
Samverkan inom trafiksäkerhetsområdet ska ske mellan olika verksamheter inom 
kommunen 
 
Samverkan inom trafiksäkerhetsområdet ska ske med externa aktörer 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-12-12 

Sida 1 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 289                                                   Dnr 2017/00451  

Medborgarförslag om ändring av Leksbergsvägen som 
genomfartsled 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden avslår medborgarförslaget om ändring av Leksbergsvägen som 
genomfartsled. 

Beslutet överlämnas för anmälan i kommunfullmäktige i Mariestad      

Bakgrund 

Harald Karlge har inkommit till Mariestads kommun med ett medborgarförslag om 
att Leksbergsvägen ska stängas av för in- och utfart för motorfordon vid 
cirkulationsplatsen Marieforsleden/Leksbergsvägen. Vidare föreslår Harald Karlge att 
Leksbergsvägen även ska stängas av vid Drottning Kristinas väg och att det ska göras 
en vändplan där. 

Kommunfullmäktige har överlämnat förslaget till Tekniska nämnden för beslut. 

Verksamhet teknik har tagit del av medborgarförslaget. 

Leksbergsvägen har separerade gång- och cykelvägar samt flera passager som är 
hastighetssäkrade. Bebyggelsen ligger en bit ifrån vägen. Leksbergsvägen bedöms ha 
god trafiksäkerhet för de oskyddade trafikanterna.  

Mariestads kommun har under 2016-2017 byggt två nya skolor, Unica-skolan och 
Prismaskolan. I samband med projektet Skolor i väst och säkra skolvägar till och från 
skolan har trafiksäkerhetsåtgärder som upphöjda korsningar, övergångställen och nya 
gång- och cykelvägar anlagts. Detta har medfört sänkt hastighet på Leksbergsvägen i 
korsningarna med Södra vägen och Drottning Kristinas väg och därmed också en 
säkrare trafikmiljö för de oskyddade trafikanterna.  

Leksbergsvägen var tidigare en större genomfartsväg i Mariestad men den funktionen 
ligger idag mer på Göteborgsvägen och Marieforsleden. Gatan är idag inte att 
betrakta som en genomfartsled utan används främst för de boende och för den 
verksamhet som finns i området. Att stänga av Leksbergsvägen för genomfart 
innebär en omväg för många och en extra belastning på anslutande gator. Framförallt 
kommer trafiken öka avsevärt på Södra vägen men även på Leverstadsvägen. Risken 
är också att de mindre gatorna kommer användas som smitvägar.  

På Södra vägen finns förskolan Flitiga Lisa och på angränsande gata, Hertig Karls 
gata, finns sedan hösten 2017 den nya Unica-skolan. Dessa gator används idag flitigt 
av barnen som går och cyklar till skolan. Ökad biltrafik och kollektivtrafik är högst 
olämpligt på dessa gator. 

I en stad är det att föredra ett vägnät som ger flera olika valmöjligheter till färdvägar. 
Detta för att trafiken ska spridas och inte koncentreras till ett fåtal gator.  



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-12-12 

Sida 2 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 289 (forts.)                                                  Dnr 2017/00451  

Verksamhet teknik föreslår att medborgarförslaget avslås med hänvisning till 
ovanstående.   

Underlag för beslut 

Medborgarförslag om ändring av Leksbergsvägen som genomfartsled.  

Protokollsutdrag Kf § 632017.  

Tjänsteskrivelse upprättad av trafikingenjör Marie Andersson och enhetschef 
gata/trafik Hanna Lamberg ”Medborgarförslag om ändring av Leksbergsvägen som 
genomfartsled”.   

 

Expedierats till: 
(Harald Karlge) 
(Kommunfullmäktige Mariestad) 

 



 

 
 

 
 
 

  

 Datum: 2017-11-27  
Dnr: 2017/00451   

Sida: 1 (2) 
 

  

 

 Verksamhet teknik Tekniska nämnden 

 

Medborgarförslag om ändring av 
Leksbergsvägen som genomfartsled 

Förslag till beslut 

1. Tekniska nämnden avslår medborgarförslaget om ändring av 

Leksbergsvägen som genomfartsled. 

2. Beslutet överlämnas för anmälan i kommunfullmäktige i Mariestad      

Bakgrund 

Harald Karlge har inkommit till Mariestads kommun med ett medborgarförslag 
om att Leksbergsvägen ska stängas av för in- och utfart för motorfordon vid 
cirkulationsplatsen Marieforsleden/Leksbergsvägen. Vidare föreslår Harald 
Karlge att Leksbergsvägen även ska stängas av vid Drottning Kristinas väg och 
att det ska göras en vändplan där. 

Kommunfullmäktige har överlämnat förslaget till Tekniska nämnden för beslut. 

Verksamhet teknik har tagit del av medborgarförslaget. 

Leksbergsvägen har separerade gång- och cykelvägar samt flera passager som är 
hastighetssäkrade. Bebyggelsen ligger en bit ifrån vägen. Leksbergsvägen 
bedöms ha god trafiksäkerhet för de oskyddade trafikanterna.  

Mariestads kommun har under 2016-2017 byggt två nya skolor, Unica-skolan 
och Prismaskolan. I samband med projektet Skolor i väst och säkra skolvägar 
till och från skolan har trafiksäkerhetsåtgärder som upphöjda korsningar, 
övergångställen och nya gång- och cykelvägar anlagts. Detta har medfört sänkt 
hastighet på Leksbergsvägen i korsningarna med Södra vägen och Drottning 
Kristinas väg och därmed också en säkrare trafikmiljö för de oskyddade 
trafikanterna.  

Leksbergsvägen var tidigare en större genomfartsväg i Mariestad men den 
funktionen ligger idag mer på Göteborgsvägen och Marieforsleden. Gatan är 
idag inte att betrakta som en genomfartsled utan används främst för de boende 
och för den verksamhet som finns i området. Att stänga av Leksbergsvägen för 
genomfart innebär en omväg för många och en extra belastning på anslutande 
gator. Framförallt kommer trafiken öka avsevärt på Södra vägen men även på 
Leverstadsvägen. Risken är också att de mindre gatorna kommer användas som 
smitvägar.  
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På Södra vägen finns förskolan Flitiga Lisa och på angränsande gata, Hertig 
Karls gata, finns sedan hösten 2017 den nya Unica-skolan. Dessa gator används 
idag flitigt av barnen som går och cyklar till skolan. Ökad biltrafik och 
kollektivtrafik är högst olämpligt på dessa gator. 

I en stad är det att föredra ett vägnät som ger flera olika valmöjligheter till 
färdvägar. Detta för att trafiken ska spridas och inte koncentreras till ett fåtal 
gator.  

Verksamhet teknik föreslår att medborgarförslaget avslås med hänvisning till 
ovanstående.   

Underlag för beslut 

Medborgarförslag om ändring av Leksbergsvägen som genomfartsled.  
 
Protokollsutdrag Kf § 632017.  
 
Tjänsteskrivelse upprättad av trafikingenjör Marie Andersson och enhetschef 
gata/trafik Hanna Lamberg ”Medborgarförslag om ändring av Leksbergsvägen 
som genomfartsled”.   
 
 

Hanna Lamberg 
Enhetschef gata/trafik   

   
 









 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-12-12 

Sida 1 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 290                                                   Dnr 2017/00517  

Taxor för ställplatser för husbilar i Mariestad 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige i Mariestad att besluta:  

1. Höja taxan för ställplatserna i Mariestads kommun till 160 kr/dygn utan tillgång till el 
samt 190 kr/dygn för ställplats med tillgång till el 

2. Taxan börjar gälla från 1 februari 2018   

Bakgrund 

Verksamhet teknik har gjort en översyn och jämförelse med andra kommuners 
avgifter för ställplatser för att se över om taxan är bra. Efter översynen kan 
konstateras att Mariestads taxa är lägre än många ställplatser i närområdet. Mariestads 
kommun bör höja avgiften för att den mer ska överensstämma med andra ställplatser 
samt den service som erbjuds. 

 

Den nuvarande avgiften är för ställplats utan tillgång till el 140 kronor/dygn och 165 
kronor/dygn med tillgång till el. Verksamhet teknik föreslår en höjning med 20-25 
kr/dygn. 

Verksamhet teknik föreslår att ställplatsavgiften höjs till följande: 

 Ställplats utan tillgång till el 160 kronor/dygn 

 Ställplats med tillgång till el 190 kronor/dygn 

Höjningen föreslås träda i kraft 1 februari 2018 i Mariestads kommun.   

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av enhetschef gata/trafik Hanna Lamberg ”Taxor för 
ställplatser för husbilar i Mariestad”.      

 

Expedierats till: 
(Kommunfullmäktige Mariestad) 

 



 

 
 

 
 
 

  

 Datum: 2017-11-27  
Dnr: 2017/00517   

Sida: 1 (1) 
 

  

 

 Verksamhet teknik Tekniska nämnden 

 

Taxor för ställplatser för husbilar i Mariestad 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige i Mariestad att besluta:  

1. Höja taxan för ställplatserna i Mariestads kommun till 160 kr/dygn utan 
tillgång till el samt 190 kr/dygn för ställplats med tillgång till el 

2. Taxan börjar gälla från 1 februari 2018   

Bakgrund 

Verksamhet teknik har gjort en översyn och jämförelse med andra kommuners 
avgifter för ställplatser för att se över om taxan är bra. Efter översynen kan 
konstateras att Mariestads taxa är lägre än många ställplatser i närområdet. 
Mariestads kommun bör höja avgiften för att den mer ska överensstämma med 
andra ställplatser samt den service som erbjuds. 

 

Den nuvarande avgiften är för ställplats utan tillgång till el 140 kronor/dygn 
och 165 kronor/dygn med tillgång till el. Verksamhet teknik föreslår en höjning 
med 20-25 kr/dygn. 

Verksamhet teknik föreslår att ställplatsavgiften höjs till följande: 

 Ställplats utan tillgång till el 160 kronor/dygn 

 Ställplats med tillgång till el 190 kronor/dygn 

Höjningen föreslås träda i kraft 1 februari 2018 i Mariestads kommun.   

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av enhetschef gata/trafik Hanna Lamberg ”Taxor 
för ställplatser för husbilar i Mariestad”.      
 
 

Hanna Lamberg 
Enhetschef gata/trafik   
 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-12-12 

Sida 1 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 291                                                   Dnr 2017/00481  

Begäran om medel för uppförande av staket vid 
Gullstensskolan 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen i Gullspång att tilldela tekniska 
nämnden 225tkr till för finansiering av nytt staket vid Gullstensskolan.    

Bakgrund 

Fastighetsavdelningen har fått i uppdrag att ta fram kostnader, utformning samt 
förslag till finansiering av ett nytt staket till Gullstensskolan. 

Utformningen av staketet är utredd tillsammans med verksamheten för att uppnå den 
mest optimala lösningen och innebär en förlängning jämfört med tidigare 
staketdragning från 140m till 240m. 

Offert för staketdragnigen har erhållits och priset är 195tkr men med reservationer 
för eventuella markhinder såsom berg i stängsellinjen uppskattar 
Fastighetsavdelningen att det behöver avsättas 225tkr för att med säkerhet kunna 
genomföra arbetet. 

Röjningen av marken för det nya staketet är påbörjat, dock kommer inte installation 
av nytt staket ske förrän efter årsskiftet. 

Fastighetsavdelningen föreslår att kommunstyrelsen i Gullspång tilldelar 225tkr till 
pågående projekt för ombyggnation av Gullstensskolan för att installera ett nytt 
markstängsel.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av fastighetschef Robert Malmgren och teknisk chef 
Michael Nordin ”Begäran om medel för uppförande av staket vid Gullstensskolan”.  

 

Expedierats till: 
(Kommunstyrelsen Gullspång) 

 



 

 
 

 
 
 

  

 Datum: 2017-11-30  
Dnr: 2017/00481   

Sida: 1 (1) 
 

  

 

 Verksamhet Teknik Tekniska nämnden 

 

Begäran om medel för uppförande av staket vid 
Gullstensskolan 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen i Gullspång att tilldela tekniska 
nämnden 225tkr till för finansiering av nytt staket vid Gullstensskolan.    

Bakgrund 

Fastighetsavdelningen har fått i uppdrag att ta fram kostnader, utformning samt 
förslag till finansiering av ett nytt staket till Gullstensskolan. 
Utformningen av staketet är utredd tillsammans med verksamheten för att 
uppnå den mest optimala lösningen och innebär en förlängning jämfört med 
tidigare staketdragning från 140m till 240m. 
Offert för staketdragnigen har erhållits och priset är 195tkr men med 
reservationer för eventuella markhinder såsom berg i stängsellinjen uppskattar 
Fastighetsavdelningen att det behöver avsättas 225tkr för att med säkerhet 
kunna genomföra arbetet. 
 
Röjningen av marken för det nya staketet är påbörjat, dock kommer inte 
installation av nytt staket ske förrän efter årsskiftet. 
 
Fastighetsavdelningen föreslår att kommunstyrelsen i Gullspång tilldelar 225tkr 
till pågående projekt för ombyggnation av Gullstensskolan för att installera ett 
nytt markstängsel.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av fastighetschef Robert Malmgren och teknisk chef 
Michael Nordin ”Begäran om medel för uppförande av staket vid 
Gullstensskolan”.  
 
 

Robert Malmgren 
Fastighetschef 

Michael Nordin 
Teknisk chef 

 
 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-11-14 

Sida 1 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämnden 

Tn § 213                                                   Dnr 2017/00481  

Staket vid Gullstensskolan i Gullspång 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner informationen gällande staketet vid Gullstensskolan i 
Gullspång och ger verksamhet teknik i uppdrag att ta fram ett åtgärdsförslag innehållande 
utformning, anpassning och finansiering av nytt staket.  

Bakgrund 

Verksamhet teknik fick den 2017-10-17 i uppdrag av tekniska nämnden att se över staketet 
vid Gullstensskolan utmed vägarna John Hedins väg och Skolgatan då detta är i dåligt 
skick. 
 
Fastighetsavdelningen genomför för närvarande en ombyggnation av Gullstensskolan i 
Gullspång och är medvetna om det dåliga skicket på staketet. Planen är att staketet ska 
åtgärdas inom det pågående byggprojektet och projektledare har inlett en samverkan med 
skolverksamheten för att tillsammans ta fram bästa möjliga förslag till åtgärder av staketet. 
 
Bland annat har man diskuterat tillfälliga reparationer av trasigt virke samt röjning av 
buskar och mindre träd utmed staketet.  Som ett första steg i arbetet har en offert 
inhämtats för rensning och rivning samt uppförande av 140 m staket och totalt kommer ett 
komplett byte av staket att hamna kring ca 100 tkr beroende på utformning och 
arbetsinsats.  

Arbetsutskottets förslag 

Överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut 
och finner att tekniska nämnden beslutar enligt förslaget.  

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag TN § 204/2017. 

Tjänsteskrivelse upprättad av fastighetschef Robert Malmgren och teknisk chef Michael 
Nordin ”Information gällande staketet vid Gullstensskolan i Gullspång”.  

Expedierats till: 
Fastighetschef Robert Malmgren  

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-12-12 

Sida 1 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 292                                                   Dnr 2017/00530  

Begäran om medel för framtagande av underhållsplaner 
Töreboda kommun 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen i Töreboda kommun att tilldela 
tekniska nämnden 1 200 tkr för att ta fram underhållsplaner.  

Bakgrund 

Kommunstyrelsen i Töreboda kommun har under en längre period efterfrågat 
underhållsplaner för fastighetsbeståndet inom kommunen. 

Det planerade underhållsbehovet (underhållsplan) avser de åtgärder som bör utföras 
för att bibehålla en fastighets funktion. Dessa åtgärder ska kunna anges vid vilken 
tidpunkt åtgärden ska genomföras samt till vilken kostnad. Detta medför ett bra 
underlag inför kommande budgetarbeten samt en kontroll över 
underhållskostnaderna på lång och kort sikt. 

En driftsplan innefattar en struktur och planering av driftåtgärder per fastighet och 
ger en helhetssyn över fastigheten avseende tillsyn och skötsel. Tillsyn avser åtgärder 
som omfattar observation av funktion hos ett objekt och rapportering av eventuella 
avvikelser. Skötsel avser åtgärderna justering eller vård av ett objekt samt byte eller 
tillförsel av förbrukningsmaterial. 

Fastighetsavdelningen har i samband med förvärvet av fastigheten Gjutaren valt att 
ta in en konsult för att ta fram aktuella underhållsplaner för fastigheten. Kostnaden 
för en underhållsplan och en driftsplan för en fastighet är enligt offerten 20tkr men 
enligt konsulten kommer kostnaden per fastighet att minska till 15tkr per fastighet 
ifall man lägger en beställning som hanterar fler fastigheter. 

Underhålls- och driftsplaner bör tas fram för de byggnader som finns i bilaga 1 och 
totalt handlar det om 77 byggnader. Kostnad för att ta fram underhålls- och 
driftsplaner för dessa fastigheter kommer inte, enligt erhållen budgetkalkyl, att 
överstiga 1 200tkr.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av fastighetschef Robert Malmgren och teknisk chef 
Michael Nordin ”Begäran om medel för framtagande av underhållsplaner Töreboda 
kommun”.  

Bilaga 1, Fastigheter underhållsplaner Töreboda  

Expedierats till: 
(Kommunstyrelsen Töreboda) 

 



 

 
 

 
 
 

  

 Datum: 2017-11-30  
Dnr: 2017/00530   

Sida: 1 (2) 
 

  

 

 Verksamhet Teknik Tekniska nämnden 

 

Begäran om medel för framtagande av 
underhållsplaner Töreboda kommun 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen i Töreboda kommun att tilldela 
tekniska nämnden 1 200 tkr för att ta fram underhållsplaner.  

Bakgrund 

Kommunstyrelsen i Töreboda kommun har under en längre period efterfrågat 
underhållsplaner för fastighetsbeståndet inom kommunen. 

Det planerade underhållsbehovet (underhållsplan) avser de åtgärder som bör 
utföras för att bibehålla en fastighets funktion. Dessa åtgärder ska kunna anges 
vid vilken tidpunkt åtgärden ska genomföras samt till vilken kostnad. Detta 
medför ett bra underlag inför kommande budgetarbeten samt en kontroll över 
underhållskostnaderna på lång och kort sikt. 

En driftsplan innefattar en struktur och planering av driftåtgärder per fastighet 
och ger en helhetssyn över fastigheten avseende tillsyn och skötsel. Tillsyn avser 
åtgärder som omfattar observation av funktion hos ett objekt och rapportering 
av eventuella avvikelser. Skötsel avser åtgärderna justering eller vård av ett 
objekt samt byte eller tillförsel av förbrukningsmaterial. 

Fastighetsavdelningen har i samband med förvärvet av fastigheten Gjutaren valt 
att ta in en konsult för att ta fram aktuella underhållsplaner för fastigheten. 
Kostnaden för en underhållsplan och en driftsplan för en fastighet är enligt 
offerten 20tkr men enligt konsulten kommer kostnaden per fastighet att minska 
till 15tkr per fastighet ifall man lägger en beställning som hanterar fler 
fastigheter. 

Underhålls- och driftsplaner bör tas fram för de byggnader som finns i bilaga 1 
och totalt handlar det om 77 byggnader. Kostnad för att ta fram underhålls- 
och driftsplaner för dessa fastigheter kommer inte, enligt erhållen budgetkalkyl, 
att överstiga 1 200tkr.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av fastighetschef Robert Malmgren och teknisk chef 
Michael Nordin ”Begäran om medel för framtagande av underhållsplaner 
Töreboda kommun”.  
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Bilaga 1, Fastigheter underhållsplaner Töreboda  
 
 

Robert Malmgren 
Fastighetschef 

Michael Nordin 
Teknisk chef 

 
 

 



Datum 2017-11-30

Sida 1(1)

Fastighetsbeteckning Adress Fastighetsobjekt Kommentar
Advokaten 5 Kungsgatan 24 Kulturbyggnad Bibliotek
Blåklinten 1 Börstorpsgatan 9 Vårdcentral Vårdcentral
Bryggaren 11 Storgatan 25 Servicebyggnad Polis- Och Brandstation
Dragaren 2 Plantskolan Affärsverksamhet Affärs- Och Lagerbyggnad
Fotografen 13 Kungsgatan 4 Förråd Magasin
Haboskogen 6:36 Mostugan Fritidsverksamhet Klubbhus
Järneberg 6:1 Gästhamnen Servicebyggnad Cafe
Järneberg 6:1 Gästhamnen Servicebyggnad Servicebyggnad inklusive pool
Järneberg 6:1 Gästhamnen Servicebyggnad Campingstugor, 4st
Järneberg 6:1 Gästhamnen Servicebyggnad Campingstugor, 4st
Järneberg 6:16 Villa Haddeboda Servicebyggnad Del av Töreboda Camping
Kanaljorden 4:1 Gästhamnen Kulturbyggnad Friluftsscen
Kanaljorden 4:1 Gästhamnen Servicebyggnad Restaurang
Kanaljorden 4:1 Gästhamnen Servicebyggnad Servicebyggnad
Kastanjen 1 Kastanjen / Kilsgatan Skolbyggnad Förskola
Kilen 15:18 Krusbacken Fritidsverksamhet Scoutstuga
Kilen 6:14 Idrottsv, Husartorpet, Töreshov Fritidsverksamhet Ishall, Komplett Anläggning
Kilen 6:14 Moängen Saxängen 5 Fritidsverksamhet Klubbhus
Kilen 6:14 Idrottsv, Husartorpet, Töreshov Fritidsverksamhet Omklädningspaviljong Vid Fotbollsplanen
Kilen 6:14 Idrottsv, Husartorpet, Töreshov Fritidsverksamhet Omklädningsrum
Kilen 6:14 Moängen Saxängen 5 Fritidsverksamhet Ridhus
Kilen 6:14 Moängen Saxängen 5 Fritidsverksamhet Stall
Kilen 6:14 Moängen Saxängen 5 Fritidsverksamhet Stall Nya
Kilen 6:14 Idrottsv, Husartorpet, Töreshov Fritidsverksamhet Träningshall
Kilen 6:14 Idrottsv, Husartorpet, Töreshov Förråd Förrådsbyggnad 
Kilen 6:14 Moängen Saxängen 5 Förråd Ladugård
Kilen 6:14 Idrottsv, Husartorpet, Töreshov Garage Verkstadsbyggnad
Kilen 7:19 Kilagården 1 Bostadshus Bostadshus Kilagården
Kilen 7:19 Kilagården 1 Förråd Ladugård
Kilen 7:19 Kilagården 1 Garage Vagnbod
Killingen 1 Killingen    Bostadshus Gruppboende
Kornknarren 1 Kornknarren Skolbyggnad Förskola
Kornknarren 2 Kilenskolan Skolbyggnad Gymnastik- Och Matsalsbyggnad
Kornknarren 2 Kilenskolan Skolbyggnad Skola Modulbyggnad
Kornknarren 2 Kilenskolan Skolbyggnad Skolbarack
Kornknarren 2 Kilenskolan Skolbyggnad Skolbyggnad
Kornknarren 2 Kilenskolan Skolbyggnad Skolbyggnad, Skyddsrum
Kornknarren 2 Kilenskolan Teknisk försörjning Panncentral
Kråksjöhult 1:46 Älgarås Idrottsvägen Fritidsverksamhet Omklädningabyggnad
Kyrkängen 1:57 Älgarås Bostadshus Pensionärsbostäder Inkl Förråd 11A-11B
Kyrkängen 1:57 Älgarås Bostadshus Pensionärsbostäder Inkl Förråd 1A-1B
Kyrkängen 1:57 Älgarås Bostadshus Pensionärsbostäder Inkl Förråd 3A-3B
Kyrkängen 1:57 Älgarås Bostadshus Pensionärsbostäder Inkl Förråd 5A-5B
Kyrkängen 1:57 Älgarås Bostadshus Pensionärsbostäder Inkl Förråd 7A-7B
Kyrkängen 1:57 Älgarås Bostadshus Pensionärsbostäder Inkl Förråd 9A-9B
Kyrkängen 1:57 Älgarås Skolbyggnad Servicehus/Förskola
Köpmannen 2 1 Börstorpsgatan 1 Kommunledning Kommunhus
Lilla Börstorp 8 Garvaregatan 3 Bostadshus Ungdomsboende
Mo 25:1 Idrottsgatan 1,Mogårdsvallen Fritidsverksamhet Klubbstuga och förråd
Mo 25:1 Idrottsgatan 1,Mogårdsvallen Fritidsverksamhet Omklädningsbyggnad 1
Mo 25:1 Tallkotten Skolbyggnad Förskola
Mo 25:1 Moholms skola Skolbyggnad Gymnastik-, Kök- Och FSK
Mo 25:1 Moholms skola Skolbyggnad Skolbyggnad
Mo 25:1 Moholms skola Skolbyggnad Skolbyggnad 
Mo Bandel Järnvägsgatan 15 Fritidsverksamhet Scoutstuga
Prästkragen 4 Björkängsskolan Skolbyggnad Gymnastikbyggnad
Prästkragen 4 Björkängsskolan Skolbyggnad Skola
Björkäng 8:4 Björkängsskolan Skolbyggnad Fritids Modulbyggnad
Björkäng 8:4 Björkängsskolan Skolbyggnad Skola Modulbyggnad
Björkäng 8:4 Björkängsskolan Skolbyggnad Nya modulen
Ryholm 7:2 Fd Ryholms skola Kulturbyggnad Skolmuseum
Skolläraren 1 Centralskolan Fritidsverksamhet Simhall, Komplett Anläggning
Skolläraren 1 Centralskolan Skolbyggnad Idrottshall-, Omklädnings- Och Entrébyggnad
Skolläraren 1 Centralskolan Skolbyggnad Röda uthuset
Skolläraren 1 Centralskolan Skolbyggnad Skolbyggnad A
Skolläraren 1 Centralskolan Skolbyggnad Skolbyggnad B
Skolläraren 1 Centralskolan Skolbyggnad Skolbyggnad C
Skolläraren 1 Centralskolan Skolbyggnad Skolbyggnad D
Skolläraren 1 Centralskolan Skolbyggnad Skolbyggnad E
Skolläraren 1 Centralskolan Skolbyggnad Skolbyggnad H
Skolläraren 1 Centralskolan Skolbyggnad Vita Villan
Skolläraren 1 Centralskolan Skolbyggnad Aula, Teatern

Syrenen Skolbyggnad Förskola
Järnvägsgatan Kommunledning FD Tingshus
Älgarås skola Skolbyggnad Gymnastikbyggnad
Älgarås skola Skolbyggnad Kök-, Matsal- Och Slöjdbyggnad

Syrenen 2
Valla 8:1
Älgarås 3:19 
Älgarås 3:19 
Älgarås 3:19 Älgarås skola Skolbyggnad Skolbyggnad
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 294                                                   Dnr 2017/00155  

Omdisponering av investeringsmedel 2017 Töreboda, Enkelt 
avhjälpta hinder 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden beslutar att omdisponera 450 tkr från Gatuavdelningens tilldelade 
medel för ”Tillgänglighet HIN 2017” (projekt 92279) till Fastighetsavdelningens 
projekt 92604 ”Tillgänglighet 2017”.  

Bakgrund 

Verksamhet Teknik har under 2017 tilldelats medel för att genomföra 
tillgänglighetsanpassningar. Dessa medel, om 729tkr, fördelades aldrig mellan de 
utförande avdelningarna inom verksamhet teknik utan hela summan bokfördes på 
Gatuavdelningen, projekt 92279. 
 
I samband med att Fastighetsavdelningen installerade en hiss på biblioteket i 
Töreboda valdes att kostnaden för installation tas genom medlen för ”Enkelt 
avhjälpta hinder”. Dessa medel finns inte budgeterade på projekt 92604 utan behöver 
omdisponeras från projekt 92279. 

I åtgärdsplanen som togs fram i samband med prognosavvikelsen för 
fastighetsavdelningen ingick att investeringsföra installationen av hissen inom ramen 
för enkelt avhjälpta hinder.  
 
Verksamhet teknik föreslår med anledning av ovan att 450 tkr omdisponeras från 
gatuavdelningen (projekt 92279) till fastighetsavdelningen (projekt 92604) för att 
finansiera installation av hiss på biblioteket.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av fastighetschef Robert Malmgren och teknisk chef 
Michael Nordin ”Omdisponering av investeringsmedel 2017 Töreboda, ”Enkelt 
avhjälpta hinder”.      

Bilaga 1, Omdisponering av medel från investeringsramar år 2017 MTG.  

 

Expedierats till: 
(Verksamhetsekonom Cathrin Hurtig Andersson) 
(Fastighetschef Robert Malmgren) 

 



 

 
 

 
 
 

  

 Datum: 2017-11-30  
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 Verksamhet Teknik Tekniska nämnden 

 

Omdisponering av investeringsmedel 2017 
Töreboda, Enkelt avhjälpta hinder 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden beslutar att omdisponera 450 tkr från Gatuavdelningens 
tilldelade medel för ”Tillgänglighet HIN 2017” (projekt 92279) till 
Fastighetsavdelningens projekt 92604 ”Tillgänglighet 2017”.  

Bakgrund 

Verksamhet Teknik har under 2017 tilldelats medel för att genomföra 
tillgänglighetsanpassningar. Dessa medel, om 729tkr, fördelades aldrig mellan 
de utförande avdelningarna inom verksamhet teknik utan hela summan 
bokfördes på Gatuavdelningen, projekt 92279. 
 
I samband med att Fastighetsavdelningen installerade en hiss på biblioteket i 
Töreboda valdes att kostnaden för installation tas genom medlen för ”Enkelt 
avhjälpta hinder”. Dessa medel finns inte budgeterade på projekt 92604 utan 
behöver omdisponeras från projekt 92279. 
 
I åtgärdsplanen som togs fram i samband med prognosavvikelsen för 
fastighetsavdelningen ingick att investeringsföra installationen av hissen inom 
ramen för enkelt avhjälpta hinder.  
 
Verksamhet teknik föreslår med anledning av ovan att 450 tkr omdisponeras 
från gatuavdelningen (projekt 92279) till fastighetsavdelningen (projekt 92604) 
för att finansiera installation av hiss på biblioteket.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av fastighetschef Robert Malmgren  och tekniks chef 
Michael Nordin ”Omdisponering av investeringsmedel 2017 Töreboda, ”Enkelt 
avhjälpta hinder”.      
 
Bilaga 1, Omdisponering av medel från investeringsramar år 2017 MTG.  
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Robert Malmgren 
Fastighetschef 

Michael Nordin 
Teknisk chef  

  



2017-10-04

OMDISPONERING AV MEDEL FRÅN INVESTERINGSRAMAR ÅR 2017
TÖREBODA KOMMUN

VA-AVDELNINGEN BESLUT RAM OMDISPONERAS TOTALT

0 0

0
0
0
0

0 0

0
0

GATUAVDELNINGEN BESLUT RAM OMDISPONERAS TOTALT

Projekt 92279 "Tillgänglighet HIN" 729 -450 279

450 450
0
0
0

0 0

0
0

FASTIGHETSAVDELNINGEN BESLUT RAM OMDISPONERAS TOTALT

Projekt 92604 "Tillgänglighet" 250 450 700

-450 -450
0 0

0 0
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 295                                                   Dnr 2016/00747  

Lämpliga takytor för solcellspaneler Mariestads kommun 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner informationen gällande lämpliga takytor för 
solcellspaneler i Mariestads kommun och lämnar förslaget vidare till 
kommunfullmäktige.  

Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen att besluta att ge tekniska nämnden i 
uppdrag att utreda kostnader och upprätta drift- och investeringskalkyler för 
installationer av solcellspaneler på de fastigheterna med högst prioritering.  

Bakgrund 

Tekniska nämnden har erhållit i uppdrag av kommunfullmäktige i Mariestad att 
lämna förslag på lämpliga takytor som möjliggör installation av solcellspaneler (Kf § 
24/2017). 

Bilaga 1 redogör för en prioritering av takytor inom Mariestads kommun som anses 
vara lämpliga för solcellspaneler. Prioriteringen bygger på underlag som inhämtats 
vad gäller lämpliga fastigheter och deras nuvarande energiförbrukning, fastighetens 
läge samt skuggning på takytan. 

Under åren 2017-2019 har regeringen avsatt 390 mnkr per år som stöd vid 
installation av solceller. Stödnivån är maximalt 30 procent och beräknas utifrån de 
stödberättigade installationskostnaderna. Högsta möjliga stöd per solcellssystem är 
1,2 miljoner kronor.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av fastighetschef Robert Malmgren och teknisk chef 
Michael Nordin ”Lämpliga takytor för solcellspaneler Mariestads kommun”. 

Bilaga 1, ”Lämpliga takytor för solcellspaneler”. 

Protokollsutdrag Kf § 24/2107.  

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Mariestad 
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 Verksamhet Teknik Tekniska nämnden 

 

Lämpliga takytor för solcellspaneler Mariestads 
kommun 

Förslag till beslut 

1. Tekniska nämnden godkänner informationen gällande lämpliga takytor 
för solcellspaneler i Mariestads kommun och lämnar förslaget vidare till 
kommunfullmäktige.  

2. Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen att besluta att ge tekniska 
nämnden i uppdrag att utreda kostnader och upprätta drift- och 
investeringskalkyler för installationer av solcellspaneler på de 
fastigheterna med högst prioritering.  

Bakgrund 

Tekniska nämnden har erhållit i uppdrag av kommunfullmäktige i Mariestad att 
lämna förslag på lämpliga takytor som möjliggör installation av solcellspaneler 
(Kf § 24/2017). 

Bilaga 1 redogör för en prioritering av takytor inom Mariestads kommun som 
anses vara lämpliga för solcellspaneler. Prioriteringen bygger på underlag som 
inhämtats vad gäller lämpliga fastigheter och deras nuvarande 
energiförbrukning, fastighetens läge samt skuggning på takytan. 

Under åren 2017-2019 har regeringen avsatt 390 mnkr per år som stöd vid 
installation av solceller. Stödnivån är maximalt 30 procent och beräknas utifrån 
de stödberättigade installationskostnaderna. Högsta möjliga stöd per 
solcellssystem är 1,2 miljoner kronor.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av fastighetschef Robert Malmgren och teknisk  chef 
Michael Nordin ”Lämpliga takytor för solcellspaneler Mariestads kommun”. 
 
Bilaga 1,  ”Lämpliga takytor för solcellspaneler”.  

Robert Malmgren 
Fastighetschef 

Michael Nordin 
Teknisk chef 

 
 

 



Objekt Fastighetsbeteckning Populärnamn Takyta Prio Anmärkning
10610 Biet 1 Tunaholmskolan 5 520 1
10613 Biet 1 Vadsboskolan 11 448 1
50460 Biet 1 Vadsbohallen 5 035 1
50466 Brunnsberg 1:6 Brunnsberg 4 066 1
10108 Falken 3 Badhuset 960 1
10110 Gärdet 1:6 Kommunförrådet 5 250 1
53432 Nya Staden 2:1 Ishallen 6 300 1
10607 Rönnen 1 Mariaskolan 4 455 1
10619 Biet 1 Yrkesgymnasium/särvux 6 200 2
23001 Marieholm 10:1 Lindholmens vattenverk 870 2
10611 Smörsoppen 11 Österåsens skola 2 530 2
12601 Björsäter 42:1 Lugnås skola 2 985 3
10125 Förmannen 2, Förrådsgatan 6 Elvärket 2 140 3
10615 Harven 1 Högelidskolan, Lindsberg 10 580 3
11601 Hasselrör 12:29 Hasslerörs skola 2 920 3
13601 Lyrestads Klockarbol 5:41 Lyrestads skola 2 800 3
10127 Sutaren 3 Ankaret 1 600 3
10106 Almen 7 Biblioteket 795
10901 Borsten 1 Gnejsvägen 2 300
10621 Eken 7 Musikskolan 475
10602 Flitiga Lisa 2 Flitiga Lisans skola xxx Pågående renovering
10744 Flugsvampen 1 Flugsvampens förskola 880
10282 Nya staden 1:7 Verkstadsgatan(furan 1:7) 100
10404 G:A Staden 6:1 Servicebyggnad Hamnen 340
10405 Gamla Staden 5:1 Karlsholme Folkpark 2 670
10623 Havsörnen 2 Marieholmskolan 3 400
10745 Hertigen 1 Hertigens förskola 2 500
53401 Leksberg 1:4 Lekevi IP 200
10903 Katrinefors 3:5 Sandbäcksvägen 46 280
10119 Lärkan 2 Teatern 540
10253 Madlyckan 4:5 Madlyckevägen 94 52
10290 Marieholm 10:1 Lindholmen 140
10625 Gärdet 3:1 Murgården 500
10626 Gärdet 4:1 Trädgårdsmästeriet 330
10604 Myggan 3 Kronoparkskolan xxx Ska rivas
50462 Nya Staden 2:1 Vänershofshallen 2 270
53402 Nya Staden 2:1 Vänershofs IP 320
23101 Reningsverket 1 Reningsverket 1 220
10603 Repslagaren 5 Grangärdesskolan 2 760
10758 Sikelvingen 1 Sikelvingens förskola 880
13711? Sjötorp 2:316 Sjötorps förskola 330
10759 Skrivaren 2 Skrivarens förskola 750
10406 Säby 3:5, Snapen 710
10606 Termiten 1 Lockerudskolan 2 500
10743 Termiten 1 Termitens förskola 980
14602 Tidavad 3:7 Tidavads skola 2 100
14705 Tidavad 4:16 Blackgårdens förskola 340
14601 Ullervad 14:11 Och 14:7 Ullervads skola 1 530

Lämpliga takytor för solcellspaneler
Mariestads kommun 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 24                                Dnr 2016/00446  

Motion om solceller 

  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige ställer sig bakom motionärens intention att det i samband 
med nybyggnation ska installeras solceller då det är möjligt. 

2. Kommunfullmäktige ger tekniska nämnden i uppdrag lämna förslag till takytor 
som är möjliga för solcellspaneler.   

Motionen är därmed besvarad.  

Bakgrund 

Leif Udéhn (S) har i en motion föreslagit att Mariestads kommun ska införa krav på 
att det ska installeras solceller på tak och andra möjliga ytor vid nybyggnation av 
kommunala fastigheter. Udéhn (S) föreslår även att Mariestads kommun ska utreda 
möjligheterna att på ett effektivt sätt placera solceller på redan befintliga fastigheter 
som tillhör det kommunala fastighetsbeståndet.  
 
Kommunfullmäktige i Mariestad beslutade 28 november 2016 (Kf § 123/2016) att 
överlämna motionen till tekniska nämnden för beredning. Tekniska nämnden lämnar 
följande yttrande på remiss gällande motion om solceller: 
 
Förutsättningar 
 

Mariestads kommun har stora takarealer där installationer av solcellsanläggningar är 
möjliga på både platta och lutande tak. En påbörjad inventering finns upprättad av 
energirådgivarna där möjlig takyta/energiuttag beskrivs, utan hänsyn tagen till 
lämplighet. Varje tak kräver en utredning innan installation, med avseende på 
lämpligt objekt, läge och skuggning på takyta. 
 
Motionen linjerar väl med följande antagna miljömålsdokument: 

- Energi-och klimatplan, antagen i MTG 2008 

- Energieffektiviseringsstrategi ett grönt och skönt MTG, Antagen 2012 i 
MTG 

Teknik 
 

En solcellsanläggning består av solcellspaneler, växelriktare, central och elmätare. Det 
finns två alternativ på solpaneler en mjuk som kan limmas mot exempelvis ett platt 
tak och en hård så kallad kiselpanel som lämpar sig för underlag där det behövs ett 
stativ för fastsättning av panelen typ tegeltak mm. 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 24 (forts). 

___________________________ 
 
Den mest ultimata placeringen av solceller är på ett tak som ligger i syd sydvästlig 
riktning och har en taklutning på ca 30-50 grader. 
 
Växelriktare behövs för att omvandla likströmmen från solcellspanelerna till 
växelström som kan levereras ut på nätet, livslängden på växelriktare är ca 15 år, 
vilken man får räkna med att byta minst en gång under anläggningens livslängd. 
 
Livslängden på solcellspaneler är upp till 30 år men man räknar med att 
solcellspanelerna har tappat 20 procent av effekten efter 25 år. 
 
Exempel 
 

En anläggning med: 11kw solceller upptar ca 68 kvadratmeter takyta och ger en 
årsproduktion på ca 10 450 kwh. Elen som produceras kan antingen säljas 
(spottpriset -1 till 5 öre) eller kvittas mot förbrukningen i just den fastigheten där 
anläggningen är installerad. Det gör att ”pay off tiden” hamnar någonstans mellan 12 
– 18 år beroende på elpris och för stunden möjliga bidrag att söka samt prisbilden för 
att sälja den lokalt producerande energin(överskottet). En solcellsanläggning av 
denna storlek kostar ca 200-250 tkr.  

Kommunstyrelsens förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.      

Behandling på sammanträdet 

Leif Udéhn (S) och Johan Abrahamsson (M) tillstyrker kommunstyrelsens förslag till 
beslut. 
 
Ordförande Jan Wahn (C) tar upp kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.      

Underlag för beslut 

Motion av Leif Udéhn (S) om att Mariestads kommun ska införa krav på att det ska 
installeras solceller på tak och andra möjliga ytor vid nybyggnation av kommunala 
fastigheter. 
 
Protokollsutdrag från tekniska nämnden 2017-02-14 § 37, Internremiss till tekniska 
nämnden. Motion om solceller. 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 24 (forts). 

___________________________ 
 
Inventering avmöjlig takyta/energiuttag för solceller, utan hänsyn tagen till 
lämplighet, upprättad av energirådgivarna. 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-02-24, Motion 
om solceller. 

Protokollsutdrag Ks § 44/17 

 

 
Expedieras till: 
Leif Udéhn 
Tekniska nämnden, Ewa Sallova 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 296                                                   Dnr 2017/00494  

Information - Beslut från Arbetsmiljöverket gällande 
Gräshoppan 14 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner informationen.  

Bakgrund 

Den 2017-11-08 erhöll kommunen ett beslut om ett omedelbart förbud från 
Arbetsmiljöverket att fortsätta allt arbete över 2m höjd på Gräshoppan. Beslutet är 
kopplat till att entreprenören inte följer sin egen arbetsmiljöplan vad avser 
byggnation av ställning samt fallskydd.  

Fastighetschefen och ansvarig projektledare genomförde ett möte med entreprenören 
den 2017-11-09 där man starkt påvisade att detta inte är ett acceptabelt beteende för 
en entreprenör som är upphandlad av kommunen. I samband med mötet ställde 
kommunen ett antal krav, bland annat påtalades att Allmänna Föreskrifter och deras 
egen Arbetsmiljöplan alltid ska följas utan minsta avvikelse. Upptäcker kommunen 
att detta inte sker kommer kommunen att vidta rättsliga åtgärder. Entreprenören 
accepterade vårt budskap och ansåg att hela händelsen var mycket olycklig. 

Problemet med Arbetsmiljöverkets beslut är att kommunen som byggherre blir 
belagda med ett vite om 100 000kr om arbetet på Gräshoppan fortsätter utan att det 
sker någon åtgärd alternativt om något arbete i framtiden genomförs över 2m utan 
fallskydd. Det vill säga att kravet kommer att finnas kvar ändå tills projektet är 
avslutat. Kommunen har meddelat entreprenören att om vite utfaller kommer 
kommunen att fakturera vitet vidare till entreprenören. Entreprenören har accepterat 
kravet. 

Entreprenören har sedan tidigare en anmärkning från Arbetsmiljöverket från ett 
tidigt skede i projektet och anmärkningen gällde då en icke komplett arbetsmiljöplan. 
Arbetsmiljöplanen blev omedelbart åtgärdad.  

Underlag för beslut 

Beslut från Arbetsmiljöverket gällande Gräshoppan 14.  

 

Tjänsteskrivelse upprättad av fastighetschef Robert Malmgren och teknisk chef 
Michael Nordin ” Information om beslut från Arbetsmiljöverket gällande 
Gräshoppan 14”  

Expedierats till: 
(Fastighetschef Robert Malmgren) 
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 Verksamhet Teknik Tekniska nämnden 

 

Information om beslut från Arbetsmiljöverket 
gällande Gräshoppan 14 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden godkänner informationen.  

Bakgrund 

Den 2017-11-08 erhöll kommunen ett beslut om ett omedelbart förbud från 
Arbetsmiljöverket att fortsätta allt arbete över 2m höjd på Gräshoppan. 
Beslutet är kopplat till att entreprenören inte följer sin egen arbetsmiljöplan vad 
avser byggnation av ställning samt fallskydd.  

Fastighetschefen och ansvarig projektledare genomförde ett möte med 
entreprenören den 2017-11-09 där man starkt påvisade att detta inte är ett 
acceptabelt beteende för en entreprenör som är upphandlad av kommunen. I 
samband med mötet ställde kommunen ett antal krav, bland annat påtalades att 
Allmänna Föreskrifter och deras egen Arbetsmiljöplan alltid ska följas utan 
minsta avvikelse. Upptäcker kommunen att detta inte sker kommer kommunen 
att vidta rättsliga åtgärder. Entreprenören accepterade vårt budskap och ansåg 
att hela händelsen var mycket olycklig. 

Problemet med Arbetsmiljöverkets beslut är att kommunen som byggherre blir 
belagda med ett vite om 100 000kr om arbetet på Gräshoppan fortsätter utan 
att det sker någon åtgärd alternativt om något arbete i framtiden genomförs 
över 2m utan fallskydd. Det vill säga att kravet kommer att finnas kvar ändå tills 
projektet är avslutat. Kommunen har meddelat entreprenören att om vite 
utfaller kommer kommunen att fakturera vitet vidare till entreprenören. 
Entreprenören har accepterat kravet. 

Entreprenören har sedan tidigare en anmärkning från Arbetsmiljöverket från ett 
tidigt skede i projektet och anmärkningen gällde då en icke komplett 
arbetsmiljöplan. Arbetsmiljöplanen blev omedelbart åtgärdad.  

Underlag för beslut 

Beslut från Arbetsmiljöverket gällande Gräshoppan 14.  
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Tjänsteskrivelse upprättad av fastighetschef Robert Malmgren och teknisk chef 
Michael Nordin ” Information om beslut från Arbetsmiljöverket gällande 
Gräshoppan 14”  
 
 

Robert Malmgren 
Fastighetschef 

Michael Nordin 
Teknisk chef 

 
 

 



Hur man iiverklagar

Overklagandet ska ha kommit in till Arbetsmiljdverket inom tre veckor fr6n den dag, d6 den som
<iverklagar fick del av beslutet.

Skrivelsen med overklagande ska inneh6lla

1. den klagandes namn, personnummer, yrke, postadress och telefonnummer. Hemligt telefon-
nummer behciver dock uppges endast om rdtten begdr det. Om klaganden dr en juridisk person
ska i st6llet anges organisationens juridiska beteckning, organisationsnummer, postiadress, namn
och telefonnummer till en kontaktperson pA fciretaget. Det ska framgA av overklagandet var den
klagande kan nis for delgivning. Om n6gon person- eller adressuppgift Sndras 5r det viktigt att
anmdlan snarast gors till f<irvaltningsrdften,

2. vilket beslut som civerklagas med uppgift om dagen fdr beslutet och i fcirekommande fall uppgift
om Arbetsmilj<iverkets drendenummer,

3. vilken dndring i beslutet som begdrs och

4. de bevis som klaganden vill Aberopa och vad han/hon vill styrka med varje sdrskilt bevis.

Skrivelsen ska vara undertecknad av klaganden eller hans/hennes ombud. Om klaganden anlitar
ett ombud ska denne s6nda in fullmakt i original samt uppge sitt namn, adress och telefonnummer.

forts. fr6n foreg6ende sida

AML Arbetsmiljolagen ATL Arbetstidslagen

AMF Arbetsmiljofcirordningen ATF Arbetstidsforordningen

AFS Arbetsmiljoverkets
foreskrifter

Arbetsmilj6verket

Tidigare forkortning/namn

ASS Arbetarskyddsstyrelsen



ARBETSMI LJCTETI.
VERKET Marresrao

010-730 90 00 arbetsmiljoverket@av.s " 
2fi17 -11l' UU

,cili;
r-T.NBESLUT

Datum
Cllilspang

Arbetsgivarens exemplar 
1

OMEDELBART FORBUD
Var beteckning

Arbetsgivare Diarienummer

f, :1i{ s- \
Organisationsnumm€r

Fcirbud: Arbetsmiljoverket forbjuder er med stod av 7 kap. 7 $ arbetsmiljolagen

vid vite av

Arbetsmiljoverket beslutar med stod av 9 kap. 5 $ arbetsmiljolagen att forbudet ska gdlla omedelbart.
Detta innebdr att ni mAste uppfylla villkoren i forbudet innan ni fortsdtter arbetet och even om det overklagas

Detta forbud 6r tillfAlligt och giller till dess Arbetsmiljoverket har fattat ett slutligt beslut.

Detta forbud drArbetsmiljovellgls 9lqlrgq beslut i Srendet.

Skiil fiir f6rbudet: Det finns risk som inneb6r en omedelbar och allvarlig farafor personskada.

Villkor fiir att fiirbudet ska upphtira:

I forts. pA baksidan

I forts. pA baksidan

Om fdrbudet iivertrids

E O, ni bryter mot forbudet kan det medfora straff enligt 8 kap. 1 $ arbetsmiljolagen.

tl
. ] Om ni bryter mot forbudet kan det medfora att forvaltningsrdtten efter ansokan av Arbetsmiljoverket domer er att betala vitet.

Vid overtriidelser av forbudet har skyddsombud rdtt att enligt 6 kap. 7 $ arbetsmiljolagen avbryta det forbjudna arbetet.

Ndr villkoren ir uppfyllda
Niir samtliga villkor i forbudet dr uppfyllda giiller inte forbudet ldngre vilket innebdr att verksamheten kan eterupptas. Om
villkor senare inte uppfylls gdller forbudet med automatik igen.

56 snart villkoren iir uppfyllda ska ni underrdtta Arbetsmiljoverket, se 7 kap. 3 $ arbetsmiljolagen.

De som har deltagit i beslutet

I o"tt" forbud har beslutats av
t-'l
I I Oetta forbud har beslutats av

Hur man <iverklagar

Den som vill overklaga Arbetsmiljoverkets beslut ska skriva till Forvaltningsrdtten i .....,

Skrivelsen ska dock skickas eller ldmnas till Arbetsmiljoverket pa nedanstAende adress.

efter foredragning av undertecknad.

I ovrigt vad gdller overklagande, se blankettens baksida.

Arbetsmiljoverket
11279 STOCKHOLM

Besoksadress: Lindhagensgatan 1 33, Stockholm

lnspekt6rens underskrift

iii.rroiiviiii-"noJ

Ett likalydande exemplar av detta fiirbud mottaget
Datum och arbotsgivarens underskrifi



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-12-12 

Sida 1 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 299                                                   Dnr 2017/00496  

Information om upphandling - Servicebyggnad vid ställplatserna 
i Mariestads hamn 

  

Arbetsutskottets beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott godkänner informationen.   

Bakgrund 

Fastighetsavdelningen har fått i uppdrag att uppföra en servicebyggnad i hamnen 
som ska vara i drift till säsongen 2018. 

Upphandlingsunderlag har funnits ute på TendSign och tiden för anbud går ut under 
vecka 49. Nu kommer Fastighetsavdelningen påbörja arbetet med att öppna samtliga 
anbud samt välja en entreprenör för uppdraget. 

Då tidsplanen för uppförande av servicebyggnaden är snäv och första sammanträdet 
för tekniska nämnden nästa år är i februari avser Fastighetsavdelningen att informera 
om ärendet i tekniska nämndens arbetsutskott den tolfte december för att senare 
besluta om entreprenör på tekniska nämnden den nittonde december.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av fastighetschef Robert Malmgren ” Upphandling - 
Servicebyggnad vid ställplatserna i Mariestads hamn”.  

 

Expedierats till: 
Fastighetschef Robert Malmgren 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-12-12 

Sida 1 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 300                                                   Dnr 2015/00541  

Information kring fastighetsavdelningens utveckling 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner informationen gällande fastighetsavdelningens fortsatta 
arbete kring struktur och organisation.  

Bakgrund 

Verksamhet teknik har fått i uppdrag av tekniska nämnden att utreda och föreslå en ny 
organisation av Fastighetsavdelningen så att verksamheten inom MTG likställs för alla tre 
kommunerna. 

Fastighetschefen redogör för pågående arbete på sammanträdet.   

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av fastighetschef Robert Malmgren och teknisk chef Michael 
Nordin ”Information kring fastighetsavdelningen”.  

 

Expedierats till: 
(Fastighetschef Robert Malmgren) 

 



 

 
 

h  
 
 

  

 Datum: 2017-11-29  
Dnr: 2015/00541   

Sida: 1 (1) 
 

  

 

 Verksamhet Teknik Tekniska nämnden 

 

Information kring fastighetsavdelningens 
utveckling 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden godkänner informationen gällande fastighetsavdelningens 
fortsatta arbete kring struktur och organisation.  

Bakgrund 

Verksamhet teknik har fått i uppdrag av tekniska nämnden att utreda och 
föreslå en ny organisation av Fastighetsavdelningen så att verksamheten inom 
MTG likställs för alla tre kommunerna. 

Fastighetschefen redogör för pågående arbete på sammanträdet.   

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av fastighetschef Robert Malmgren och tekniska chef 
Michael Nordin ”Information kring fastighetsavdelningen”.  

 
 

Robert Malmgren 
Fastighetschef 

Michael Nordin 
Teknisk chef 

 
 

 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-12-12 

Sida 1 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 303                                                   Dnr 2017/00535  

Anmälan om felaktigt delegationsbeslut 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Arbetsutskottet lämnar ärendet vidare till tekniska nämnden utan eget yttrande. 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet ger verksamhet teknik i uppdrag att undersöka de juridiska 
beloppsgränserna för avskrivning av fordran.          

Bakgrund 

Isabella Nilsson har via mail inkommit med en anmälan om att Tekniska chefen 
tillika VA-chefen tagit ett felaktigt delegationsbeslut. Felaktigheten består i som 
Isabella Nilsson beskriver att tekniske chefen tagit ett beslut som inte ligger inom 
ramen för delegationen. 

Beslutet gäller avskrivning av enskild fordran. I delegationsordningen för Tekniska 
nämnden framgår att Avdelningschef har delegation på att besluta om avskrivning av 
enskild fordran upp till ett halvt basbelopp. Ett halvt basbelopp år 2017 är 22 400 
kronor. Det delegationsbeslut som har fattats av den tekniske chefen gäller 
avskrivning av 14 st. fakturor på sammanlagt 18 933 kronor exklusive moms där den 
största fakturan är på 6 070 kronor exklusive moms. 

Verksamhet teknik är av uppfattningen att beslutet gäller 14 st. enskilda fordringar 
och är inom ramen för den delegation som gäller.  

Underlag för beslut 

Tekniska nämndens delegationsordning.  
 

Beslut om avskrivning av förfallna kundfordringar gällande Sven Nilssons dödsbo.  

 

Övriga handlingar i ärendet.     

Expedieras till: 
(Isabella Nilsson) 

 

 



 

 
 

 
 
 

  

 Datum: 2017-12-06  
Dnr: 2017/00535   

Sida: 1 (1) 
 

  

 

 Verksamhet teknik 
 

Tekniska nämnden 

 

Anmälan felaktigt delegationsbeslut 

Förslag till beslut 

  

Bakgrund 

Isabella Nilsson har via mail inkommit med en anmälan om att Tekniska chefen 
tillika VA-chefen tagit ett felaktigt delegationsbeslut. Felaktigheten består i som 
Isabella Nilsson beskriver att tekniske chefen tagit ett beslut som inte ligger 
inom ramen för delegationen. 
Beslutet gäller avskrivning av enskild fordran. I delegationsordningen för 
Tekniska nämnden framgår att Avdelningschef har delegation på att besluta om 
avskrivning av enskild fordran upp till ett halvt basbelopp. Ett halvt basbelopp 
år 2017 är 22 400 kronor. Det delegationsbeslut som har fattats av den tekniske 
chefen gäller avskrivning av 14 st. fakturor på sammanlagt 18 933 kronor 
exklusive moms där den största fakturan är på 6 070 kronor exklusive moms. 
Verksamhet teknik är av uppfattningen att beslutet gäller 14 st. enskilda 
fordringar och är inom ramen för den delegation som gäller. 

Underlag för beslut 

Tekniska nämndens delegationsordning.  
 
Beslut om avskrivning av förfallna kundfordringar gällande Sven Nilssons 
dödsbo.  
 
Övriga handlingar i ärendet.     
 
 

   
 



 

  TN § 41, 2012-03-27 

TN § 258, 2013-12-17 

TN § 119, 2015-05-12 

TN § 189, 2015-09-08 

Delegationsordning 

Dnr: TN2012/0070 

Sida: 1 (6) 

Datum: 2012-04-03 

Bilaga: 1

 

 

 

 

 

 

 

 

TEKNISKA NÄMNDEN 

FÖRTECKNING ÖVER ÄRENDEN SOM AVGÖRS MED STÖD AV       

DELEGERAD BESLUTANDERÄTT 

 

Delegationsuppdrag    Delegat 

1. Representation och uppvaktningar.  Förvaltningschef 

2. Avdelningschefs deltagande i kurser                     Förvaltningschef 

 och konferenser. 

3.   Förtroendevalds deltagande i kurser                       Arbetsutskottet 

 och konferenser.   

  

4. Anställande, entledigande och ledighet av              Förvaltningschef

 avdelningschef. 

5. Ärenden angående semester, tjänstledighet  Ordföranden 

 och vikariatsförordnande för tekniska               

 nämndens förvaltningschef. 

6. Försäljning av lös egendom om beloppet  Förvaltningschef 

 överstiger ett halvt prisbasbelopp.   

7. Antagande av konsult-, leverans- och      Arbetsutskottet 

 entreprenadanbud då lägsta anbudssumma  

          överstiger LOU:s regler för direktupphandling. 

          (För närvarande 287 000 kr). 

8.  Rätt att träffa ekonomisk uppgörelse i pågående   Avdelningschef 

entreprenader.  

9.     Besluta om avskrivning av enskild fordran  Avdelningschef

 under ett halvt basbelopp. 

 



 

10. Besluta om avskrivning av enskild fordran  Arbetsutskottet 

mellan ett halvt och fyra basbelopp.  

(Kommunstyrelsen beslutarom avskrivning  

över fyra basbelopp) 

           

  

11. Vid samhällsstörning och större olycka fatta          Förvaltningschef

 beslut på nämndens vägnar, i de avseenden som  

den akuta situationen kräver där nämndens av- 

görande inte kan inväntas.  
 Besluten skall dokumenteras i protokoll, som skall justeras 

 av den som har fattat beslutet. Delegationsbesluten skall 

 anmälas till nämnden så snart som möjligt. 

12.  Förändring av Lokala Trafikföreskrifter av                Trafikingenjör           

redaktionell karaktär. 

13. Besluta om beslutsattestanter och ersättare för tekniska Förvaltningschef 

nämndens verksamhetsområde. 

                                 

            

   

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

REN VERKSTÄLLIGHET (behöver inte anmälas till TN) 

 

1. Ärenden angående semester, tjänstledighet  Avdelningschef 

 och vikariatsförordnanden för personal 

 inom avdelningen. 

2. Anställande, entledigande och ledighet av  Avdelningschef 

          övrig personal.  

3. Personals deltagande i kurser och   Avdelningschef 

 konferenser. 

4. Beslut om flaggning på offentliga platser.  Gatuchefen 

5. Ansvara för besiktningar och efterarbeten  Avdelningschef 

 samt godkänna slutförda arbeten som på- 

          kallats av besiktningar och liknande för- 

          rättningar. 

6. Bestyrkande av fastighetsförteckning till  Kart- och Mät- 

 områdesplan, detaljplan och fastighetsplan  chefen 

7. Beslut om tillfällig dispens för transport  Gatuingenjör 

av bred eller tung last.    

8. Utfärdande av boende- och nyttoparkerings-  Trafikutredaren 

tillstånd.      

9. Att besluta om bidrag till vägföreningar,              Gatuchefen 

vägsamfälligheter och vägbelysning enligt  

fastställda regler. 

10. Tillämpning av taxa och allmänna       VA- chefen  

bestämmelser för brukande av kommunens  

allmänna vattenanläggningar samt nedsättning 

 av VA-avgifter på grund av tekniska fel. 

11. Tillämpning av beslutade taxor.                             Avdelningschef 



 

12. Antagande av konsult-, leverans- och       Avdelningschef 

 entreprenadanbud då lägsta anbudssumma  

          inte överstiger LOU:s regler för direktupp- 

          handling. (För närvarande 287 000 kr).  

 

13. Utse beställarombud vid entreprenader eller         Förvaltningschef 

 konsultuppdrag.  

 

14. Beställarombud vid entreprenader eller konsult-   Avdelningschefen                            

uppdrag, med rätt att utse annan anställd för  

sådant uppdrag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

15. Beslut om tillfällig lokal trafikföreskrift och  Trafikutredaren/assistent              

utfärdande av parkeringstillstånd  för   

rörelsehindrad.  

16. Undantag från Lokal Trafikföreskrift enligt          Trafikutredaren  

trafikförordningen.  

17. Tillfällig upplåtelse av allmän plats och  Gatuingenjör 

          upplåtelse av torgplats.  

18. Beslut om gatuadresser, landsbygdsadresser  Kart- och Mätchefen 

          och lägenhetsnummer. 

19. Försäljning av lös egendom om försäljningsvärdet     Avdelningschef          

inte överstiger ett halvt basbelopp. 

20. Avstängning av vatten vid bristande betalning.         VA-chef 

21. Beslut om bostadsanpassningsbidrag.  Fastighetschefen 

22. Uthyrning av bostäder i kommunens                        Fastighetschefen 

fastigheter. 

23. Extern uthyrning av lokaler i kommunens                   Fastighetschefen 

fastigheter med avtalstid upp till högst 5 år. 

24.  Beslut om nedtagning av träd på MTG-kommunernas  Parkchef/parkansvarig 

mark.    

   

                                                                                                    

       

  



 

 

 

 

 

Anteckning till Tekniska nämndens delegationsordning 

Förutsättningar 

 

Med stöd av Kommunallagen (1991:900) kap 6, 33 § kan tekniska nämnden uppdra åt ett 

utskott bestående av ledamöter eller ersättare i nämnden, till en enskild ledamot eller 

ersättare i nämnden eller till en anställd i kommunen att fatta beslut på nämndens vägnar.

                                                                            

Enligt KL (1991:900) kap 6, 34 § får beslutanderätten i följande slag av ärenden inte 

delegeras: 

1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, 

2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att  

    beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats, 

3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell 

    beskaffenhet eller annars av större vikt, 

4. ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till nämnden  

5. vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter. Lag (2007:68). 

    Sådana beslut skall av delegaten hänskjutas till nämnden för avgörande. 

 

Förvaltningschef får vidaredelegera sin beslutanderätt till annan anställd på tekniska 

förvaltningen. 

 

Syfte 

Syftet med delegation är att avlasta nämnden mindre viktiga ärenden, s.k. rutinärenden, för 

att möjliggöra en effektivare kommunal förvaltning genom att beslutsvägarna blir kortare 

och handläggningen snabbare. Nämnden kan när som helst återkalla eller ändra ett givet 

delegationsuppdrag 

 

Anmälan av delegationsbeslut 

Delegationsbeslut ska anmälas till tekniska nämnden senast två månader räknat från dagen 

för beslutet. Besluten ska sammanställas i listor. 

 

Utskottets delegationsbeslut anmäls genom utskottets protokoll. Anmälan ska ske så snart 

justering har skett. Protokollen ska finnas tillgängliga vid tekniska nämndens sammanträde. 

 

Beslut som har fattats med stöd av vidaredelegerad beslutanderätt ska sammanställas i listor 

på samma sätt som gäller för övriga delegationsbeslut och anmälas till förvaltningschefen 

inom en månad från dagen för beslutet. Besluten ska även anmälas till tekniska nämnden 

genom att biläggas förvaltningschefens nästföljande lista över egna delegationsbeslut. 
  Delegationsordning 

Dnr: Tn 2011/0025 

Sida: 5 (6) 



 

Datum: 2011-02-15 

Bilaga: 1 

 



Beslut om avskrivning av förfallna kundfordringar gällande Sven Nilssons dödsbo 

 

Nedan kundfordringar har sedan en längre tid varit avskrivna i resultatet som kundförluster. I och 

med att fordringarna tillhör ett dödsbo beslutades 2017-10-20 att dessa även tas bort ur 

långtidsbevakningen. 

Följande fakturor beslutas att avskrivas: 

  

 

 

 

 

Mariestad 2017-10-20 

 

Michael Nordin, VA-chef 

Fakturanr Kundnr Kundnamn Fakturadat Förfdat Netto (exkl. moms) Moms Avskrivningsdatum

52037357 50629 SVEN DÖDSBO NILSSON 2011-05-25 2011-09-30 6 069,96 1 505,04 2013-10-31

52039642 50629 SVEN DÖDSBO NILSSON 2011-08-31 2011-09-30 1 497,21 359,79 2013-10-31

52042500 50629 SVEN DÖDSBO NILSSON 2011-11-30 2011-12-30 1 934,04 470,96 2013-10-31

52044739 50629 SVEN DÖDSBO NILSSON 2012-03-01 2012-04-02 818,36 204,64 2013-10-31

52047013 50629 SVEN DÖDSBO NILSSON 2012-06-01 2012-07-02 918,36 204,64 2013-10-31

52049234 50629 SVEN DÖDSBO NILSSON 2012-08-30 2012-10-01 783,51 183,49 2013-10-31

52052056 50629 SVEN DÖDSBO NILSSON 2012-12-03 2013-01-02 783,51 183,49 2013-10-31

52054278 50629 SVEN DÖDSBO NILSSON 2013-02-28 2013-04-02 770,00 180,00 2016-12-07

52056520 50629 SVEN DÖDSBO NILSSON 2013-06-01 2013-07-01 788,00 182,00 2016-12-07

52058738 50629 SVEN DÖDSBO NILSSON 2013-08-30 2013-09-30 796,00 184,00 2016-12-12

52061541 50629 SVEN DÖDSBO NILSSON 2013-12-01 2014-01-03 796,00 184,00 2016-12-12

52063787 50629 SVEN DÖDSBO NILSSON 2014-02-27 2014-03-31 780,00 180,00 2016-12-12

52066031 50629 SVEN DÖDSBO NILSSON 2014-05-30 2014-06-30 1 170,49 277,51 2016-12-12

52068265 50629 SVEN DÖDSBO NILSSON 2014-08-29 2014-09-30 1 027,25 241,75 2016-12-12

Antal poster: 14 Summa: 18 932,69 4 541,31



Ewa Sallova

Frin:
Skickat:
Till:
Amne:
Bifogade filer: 2512_001.pdf

TEi^L:.,: 
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,' . :.i\il;,ri-rEN
i N <renluft@hotmail'com' 

Mari,-:siad, 
.r L - .r;;r '3lrllspang

den 28 november 2017 19:19 I

Tekniska Mariestad Z0l7 -ll- 2 I
Vb: Bilaga anm6lan Tekniska niimnden.

Diarienummer

r;";;G sjs $
Liimna omgiende diarienr pi anmiilan och datum niir den behandlas av tekniska niimnden/arbetsutskottet.
Isabella Nilsson
I

Skrclat Iiim rlrn Sarttsrrrg lvlrrbtl

Originalmeddelande
FrAn: i N
Datum:27 -1 l -2017 18:24 (GMT+0 I :00)
Till: tk@mariestad.se
Rubrik: Vb: Bilaga anmalan Tekniska niimnden.

Skickat {ii)rr trrir Siluriilr)rr \1ot)rl

Originalmeddelande
Frin: i N
Datum:24-l I -201 7 I 8:30 (GMT+01 :00)
Till: tk@mariestad.se
Rubrik: Bilaga anmiilan Tekniska niimnden.

Bifogar 3 st bilagor till anmiilan mot Michael Nordin ang. avskrivningen av dtidsboet S Nilssons skulder.

Begir ut darienumret pi anmdlan och alla handlingar i anmiilan, skicka via mejl.

lsabella Nilsson



E-post-Ann-helen 1 2@hotmail' com

SV: S.Nilssons dodsbo

Ekonomi Mariestad < ekonomi@ mariestad'se >

. tizotz-t0.1T,,T1 
..

till:Ann-helen12@hotmail.com <Ann-helen12@hotmail'com > ;

HejAnneli!

Mariestads kommun har ingen fordran kvar nir det ge*er s.Nirssons dodsbo. Tidigare iirenden hos inkasso ir

I (lE;v a va r

avslutade och drendet 5r nerlagt hos oss'

Med vdnliga hdlsningar

Anna \jetlberg

Ekonom

Marlestads kommun

542 86 Mariestad
BesOk Stadshuset KYrkogatan 2

Telefon 0501-75 50 15

Vdxel 0501-75 50 00

ekonom i (oma riestad.se

www.mariestad.se

d a.frnt' .

MARIESTAD

Frin: Anneli Nilsson [maitto:Ann helen12@hotrnail'com]

Skickat: den 27 oktober 2Ot7 70'.47

Till: Kundtjanst VA/Gata for Mariestad, Tiireboda och Gullspang <info'va-sata@mariestad'se>

Amne: S.Nilssons dodsbo

Hejl Har kommunen nigon fordran kvar mot S.Nilssons

dodsbo 191224-5758. Med vtinlig halsning, Aru:eli Nilsson

Skickades fr&n Outlook

https : //outlook. live. com/owa/?mkFsv- SE&path:/mail/inbox/rp 2017-10-31



SV: Vattenfdrbrukning! - iN Sida I av 3

SV: Vattenf6rbru kni ng !

Tekniska Mariestad <tk@mariestad.se >

ti 2017-01-31 08:12

Till:renluft @hotmail.com < renluft @hotmail.com >;

Hej!

Sven Nilssons dodsbo har 14 st obetalda fakturor. VAr fodran ar 23 338 :- + dagens ranta som 61 3 682,48 :-
* . Sedan fAr du iven hora med Svea inkasso om ranta, krav och inkassokostnader pA de 3 fakturor som ar

skickade dit,

"Rantan ar raknad p6 de fakturor som inte dr pA Svea inkasso.

Med vdnliga hdlsningar
Verksamhet teknik

Frln: i N [mailto:renluft@hotmail,com]
Skickat: den 30 januari 2017 13:05

Tlll: Tekniska Marlestad

Amne: SV: Vattenfdrbrukningl

Vad dr erlqEleleldtan pi de hiir 45 fakturorna mot dridsboet?

FrAn: Tekniska Mariestad <tk@mariestad.se>

Sklckat: den 30 januari 2017 08:32
Till: iN
Amne: SV: Vattenf6rbrukningl

Hej!

Vi har sammanlagt skickat 45 fakturaunderlag till dig. Du fir granska dessa och lterkomma med vilka du

saknar.

Med vinliga hdlsningar
Verksamhet teknik

Frtn: iN fmailto:renluft@hot l
Skickat: den27 Januari 2017 16:11

Til!: Tekniska Mariestad

Amne: SV: Vattenforbruknlng!

Hej,

h@s://outlook.live.com/owa/?viewmodel:ReadMessageltem&ItemlD:AQMkADA. .. 2017-02-22



SVCA

Aktuett skuld

Med vintig hitsning
Svea lnkasso AB

Anna Johansson

Uppdragsgivare
Orgnr
Avser
Arendenr

Fakturanr
52039642
s2042500
s2044719

658

Arendenumme n 9 4107 41-2958-56
Direktbetatning: www.sveaekonomi,se/mi nasidor

iwiie#ss lNKAsSo

ritt
Nitsson, Sven DB
c/o Anneti Nitsson
Kartsborg 6

671 30 Arvika

Skul.dspecif ikation

Du har begirt att fi en specifikation over dina sku[der. Det har ir de irenden som finns registrerade pA ditt person- etter
organisationsnummer 201.7-10-03 och som handtiggs av oss.

Oatum:
Sida:

Kostnader
900

2017-10-03
t/2

KapitaI
5 285

Mariestads Kommun
212000-1686
Va och RenhS[ning
9410741-2958-81

Fakturadag FOrfattodag
2011-08-31 2011-09-30
2011-11-30 2011-12-30
2012-03-01 2012-04-02

Kapitat 5 285
Rinta 2620
Kostnader 900
Totalt E 805

Urspr fakturabetopp Akt fakturabetopp
I 857
2 405
1 023

Tet 08 715 90 55
Teletontrd vard 8-].7
ebv(asveaekonomi se

Ranta Rantesats
960 Refr+ 8,00%

1 183 Refr+ 8,00%
477 Refr+ 8,007o

Ranta
2 620

Totatt
I 805

1 857
? 405
1 023

Svea lnkasso AB
169 81 Sotna
VAT/O| g nr : SE556214142301

www sveaekonomi.selmrnasrdor

@ PlusGirot

I$eddslandon tlll botalnlngsmottsgsron lan
lnta lemnar pa donna bbnkatt

I FALTET NEDAN FAR ANTECKNINGAR
RESERVERAT FOR PLUSGIROT

INTE GORAS

Svenska kronor

Bes6ksadress
Evenemangsgatan 31
Sele; Stockhotm

IEAN
sE69 950000996042 0111 2614
SWIFT NDEASE55

59117.7366
Pt 486 66 0l'6
ocR 19191224575800276

ooo

c
Dc6
I
F
u.loo
q
N
N
(o

Vid betatning p6 annat sitt var god ange oCR:
1919t224575800276

INBETALNING /GIRERING C
Kassastempol

Avsendare (namn och posladrass)

Nitsson, Sven DB
c/o Anneti Nitsson
Kartsborg 6
671, 30 Arvika

Egot kontonr vid giroring

I FALTET NEDAN FAR ANTECKNINGAR INTE GORAS
RESERVERAT FOR PLUSGIROT

Iill Pluscirokonto
486 66 03-6

Betalnrngsmoltagare (endast namn)

SVEA
mINXASEO

Belopp (f6r inte dndras)

19191224575EOO276 fl EE05 00 9> 48666036 H1 4fr



Ewa Sallova

Frin:
Skickat:
Till:
Amne:
Bifogade filer:

i N <renluft@hotmail.com>
den 27 november 2017 18:25

Tekniska Mariestad
Vb: Bilaga anmdlan Tekniska ndmnden.
2512_001.pdf

TEI(,' .i . ' " ,, :,\. l,rDE11
MarjestlJ lr, .- r:i..:, Cuilspdng

2017 _n_ 2 t
Diarienummer

1vr1;o1a,{i5.lZ

Originalmeddelande
Fran: i N
Datum:24- | 1-2017 I 8:30 (GMt+01 :00)
Till: tk@mariestad.se
Rubrik: Bilaga anmiilan Tekniska ntimnden.

Bifogar 3 st bilagor till anmdlan mot Michael Nordin ang. avskrivningen av d6dsboet S Nilssons skulder.

Begir ut darienumret p6 anmiilan och alla handlingar i anmdlan, skicka via mejl.

lsabella Nilsson



SVCA
WINKASSO

658

Arendenummen 9410741-2958-56
Direktbetalning: www.sveaekonomi,se/minasidor

TiI
Nitsson, Sven DB
c/o Anneti Nilsson
Kartsborg 6

671 30 Arvika

Skutdspecif ikation

Du har begert att fi en specifikation over dina skutder. Det har ir de irenden som finns registrerade pi ditt person- etter
organisationsnummer 2017-10-03 och som handtiggs av oss,

Datum:
$dar

Kostnader
900

2017-10-03
t/2

Aktuetl skutd

Med v6ntig h6Lsning
Svea lnkasso AB

Anna Johansson

Uppdragsgivare
Orgnr
Avser
Arendenr

Fakturanr
s2039642
52042500
5?OM739

Kapitat
5 285

Mariestads Kommun
212000-1685
Va och Renhiltning
9410741_-2958-81

Fakturadag Forfattodag
2011-08-31 2011-09-30
201.1-11-30 2011-12-30
2012-03-01 20L2-04-02

Ranta
z 620

Totatt
I 805

Kapitat 5 285
RAnta 2620
Kostnader 900
Toratt E805

Urspr fakturabetopp Akt fakturabetopp
r. 857
2 405
1 023

Tet 0E 735 90 55
Tetelontid vard 8-17
ebvCogveaekonomi se

Ranta Rantesats
950 Refr+ 8,00%

1 183 Refr+ 8,00%
477 Refr+ 8,00%

1 857
2 405
1 023

Svea lnka:5o AB
169 8l Sotna
vAT/OrI nr: SE556214142301

www sveaekonomi.selminasidor

@ PlusGirot

Moddelandon tlll bstalnlngsmotlsgaien lan
lnt limnar pa danna blank.tt

I FALTET NEDAN FAR ANTEcKNINGAR
RESERVERAT FOR PLUSGIROT

Besdlsadresi
Evenemangsgatan 3l
Sete: Stockholm

INTE GORAS

IBAN
sE69 950000996042 0111 2614
SW T NDEASESS

B,9,rr7.7366
Pt 486 66 01.6
ocR 19L91224575800276

oo

Dc
o
L
F-
UJo

q
N
o
N

o

Vid betatning pe annat sStt var god ange OCR:
L9t9t224575800276

INBETALNING /GIRERING C
KassasBmpel

och posladress)

Nitsson, Sven DB
c/o Anneli Nitsson
Karlsborg 6
67130 Arvika

Eget kontonr vid giroring

I FALTET NEDAN FAR ANTECKNINGAR INTE GORAS
RESERVERAT FOR PLUSGIROT

Svenska kronor

Botalningsmottagare (endast namn)

SVCA- rfl 1.-' .. tNt(ass{,

19191224575AAO276 fl 8805 o0 9> 4E666A36 H1 4fr



SV: Vattenfdrbrukning! - i N Sida I av 3

SV: Vattenfdrbru kni ng !

Tekniska Mariestad <tk@mariestad.se >

ti 2017-01-31 08:12

rill:renluft@hotmail.com < renluft@hotmail.com > ;

Hej!

Sven Nilssons dOdsbo har 14 st obetalda fakturor. VAr fodran ar 23 338 :- + dagens rdnta som 5r 3 682,48 :-
* . Sedan fAr du aven h6ra med Svea inkasso om renta, krav och inkassokostnader pA de 3 fakturor som ar
skickade dit,

'Rantan ar raknad pA de fakturor som inte ar pA Svea inkasso.

Med vdnliga h6lsningar
Verksamhet teknik

Frln: i N [mailto:renluft@hotmail.com]
Skickat: den 30 januari 2017 13:05

Tlll: Tekniska Marlestad

Amne: SVr Vattenfdrbrukningl

Vad dr er-totala fo.fdE!! pi de hdr 45 fakturorna mot dtidsboet?

Frl n : Tekniska M a riestad <!!@-@Ed-€g>
Skickat: den 30januari 2017 08:32
Til!: i N
Amne: SV: Vattenforbrukningl

Hej!

Vi har sammanlagt skickat 45 fakturaunderlag till dig. Du fir granska dessa och iterkomma med vilka du
saknar.

Med vdnliga hiilsningar
Verksamhet teknik

Frtn: iN fmailto:renluft@hotm l
Skickat: den27 Januari 2017 16:11

Tll!: Tekniska Mariestad

Amne: SV: Vattenf6rbruknlngl

Hej,

https://outlook.live.com/owa/?viewmodel:ReadMessageltem&ItemlD:AQMkADA. .. 2017-02-22



lg6wrvar
E -p o st-Ann 

-helenl 
2@hotmai I' c om

SV: S.Nilssons dodsbo

Ekonomi Mariestad < ekonomi@mariestad'se >

ti 2017-10-31 08:09

rill:Ann-helen12@hotmail.com < Ann-helen'12@hotmail'com >;

HejAnnelil

Mariestads kommun har ingen fordran kvar nir det gdiler s.Nirssons dridsbo. Tidigare Erenden hos inkasso ir

avslutade och drendet ir nerlagt hos oss'

Med vdnliga hiilsningar

Anna \jeltberg

Ekonom

Mariestads kommun

542 86 Mariestad

Bes6k Stadshuset KYrkogatan 2

Telefon 0501-75 5015

Vtixel0501-75 50 00

ekonomi@mariestad.se
www.mariestad.se

Hej!
dodsbo 191224-5758.
Skickades fr6n Outlook

Harkommunenn&gonfordrankvarmotS.Nilssons
Med v6nlig hdlsning, Anneli Nilsson

du&ut'*

MARIESTAD

Frln: Anneli Nilsson [mailto:Ann-helen12@hotmail'coml
Skickat: den27 oktober ?O77 !O:47

Till: Kundtjiinst VA/Gata for Mariestad, Tiireboda och GullspAne <info'va-sata@mar >

Amne: S.Nilssons dodsbo

https : //outlook. live. com/owa/?mkt=sv-S E&path=/mail/inbox/rp 2017-10-3 I



Ewa Sallova

Frln:
Skickat:
Tiil:
Amne:
Bifogade filer:

denZ4november ZOll 1g:31 Mariestad, Toreburcla GullspAng

Tekniska Mariestad
Bilaga anmiilan Tekniska ndmnden.
2512-001.pdf

2017 -fi- 2 4

Diarienummer

-T\rr? 6t ? .52 5, rI
Bifogar 3 st bilagor till anmiilan mot Michael Nordin ang, avskrivningen av dcidsboet S Nilssons skulder.
BegSr ut darienumret pi anmdlan och alla handlingar i anmdlan, skicka via mejl.
lsabella Nilsson



E-post-Ann-heten i 2@hotmail. com

SV: S.Nilssons dodsbo

Ekonomi Mariestad < ekonomi @ mariestad'se >

ti 2017-10-31 08109

ritl:Ann-helen12@hotmail com <Ann-helenl2@hotmail com>;

HejAnnelil

Mariestads kommun har ingen fordran kvar n6r det gii*er s,Nilssons dcidsbo. Tidigare Erenden hos inkasso ir

avslutade och drendet dr nerlagt hos oss'

Med vHnliga hdlsningar

Annal$eLLberg

Ekonom

Mariestads kommun

542 86 Mariestad
Besok Stadshuset KYrkogatan 2

Telefon 0501-75 5015

Vixel 050L-75 50 00

ekono m i @ma r-iestad.se

www.mariestad.se

MAR! ESTAD

Frin: Anneli Nilsson Imailto:Ann helen12@hotmail'com]

Skickat: den27 oktober 2A!7 70:47

Tilt: Kundtjiinst VA/Gata for Mariestad, Tdreboda och GullspAng <iffo'Ya-8ata@mariestad's*e>

Amne: S.Nilssons dodsbo

Hej I Har kommunen nigon fordran kvar mot S.Nilssons

di,dsbo lgl224-5758. Med vaniig halsning, Arureli Nilsson

Skickades frin Outlook

lslivrvrr

-dat'ut'*

https : //outlook. live. com/owa/?mkt:sv- SE&path:/mail/inbox/rp 2017-10-31



SV: Vattenfrrbrukning! - i N Sida I av 3

SV: Vattenforbru kning !

Tekniska Mariestad <tk@mariestad.se >

ti 2017-01-31 08:12

rill:renluft @hotmail.com < renluft @hotmail.com > ;

Hej!

Sven Nilssons dodsbo har 14 st obetalda fakturor. VAr fodran ar 23 338 :- + dagens rdnta som dr 3 682,48 :-
* . Sedan fAr du dven hdra med Svea inkasso om renta, krav och inkassokostnader pi de 3 fakturor som ar
skickade dit.

'Rdntan ar raknad pA de fakturor som inte ar pA Svea inkasso.

Med vdnliga hdlsningar
Verksamhet teknik

Frtn: i N lmailto:renluft@hotmail.com]
Skickat: den 30 januari 2017 13:05

Tlll: Tekniska Mariestad

Amne: SV: Vattenf6rbrukningl

Vad 6r er totala fordran pi de hiir 45 fakturorna mot dodsboet?

Frin: Tekniska Mariestad <tk@mariestad.se>

Skickat: den 30 januari 2017 08:32
Till: i N
Amne: SV: Vattenf6rbrukningl

Hej I

Vi har sammanlagt skickat 45 fakturaunderlag till dig. Du fir granska dessa och tterkomma med vilka du

saknar.

Med vinliga hlilsningar
Verksamhet teknik

Frtn: i N [mailto:renluft@hotmail.com]
Skickat: den27 januari 2017 16:11
Till: Tekniska Mariestad

Amne: SV: Vattenfrjrbruknlng!

Hej,

https://outlook.live.com/owa/?viewmodel:ReadMessageltem&ltemlD:AQMkADA, .. 2017-02-22



SVEA

Aktuett skuld

Med vintig hdlsning
Svea lnkasso AB

Anna Johansson

Uppdragsgivare
Orgnr
Avser
Arendenr

Fakturanr
57039642
52042500
52044739

558

Arendcnummen 9410741-2958-56
Oircktbetalning: www.sveaekonomi.sey'mi nasidor

MINKASSO

TiI
Nitsson, Sven DB
c/o Anneti Nitsson
Karlsborg 6
671 30 Arvika

,/
-,,-.-- ----'

Skutdspecif ikation

Du har begart att fi en specifikation rlver dina skulder. Det har ir de irenden som finns registrerade pe ditt person- etter
organisationsnummer 2017-10-03 och som handtiggs av oss.

Datum:
Slda:

Kostnader
900

2017-10-03
t/2

Kapitat
5 285

Mariestads Kommun
212000-1686
Va och Renh6ltning
9410741"-2958-81

Fakturadag FOrfatl.odag
2011-08-31 2011-09-30
2011-11-30 2011-12-30
2012-03-01 20t2-0/-02

Kapitat
RAnta
Kostnader
Totatt

Urspr fakturabetopp Akt fakturabetopp Ranta Rantesats
960 Refr+ 8,00%

1 183 Refr+ 8,00%
477 Refr+ 8,00%

Ranta
2 620

Totatt
I 805

5 285
2 620
900
E 805

r 857
2 405
I 023

1 857
2 405
1 023

Svea lnlasso AB
L69 61 Sotna
VAT/OIg nr: 5E556214142301

www sveaekonomi.se/mrnasrdor

@ PlusGirot

Bes6ksadre$
Evenemangsgatan 31
Sele: Stockhotm

Tet 00 715 90 55
Tetefonrid vard 8-17
ebv@sveaekonomi se

|EAN 89177.7366
SE69 950000996042 0111 2614 Pt 

'186 
66 01.6

swrFT NDEASESS OCR 19L91224575800276

oIo
c
Dc6
I
tr
uJo
o
q
N
oN
o

Vid betatning p6 annat s;tt var god ange OCR:
L9L9t?24575800276

l{eddslsndsn tlll bstalnlngsmotl!garan kan
lnt. limnff pi denna blankctl

I FALTET NEDAN FAR ANTEcKNINGAR INTE GORAS
RESERVERAT FOR PLUSGIROT

INBETALNING /GIRERING C
KassstAmpol

Avs6ndare (namn och

Nitsson, Sven DB
c/o Anneti Nilsson
Kartsborg 6

67130 Arvika

Eget kontonr vid girsting

I FALTET NEoAN FAR ANTECKNINGAR INTE GORAS
RESERVERAT FOR PLUSGIROT

Svenska kronor

Till Pluscirokonto
486 66 03-6

Betalnrngsmottagare (endast namn)

SVCA
nlilxasso

191912?4575800276 fl 8E05 00 9> 48666036 fl1 4il



Ewa Sallova

FrSn:
Skickat:
TiII:
Amne:
Bifogade filer:

i N <renluft@hotmail.com>
den 21 november 2017 15:37

Tekniska Mariestad
Vb: Tekniska n6mnden, anmSlan
Kravregler beslut ks 131219.pdf

:l

- _.ril;lilg

iii/ -x\- 'l I

Diarienummer

l,,i .. lt

lYrlctT 5ts,tD
31112017 mejlade kommunen att de har en fordran mot dodsboetph23.338 kr plus riinta 3.682 kr.
Svea inkasso hade en fordran 20171003 pA 8.805 kr.
2017l031meddelar Anna Kjellberg att beslut tagits att kommunen inte liingre har nAgon fordran mot
dddsboet. Kommunen meddelar att Mikael Nordin tagit beslutet.
Jag har begiirt ut beslutet men kommunen viigrar luimna ut det.
Kommunen meddelar att arbetsutskottet inte tagit nigot beslut fast skulden dr mer iin ett halrt basbelopp.

Hiirmed anmiils Mikael Nordin for att brutit mot delegationsordningen di han liven avskrivit skulden ut6ver
ett halvt basbelopp.
Isabella Nilsson

\l.rrLrrt lrtr: rrlrrr \rrrtr:Lrrrr \'1,,1,r1

Originalmeddelande
Frin: i N
Datum:16-ll-2017 I I :50 (GMT+O1 :00)
Till: tk@mariestad.se
Rubrik: Tekniska niimnden

Hiirmed anmdls tekniska kontorets chef Mikael Nordin fdr att flor att brutit mot mariestads kommuns regler
om avskrivning av Va och hushillssopor for dcidsboet S Nilsson Hova.
Isabella Nilsson

skrclal Ii;trr rrril Srrrrsrnrg Nlobrl

Originalmeddelande
FrAn: i N
Datum: 16-1 1 -2017 1 1 :45 (GMT+O 1 :00)
Till: tk@mariestad.se
Rubrik: Vb: Tekniska avskrivning

Begiir omgAende ut kommunens beslut att avskriva dodsboet S Nilssons skuld pi Svea inkasso den 23 okt.
di skulden iterkallades hos dem.
Isabella N

SLrtl';tt lr,irr rttrn \,trtr'irli, \lrilrl

Originalmeddelande
Frin: i N
Datum: I 6-1 I -201 7 11 :35 (GMT+O1 :00)
Till: tk@mariestad.se
Rubrik: Vb: Tekniska avskrivning



Begiir omgiende ut tekniska niimndens beslut om avskrivning av dodsboet S Nilssons skulder for Va och
hushillssopor i mariestads kommun. 23 oktober iterkallades skulderna p6 svea inkasso.

Isabella N

Skrckat lidn rnrn Sanrsung lvk'brl

Originalmeddelande
Frin: Tekniska Mariestad
Datum: l0- I I -2017 8: 14 (GMT+01 :00)
Till: "i N (renluft@hotmail.com)"
Rubrik: SV: Tekniska avskrivning

Hej !

Hiir kommer begdrd handling.

Verksamhet teknik

qpgqa

ffiw@
Yor[lool rrlmttrAo outttlAxc

Kommuncr i nmarbctc

Frin: lnfo Mariestads kommun
Skickat: den 7 november 2017 7L:46

Til!: Tekniska Mariestad <tk@mariestad.se>

Amne: VB: Tekniska avskrivning

Frin: i N [mailto:renluft@hotmail.com]
Skickat: den 7 november 2017 t\:23
Till: I nfo Ma riestads kommun <info@ma riestad.se>
Amne: Tekniska avskrivning



Begiir ut kommunens regler om avskrivning av fordran ftir va och hushillssopor. Begtir ut beslutet om
avskrivning for dddsboet s nilsson hova.

Isabella n

Skickat liin rrtin Satnsurri: Nlobil



MARIESTAD
Dnr:

Sida: 1 (2)

Datum: 2013-'11-14

Bilaga:

Kravregler for Mariestads kommun

Syfte:

Dessa regler f-aststiiller ramar ltjr kravverksamheten i Mariestads kommun. M6let lbr kommunens
fakturering och kravhantering iir att f6 betalt i riitt tid. For att ni detta ska kommunen anvdnda sina
lagliga befogenheter att fi betalning. Kravet att fe betalt bdr dock ske med respekt lor kunden si att

denne inte utsijtts lor on<.rdig skada eller oldgenhet. Grundprincipen iir att den som erh6llit en

kommunal avgiftsbelagd diinst ocksi ska betala for den.

Organisation:

Det dvergripande ansvaret flor debitering, kreditering och krav samt hantering av samtliga
fordringar som lorfallit till betalning ligger pi komrnunstyrelsen. Fcir vatten, avfall och renhillning
utfijrs den lopande kravverksamheten av tekniska forvaltningen, ovrig kravverksamhet utftjrs av

kommunens redov isn ingsenhet.

Fakturering:

Faktura ska, diir inget annat anges, skickas till kunden si snart sorn mojligt. Noggrannheten vid
debiteringen ska vara hog. En fordran ska, vid behov, kunna styrkas av ett skriftligt avtal eller en

bestiillning fr6n den som fitt diinsten/varan. Att skicka fakturor iir ett siitt att siikerstiilla sA inga

fordri ngar fi nns utanf'cjr kundreskontran.

Betalningsvillkor:

Generellt ska betalningsvillkoret 30 dagar netto till2impas. I undantagsfall ex. stiindigt
6terkornmande f-akturor kan koftare betalningsvillkor g2illa. Mot privatpersoner bdr ltirfallodagen
intriiffb i samband med mdnadsskifte.

Betaln ingspi m in nelse:

Inkassolagen krdver inte att betalningsp6minnelse skickas ut. Kommunen ska dock tilliimpa regeln
att en betalningspim innelse skickas ut. Utskick av pim inne lser gors I 0- I 5 dagar efter fakturans
lorfallodaturn. Avgift fiir pirninnelser ska tas ut enligt inkassolagens regler. Detta ska anges pA

p6minnelsen och att fordran kommer att liimnas till inkasso om betalning inte gdrs. Fcirvaltningarna
ska meddela redovisningsenheten om inte p6minnelse ska skickas ut samt orsaken till det. I de fall
kommunen debiterat felaktigt ska kreditering ske. Underlag till delmakuleringar och kreditfakturor
ska attesteras av behorig enligt aktuellt attestreglemente. Pirninnelser skrivs ut maskinellt frin
affiirssystemet.

Anstind och avbetalningsplan:

Om betalning inte kan gdras inom ltireskriven tid kan handliiggare p6 redovisningsenheten ge

anstind upp till sex m6nader. Ltingre tid iin sex minader ska beslutas av redovisningschef. Varje
avbetalningsplan ska provas frin fall till fall och avbetalningens liingd bor anpassas efter
betalningsfbnnigan och beloppets storlek. R2inta ska tas ut om avbetalningsplan upprlittas.



Srda 2 (2)

Infbrmation om att ranta tas ut ska liimnas till kunden. Anst6nd, datum och signatur registreras i

kundreskontran. Maximal tid for anst6nd tir l2 m6nader.

Inkasso:

Sker inte betalnirrg trots betalningspiminnelse liimnas iirendet over till kommunens inkassobolag.
Detta sker cirka 30 dagar efter ftjrfallodatum e'ller direkt efter utg6nget anst6ndsdatum. I samband
med detta tillkommer en inkassoavgift enligt inkassolagen som kunden ska betala. Drojsm6lsrdnta
tas ut fr6n forfallodagen. Inkassobolaget ansvarar diirefter flor kommunens kontakter med kunden.
lnnan iirendet kimnas till inkasso gir handliiggaren igenom iirendet si inget felaktigt skickas. I
ekonomisystemet registreras med automatik att arendet iir skickat till inkasso. Fdrvaltningarna ska

rneddela redovisningsenheten om fakturor inte ska skickas till inkasso samt orsaken till det.

Inkassobolaget jobbar enligt god inkassosed rilket bl. a. innebiir att man foljer Datainspektionens
foreskrifter.

Overliimnas iirendet till Kronofogdemyndigheten pga. utebliven betalning (kan leda till tingsriitten)
meddelas kommunen om detta. Kommunen fir ett brev lor godkiinnande och kommunens
stads.jurist ska ocksi godkiinna att iirendet drivs vidare. Om kunden bedoms som insolvent, overfbrs
iirendet till l6ngtidsbevakning.

Betalning fr6n kunden inklusive avgiflter sker till inkassobolaget for dverft)ring/reglering till
kommunen. Kommunen kan dagligen se statusen pi iirendena och eventuella frigestiillningar frin
kund eller inkassobolag skots over internet.

Statistik 6ver liimnade 2irenden kan tas ut pA inkassobolagets hernsida. Ovriga priser och villkor
regleras enligt avtal med inkassobolag.

Avstiingning:

o Forskola/fi"itidshem/pedagogisk omsorg. Vid utebliven betalning under flera sammanhiingande

tillflllen har kommunen riitt att stiinga av barn fr6n barnomsorgsplats. Kunden ska meddelas

bide genom skriftlig blankett ddr skuld till kommunen och inkassobolag framgir och personligt
mdte. Avstiingning sker genom delegation hos barn- och utbildningsniimnden.

o Vatten och avlopp. Sker inte betalning skickas brev om avstiingning diir datum lor avsttingning
f'ramgir. For p6koppling av vatten kriivs att kunden betalar sin faktura. F6r bide avstiingning
och pikoppling ska tillkommande avgifter betalas. Avstiingning sker genom delegation hos

tekniska ndmnden.

Nedskrivning av fordringar - kundfiirluster

Fdr att redovisningen av utesteende fordringar ska ge en riittvisande bild gdrs 6rligen en

bokloringsmiissig nedskrivnirrg av fordringarna. Utestiende fordringar fr6n 6ret ltire aktuellt 6r

skrivs av och boklors som kr"rndforluster. Detta iir bokloringsmiissigt och innebiir inte att kunden
slipper betala. Kommunen fortsiitter att bevaka sin fordran genom l6ngtidsbevakning hos

inkassobolaget.
Inom VA/avfall/sophiirntning beslutas nedskrivning av enskild fordran upp till ett halvt basbelopp

av VA- respektive avfallschef-, mellan ett haht och fyra basbelopp hos tekrriska niimndens
arbetsutskott. Nedskrivning av ovriga enskilda fordringar med belopp upp till ett basbelopp beslutas

av redovisningschef, belopp mellan ett och tyra basbelopp beslutas av respektive arbetsutskott.
Nedskrivning av sarntliga enskilda fordrirrgar over fyra basbelopp oavsett niimnd beslutas av
Kommunstyrelsen. Kostnaderna ltjr nedskrivningarna belastar berord verksamhet.



Ewa Sallova
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Skickat:
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Amne:
Bifogade filer:
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den 20 november 2017 08:21

Tekniska Mariestad
Vb: Tekniska avskrivning
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Diarienummer
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Begiir omgiende ut beslutet av arbetsutskottet om avskrivningen av S Nilssons dridsbos del av skulden 6ver

ett halvt basbelopp.
Begtir ut avdelningschefens beslut om dddsboets avskrivning upp till ett halvt basbelopp. Ni har skriftligt
lilmnat besked om att ni avskrivit hela beloppet. Begiir ut besluten omgiende.
Liimna besked niir skrivelsen om anmiilan mot M Nordin behandlas av arbetsutskott och n2imnd.

I Nilsson

5lrckat liiin rnrn Sartrsunt ivlobtl

Originalmeddelande
Frin: Tekniska Mariestad
Datum:2O-l I -201 7 8:03 (GMT+01 :00)
Till: i N
Rubrik: SV: Tekniska avskrivning

Hej !

Enligt onskemil kommer her tekniska ndmndens delegationsordning.

Med vinlig hiilsning!

Verksamhet teknik

gEgga

ffitffi@
ToREtool rllrts?ro euttsllxG

Komnunt ivmurbctt

Frin: i N [mailto: renluft@hotmail.com]
Skickat: den 17 november 2017 21-:22

Till: Tekniska Mariestad <tk@mariestad.se>

Amne: Vb: Tekniska avskrivning

Begiir ut delegationsordningen.
IN

Skickat l'r'il rrrin SlrrlrLrtrg l\4otul



Originalmeddelande
Frin: Tekniska Mariestad
Datum: 16- I 1-201 7 13:49 (GMT+O1 :00)
Till: i N
Rubrik: SV: Tekniska avskrivning

Hejl

Tekniska nimnden har ejtagit nigot beslut.
Enligt tekniska ndmndens delegationsordning dr avskrivningar delegerat till avdelningschef.

Med vanlig halsning!

Verksamhet teknik
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TOtlrcor ralnttrrD cuurrhc

Kommuns i mmarbt*

Frin: i N [mailto:renluft@hotmail.com]
Skickat: den 16 november 2077 77:36
Till: Tekniska Mariestad <tk@mariestad.se>
Amne: Vb: Tekniska avskrivning

Begiir omgiende ut tekniska nlimndens beslut om avskrivning av dodsboet S Nilssons skulder ftir Va och

hushillssopor i mariestads kommun. 23 oktober &terkallades skulderna pi svea inkasso.

Isabella N

Skickrl li;!n rnir Samsrrttg lv1trbrl

Originalmeddelande
Frin: Tekniska Mariestad
Datum: I 0- I 1-201 7 8:14 (GMT+01 :00)
Till: "i N (renlufiiOhotmail.com)"
Rubrik: SV: Tekniska avskrivning

Hej !

Hir kommer begdrd handling.

Verksamhet teknik
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Kommurcr i samarbctc



Frin: lnfo Mariestads kommun
Skickat: den 7 november 2077 7t:46
Till: Tekniska Mariestad <tk(omariestad.se>
Amne: VB: Tekniska avskrivning

Frin: i N [mailto:renluft@hotmail.com]
Skickat: den 7 november 20!7 t1:23
Till : lnfo Ma riestads kommu n <info (o ma riestad.se>

Amne: Tekniska avskrivning

Begdr ut kommunens regler om avskrivning av fordran for va och hushillssopor. Begiir ut beslutet om

avskrivning for d<idsboet s nilsson hova.
Isabella n

Slrckat tiiir nrin Sanrsung lvlobil
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TN S 41, 2012-03-27

TN S 258, 2013-12-17

TN S 119, 2015-05-12

TN S 189, 201s-09-08

Delegationsordning

Dnr: TN2012/0070

Sida: 1 (6)

Datum: 2012-04-03

Bilaga: 1

TEKNISKA NAMNDEN

FORTECKNING Ovnn AnNNONN SOM AVGORS
DELEGERAD BESLUTANDER]iTT

Delegationsuppdrag

l. Representationochuppvaktningar.

2. Avdelningschefs deltagande i kurser
och konferenser.

Fortroendevalds deltagande i kurser
och konferenser.

Anstiillande, entledigande och ledighet av
avdelningschef.

Arenden angiende semester, tjdnstledighet
och v ikariatsfiirordnande ftir tekni ska
nEmndens lorvaltn ingschef.

Frirsiiljning av l6s egendom om beloppet
6verstiger ett halvt prisbasbelopp.

Antagande av konsult-, leverans- och
entreprenadanbud d6 l6gsta anbudssumma
dverstiger LOU:s regler ftir direktupphandling.
(Fdr niirvarande 287 000 kr).

RAtt att triiffa ekonomisk uppgorelse i pigiende
entreprenader.

Besluta om avskrivning av enskild fordran
under ett halvt basbelopp.

MED STOD AV

3.

4.

5.

6.

7.

Delegat

Fdrvaltningschef

Fdrvaltningschef

Arbetsutskottet

Fdrvaltningschef

Ordft)randen

Fdrvaltningschef

Arbetsutskottet

Avdelningschef

Avdelningschef

8.

9.



10. Besluta om avskrivning av enskild fordran Arbetsutskottet
mellan ett halvt och fyra basbelopp.
( Kommuns tyre lse n be s lut aro m ovs lcr ivning
over.fyra basbelopp)

I l. Vid samhiillsstcirning och stdrre olycka fatta Fdrvaltningschef
beslut pi niimndens vdgnar, i de avseenden som
den akuta situationen krdver diir niimndens av-
gcirande inte kan inviintas.
Beslulen skall dokumenteras i protokoll, som skall jusleras
av den som harfattat beslutet. Delegalionsbesluten skoll
anmcilas till ncimnden sd snart som mojligl.

12. Fdriindring av Lokala Trafikftireskrifter av Trafikingenjdr
redaktionell karaktiir.

13. Besluta om beslutsattestanter och ers?ittare fiir tekniska Fdrvaltningschef
niimndens verksamhetsomr6de.



REN VERKSTALLIGHET (behdver inte anmfilas till TN)

l. Arenden ang&ende semester, tjdnstledighet Avdelningschef
och vikariatsforordnanden fijr personal
inom avdelningen.

2. Anstiillande, entledigande och ledighet av Avdelningschef
6vrig personal.

3. Personals deltagande i kurser och Avdelningschef
konferenser.

4. Beslut om flaggning p6 offentliga platser. Gatuchefen

5. Ansvara for besiktningar och efterarbeten Avdelningschef
samt godkiinna slutftirda arbeten som p6-

kallats av besiktningar och liknande fijr-
riittningar.

6. Bestyrkande av fastighetsftirteckning till Kart- och MEt-

omridesplan, detaljplan och fastighetsplan chefen

7. Beslut om tillf;illig dispens ftir transport Gatuingenjdr
av bred eller tung last.

8. Utf?irdande av boende- och nyttoparkerings- Trafikutredaren
tillstind.

9. Att besluta om bidrag tillviigforeningar, Gatuchefen
viigsamftil I i gheter och viigbe lysning enl i gt
faststiillda regler.

10. Tilliimpning av taxa och allmiinna VA- chefen
bestiimmelser fiir brukande av kommunens
al lmiinna vattenan l6ggn i ngar samt nedsdttn ing
av VA-avgifter p6 grund av tekniska fel.

I l. Tilltimpning av beslutade taxor. Avdelningschef



12. Antagande av konsult-, leverans- och Avdelningschef
entreprenadanbud di liigsta anbudssumma
inte civerstiger LOU:s regler ftr direktupp-
handling. (Fdr niirvarande 287 000 kr).

13. Utse bestiillarombud vid entreprenader eller Fdrvaltningschef
konsultuppdrag.

14. Bestdllarombud vid entreprenader eller konsult- Avdelningschefen
uppdrag, med riitt att utse annan anstdlld fiir
sidant uppdrag.

15. Beslut om tillftillig lokal trafikforeskrift och Trafikutredaren/assistent
utf?irdande av parkeringstillstind fiir
rorelsehindrad.

16. Undantag frin Lokal Trafikftireskrift enligt Trafikutredaren
trafikftjrordningen.

17. Tillftillig upplStelse av allmin plats och Gatuingenjdr
upplitelse av torgplats.

18. Beslut om gatuadresser, landsbygdsadresser Kart- och MAtchefen
och liigenhetsnummer.

19. Fdrsiiljning av l6s egendom om forsiiljningsvtirdet Avdelningschef
inte 6verstiger ett halvt basbelopp.

20. Avstiingning av vatten vid bristande betalning. VA-chef

21. Beslut om bostadsanpassningsbidrag. Fastighetschefen

2?., Uthyrning av bostiider i kommunens Fastighetschefen
fastigheter.

23. Extern uthyrning av lokaler i kommunens Fastighetschefen

fastigheter med avtalstid upp till hdgst 5 6r.

24, Beslut om nedtagning av triid pi MTG-kommunernas Parkchef/parkansvarig
mark.
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Anteckning till Tekniska nlmndens delegationsordning

Fiirutsiittn ingar

Med stdd av Kommunallagen (1991:900) kap 6,33 $ kan tekniska niimnden uppdraitett
Lrtskott best6ende av ledamdter eller ersiittare i ndmnden, till en enskild ledamot eller
ersiittare i niimnden eller till en anstiilld i kommunen att latta beslut p6l ntimndens viignar.

Enligt KL (1991:900) kap 6, 34 $ Ihr beslutanderiitten i fbljande slag av iirenden inte

delegeras:
l. iirenden som avser verksamhetens mil, inriktning, omfattning eller kvalitet,
2. framstiillningar eller yttranden till fullmiiktige liksom yttranden med anledning av att

beslut av n2imnden i dess helhet eller av fullmiiktige har dverklagats,
3. iirenden som ror myndighetsutovning mot enskilda, om de ?ir av principiell

beskaffenhet eller annars av storre vikt,
4. iirenden som viickts genom rnedborgarftrslag och som dverlStits till niimnden
5. vissa iirenden som anges i siirskilda foreskrifter. Lag Q007:68).

Sidana beslut skall av delegaten hiinskjutas till niimnden lor avgorande.

Forvaltningschef ffir vidaredelegera sin beslutanderAtt till annan anstiilld p6 tekniska
forvaltningen.

Syfte
Syftet med delegation iir att avlasta niimnden mindre viktiga iirenden. s.k. rutindrenden, Itir
att mdjliggora en effektivare kommunal ltirvaltning genom att beslutsvagarna blir kortare
och handl[ggrringen snabbare. Niirnnden kan niir som helst Aterkalla eller 6ndra ett givet
delegationsuppdrag

Anmiilan av delegationsbeslut
Delegationsbeslut ska anmiilas till tekniska niimnden senast tv6 minader riiknat fr6n dagen

fdr beslutet. Besluten ska sammanstiillas i listor.

Utskottets delegationsbeslut anmiils genom utskottets protokoll. Anmdlan ska ske si snart
justering har skett. Protokollen ska finnas tillgiingliga vid tekniska niimndens sammantrdde.

Beslut som har fattats med stod av vidaredelegerad beslutanderiitt ska sammanstiillas i listor
pi samma satt som giiller lor ovriga delegationsbeslut och anmiilas till forvaltningschefen
inom en minad fr6n dagen for beslutet. Besluten ska 6ven anmiilas till tekniska ndmnden
genom att biliiggas fdrvaltningschefens niistloljande lista over egna delegationsbeslut.

Delegationsordning

,".r" ,rr;llrrT;



Datum: 2011-02-15

Bilaga: I
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Amne:

Begiir ut delegationsordningen.
IN
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Originalmeddelande
Fr&n: Tekniska Mariestad
Datum: I 6- I I -201 7 13:49 (GMT+O I :00)
Till: i N
Rubrik: SV: Tekniska avskrivning

Hej !

Tekniska niimnden har ej tagit nigot beslut.
Enligt tekniska ndmndens delegationsordning dr avskrivningar delegerat till avdelningschef.

Med viinlig hiilsningl

Verksamhet teknik

apgqallll Ir"tul F#w tM rsil
TortlooA xilrtJT D Gur.tstlxc

Kommun* i samarbctc

Frin: i N [mailto:renluft@hotmail.com]
Skickat: den 16 november 2077 7L:36

Till: Tekniska Mariestad <tk@mariestad.se>
Amne: Vb: Tekniska avskrivning

Begiir omg&ende ut tekniska nhmndens beslut om avskrivning av dddsboet S Nilssons skulder for Va och

hushillssopor i mariestads kommun. 23 oktober Aterkallades skulderna pA svea inkasso.

Isabella N

Slrckat tidn ntrn Sirntsrrttg l\4ohrl

Originalmeddelande
Frin: Tekniska Mariestad
Datum: 10-11-2017 8: l4 (GMT+01 :00)



Till: "i N (renlutl(?,tlrotnrail.com)"
Rubrik: SV: Tekniska avskrivning

Hej !

Hiir kommer begdrd handling.

Verksamhet teknik

egsearrn flnd ffi
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Korntnu,l,er i samarbttc

Frin: lnfo Mariestads kommun
Skickat: den 7 november 2OL7 IL:46
Till: Tekniska Mariestad <tk@mariestad.se>
Amne: VB: Tekniska avskrivning

Frin: i N [mailto:renluft (ohotmail.com]

Skickat: den 7 november 2017 77:23

Till: I nfo Mariestads kommun <info@mariestad.se>
Amne: Tekniska avskrivning

Begiir ut kommunens regler om avskrivning av fordran ftir va och hushillssopor. Begiir ut beslutet om

avskrivning ftir dddsboet s nilsson hova.
Isabella n

SIijcLat ljlirr rnrr Sattrsrrnp N'tobtl



Ewa Sallova

Frin:
Skickat:
Ti!!:
Amne:

i N <renluft@hotmail.com>
den 16 november 2017 11:54

Tekniska Mariestad
SV:Tekniska nlimnden
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Liimna uppgift niir iirendet behandlas av n6mnden.
IN
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Originalmeddelande
Fr&n: i N
Datum: I 6-l 1-201 7 ll:51 (GMT+O1 :00)
Till: tk@mariestad.se
Rubrik: Vb: Tekniska n[mnden

Diarienumme 
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Skrckat lir'rn rrrrr Sanrsunlr Vlobil

Originalmeddelande
Frin: i N
Datum:16-l l-2017 I l:50 (GMT+01:00)
Till: tk@mariestad.se
Rubrik: Tekniska niimnden

Hdrmed anmiils tekniska kontorets chef Mikael Nordin for att brutit mot mariestads kommuns regler om
avskrivning av Va och hushillssopor for dodsboet S Nilsson Hova.
Isabella Nilsson

$llckal lii)rr rnir Snrnrrrng l\4obil

Originalmeddelande
FrAn: i N
Datum: 16-l l -2017 I I :45 (GMT+0 1 :00)
Till: tk@mariestad.se
Rubrik: Vb: Tekniska avskrivning

Begiir omgaende ut kommunens beslut att avskriva dcidsboet S Nilssons skuld pi Svea inkasso den 23 okt.

di skulden iterkallades hos dem.
Isabella N

Skiukrl liin rrrrn Sarnsrurg lvl.rbil

Originalmeddelande
1



Frin: i N
Datum: 16-ll-2017 I I :35 (GMT+01 :00)
Till: tk@mariestad.se
Rubrik: Vb: Tekniska avskrivning

Begiir omgiende ut tekniska niimndens beslut om avskrivning av dddsboet S Nilssons skulder for Va och
hushAllssopor i mariestads kommun. 23 oktober tterkallades skulderna pi svea inkasso.

Isabella N

Skrcklrt tidn nrirr Sarnsung N4r'bil

Originalmeddelande
Fr&n: Tekniska Mariestad
Datum: l0-ll-2017 8: l4 (GMT+O1 :00)
Till : "i N (renluft@hotmail.com)"
Rubrik: SV: Tekniska avskrivning

Hej!

Hiir kommer begdrd handling.

Verksamhet teknik

FrSn: lnfo Mariestads kommun
Skickat: den 7 november 2017 7L:46
Till: Tekniska Mariestad <tk@mariestad.se>

Amne: VB: Tekniska avskrivning

E



Frin: i N [mailto:renluft@hotmail.com]
Skickat: den 7 november 2017 11.:23

Till: I nfo Ma riestads kommun <info(omariestad,se>
Amne: Tekniska avskrivning

Begdr ut kommunens regler om avskrivning av fordran ft)r va och hushillssopor. Begdr ut beslutet om
avskrivning for dodsboet s nilsson hova.

Isabella n

Skickat lrdn mrn Sanrsung lt4r'bil
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tran:
Skickat:
Till:
Amne:
Bifogade filer:

i N <renluft@hotmail.com>
den 16 november 2017 11:52

Tekniska Mariestad
Vb: Tekniska ndmnden
Kravregler beslut ks 131 219.pdf
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Originalmeddelande
Frfin: i N
Datum: 16-1 1 -2017 I I :50 (GMT+01 :00)
Till: tk@mariestad.se
Rubrik: Tekniska niimnden

Hiirmed anmiils tekniska kontorets chef Mikael Nordin fdr att brutit mot mariestads kommuns regler om

avskrivning av Va och hushAllssopor ftr dcidsboet S Nilsson Hova.
Isabella Nilsson

Shrckrt trin tttttt Satttsttng l\4<'btl

Originalmeddelande
Frin: i N
Datum: 16-1 1 -2017 | | :45 (GMT+0 I :00)
Till: tk@mariestad.se
Rubrik: Vb: Tekniska avskrivning

Begtir omgiende ut kommunens beslut att avskriva dddsboet S Nilssons skuld p& Svea inkasso den 23 okt.

di skulden iterkallades hos dem.
Isabella N

Skrllat lirrr rrrin Srrrrrsirug Nlotrrl

Originalmeddelande
Frin: iN
Datum: I 6-l l -201 7 11 :35 (GMT+O1 :00)
Till: tk@mariestad.se
Rubrik: Vb: Tekniska avskrivning
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MARIESTAD
Dnr:

Sida: 1 (2)

Datum:2013-11-14

Bilaga:

Kravregler for Mariestads kommun

Syfte:

Dessa regler faststiiller ramar lor kravverksamheten i Mariestads kommun. Milet fiir kommunens
fakturering och kravhantering dr attfa betalt i riitt tid. Frir att ni detta ska kommunen anviinda sina
lagliga befogenheter att fi betalning. Kravet att fE betalt bcir dock ske med respekt ftir kunden si att
denne inte utsiitts for onddig skada eller oliigenhet. Grundprincipen iir att den som erhillit en

kommunal avgiftsbelagd diinst ocksi ska betala ftir den.

Organisation:

Det dvergripande ansvaret ftir debitering, kreditering och krav samt hantering av samtliga
fordringar som forfallit till betalning ligger pi kommunstyrelsen. F6r vatten, avfall och renhAllning
utftjrs den kipande kravverksamheten av tekniska ftirvaltningen, ovrig kravverksamhet utfbrs av

kommunens redovisningsenhet.

Fakturering:

Faktura ska, diir inget annat anges, skickas till kunden si snart som m<ijligt. Noggrannheten vid
debiteringen ska vara hdg. En fordran ska, vid behov, kunna styrkas av ett skriftligt avtal eller en

bestiillning frin den som fitt tjiinsten/varan. Att skicka fakturor tir ett siitt att siikerstiilla si inga
fordringar fi nns utanftir kundreskontran.

Betalningsvillkor:

Generellt ska betalningsvillkoret 30 dagar netto tilliimpas. I undantagsfall ex. stiindigt
iterkommande fakturor kan kortare betalningsvillkor giilla. Mot privatpersoner bcir lorfallodagen
intriiffa i samband med minadsskifte.

Betaln ingspfi m in nelse:

Inkassolagen kriiver inte att betalningsp6minnelse skickas ut. Kommunen ska dock till6mpa regeln
att en betalningspiminnelse skickas ut. Utskick av piminnelser gdrs l0- I 5 dagar efter fakturans
lorfallodatum. Avgift ftir piminnelser ska tas ut enligt inkassolagens regler, Detta ska anges pi
piminnelsen och aft fordran kommer att ldmnas till inkasso om betalning inte gdrs. Fdrvaltningama
ska meddela redovisningsenheten om inte piminnelse ska skickas ut samt orsaken till det. I de fall
kommunen debiterat felaktigt ska kreditering ske. Underlag till delmakuleringar och kreditfakturor
ska attesteras av behdrig enligt aktuellt attestreglemente. Piminnelser skrivs ut maskinellt frAn

affiirssystemet.

Anstind och avbetalningsplan:

Om betalning inte kan gdras inom ft)reskriven tid kan handliiggare pi redovisningsenheten ge

anstind upp till sex m6nader. Liingre tid iin sex minader ska beslutas av redovisningschef. Varje
avbetalningsplan ska prcivas frin fall till fall och avbetalningens liingd bdr anpassas efter
betalningsftirmigan och beloppets storlek. Riinta ska tas ut om avbetalningsplan uppriittas.



Sida: 2 (2)

Information om att riinta tas ut ska liimnas till kunden. Anstind, datum och signatur registreras i

kundreskontran. Maximal tid for anst6nd iir l2 mSnader.

Inkasso:

Sker inte betalning trots betalningspirninnelse liimnas iirendet dver till kommunens inkassobolag.
Detta sker cirka 30 dagar efter ftirfallodatum eller direkt efter utg6nget anstindsdatum. I samband

med detta tillkommer en inkassoavgift enligt inkassolagen som kunden ska betala. Drojsmilsriinta
tas ut fr6n {'orfallodagen. Inkassobolaget ansvarar diirefter lor kommunens kontakter med kunden.
Innan iirendet liimnas till inkasso gir handl2iggaren igenom [rendet si inget felaktigt skickas. I

ekonomisystemet registreras med automatik att erendet Zir skickat till inkasso. Fdrvaltningarna ska

meddela redovisningsenheten om fakturor inte ska skickas till irrkasso samt orsaken till det.

Inkassobolaget jobbar enligt god inkassosed vilket bl. a. innebiir att man foljer Datainspektionens
foreskrifter.

Overliimnas iirendet till Kronofogdemyndigheten pga. utebliven betalning (kan leda till tingsriitten)
meddelas kommunen om detta. Kommunen I6r ett brev lor godkiinnande och kommunens
stadsjurist ska ocks6 godkiinna att 2irendet drivs vidare. Om kunden beddms som insolvent, dverfiirs
iirendet till lSngtidsbevakning.

Betalning fr6n kunden inklusive avgifter sker till inkassobolaget for dverforing/reglering till
kommunen. Kommunen kan dagligen se statusen pA iirendena och eventuella fiAgestiillningar frin
kund eller inkassobolag skots 6ver internet.

Statistik over liimnade iirenden kan tas ut pi irrkassobolagets hemsida. Ovriga priser och villkor
regleras enligt avtal med inkassobolag.

Avstiingning:

o Forskola/friticlshem/pedctgogisk omsorg. Vid utebliven betalning under flera sammanh2ingande

tillftillen har kommunen riitt att stiinga av barn frin barnomsorgsplats. Kunden ska meddelas

bide genom skriftlig blankett diir skuld till kommunen och inkassobolag framgfrr och personligt

mote. Avstlingning sker genom delegation hos barn- och utbildningsniimnden.

c Vatten och avlopp. Sker inte betalning skickas brev om avstlingning diir datum f'or avstlingning
framg6r. For pikoppling av vatten kriivs att kunden betalar sin faktura. Fcjr bide avstiingning
och pikoppling ska tillkommande avgifter betalas. Avstiingning sker genom delegation hos

tekniska niimnden.

Nedskrivning av fordringar - kundftirluster

Fdr att redovisningen av utestiende fordringar ska ge en riittvisande bild gdrs 6rligen en

bokloringsmiissig nedskrivning av fordringarna. Utestiende fbrdringar fr&n 6ret lore aktuellt 6r

skrivs av och bokfors som kundforluster. Detta iir bokloringsmiissigt och innebiir inte att kunden

slipper betala. Kommunen fbrtsAtter att bevaka sin fordran genom lingtidsbevakning hos

inkassobolaget.
Inom VA/avfall/sophiimtning beslutas nedskrivning av enskild lordran upp till ett halvt basbelopp

av VA- respektive avfallschef, mellan ett halvt och fyra basbelopp hos tekniska niimndens

arbetsutskott. Nedskrivning av ovriga enskilda fordringar med belopp upp till ett basbelopp beslutas

av redovisningschef, belopp mellan ett och fyra basbelopp beslutas av respektive arbetsutskott.
Nedskrivning av samtliga enskilda fordringar over fyra basbelopp oavsett niimnd beslutas av

Kommunstyrelsen. Kostnaderna fiir nedskrivningarna belastar berord verksamhet.
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Begiir ut kommunens regler om avskrivning av fordran ft)r va och hushillssopor. Begtir ut beslutet om

avskrivning f<ir dodsboet s nilsson hova.
Isabella n
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MARIESTAD
Dnr:

Sida: 1 (2)

Oatum:2013-11-14

Bilaga:

Kravregler fdr Mariestads kommun

Syfte:

Dessa regler faststiiller ramar fijr kravverksanrlreten iMariestads kommun. Milet fdr kommunens

fakturering och kravhantering iir att f6 betalt i riitt tid. For att ni detta ska kommunen anvdnda sina

lagliga befbgenheteratt fi betalning. Kravet att fi betalt bordock ske med respekt flor kunden si att

denne inte utsiitts lor onodig skada eller oliigenhet. Grundprincipen iir att den som erhdllit en

kommunal avgiftsbelagd tjiinst ocksi ska betala ltjr den.

Organisation:

Det overgripande ansvaret fdr debitering, kreclitering och krav samt hantering av samtliga
fordringar som ftjrfallit till betalning ligger pi kommunstyrelsen. Fcir vatten, avfall och renhillning
utfdrs den lopande kravverksamheten av tekniska forvaltningen. ovrig kravverksamhet utlors av

kommunens redov isn ingsenhet.

Fakturering:

Faktura ska, diir inget annat anges, skickas till kunden si snart som mojligt. Noggrannheten vid
debiteringen ska vara hdg. En fordran ska, vid behov, kunna styrkas av ett skriftligt avtal eller en

bestiillning fr6n den som fitt tjlinsten/varan. Att skicka fakturor ?ir ett siitt att siikerst?illa si inga

fbrdringar fi nns utanfbr kundreskontran.

Betalningsvillkor:

Generellt ska betalningsvillkoret 30 dagar netto tillampas. Iundantagsfall ex. stiindigt

6terkommande fakturor kan koftare betalningsvillkor giilla. Mot privatpersoner bdr florfallodagen

intriiffa i sarnband med minadsskifte.

Betaln ingspim in nelse:

Inkassolagen kriiver inte att betalningspiminnelse skickas ut. Kommunen ska dock tilliimpa regeln

att en betalningspflminnelse skickas ut. Utskick av piminnelser gors l0-15 dagar efter fakturans

fbrfallodaturn. Avgift lor piminnelser ska tas ut enligt inkassolagens regler. Detta ska anges pA

p6minnelsen och att fordran kommer att l[mnas till inkasso om betalning inte gors. Fdrvaltningarna

ska meddela redovisningsenheten om inte p6minnelse ska skickas ut samt orsaken till det. I de fall
kommunen debiterat felaktigt ska kreditering ske. Underlag till delmakuleringar och kreditfakturor
ska attesteras av beh6rig enligt aktuellt attestreglemente. Piminnelser skrivs ut maskinellt frin
afl2irssystemet.

Anstind och avbetalningsplan :

Om betalning inte kan goras inom loreskriven tid kan handliiggare p& redovisningsenheten ge

anst6nd upp till sex minader. Liingre tid Zin sex m6nader ska beslutas av redovisningschef. Varje

avbetalningsplan ska provas fr6n falltill fall och avbetalningens liingd bcir anpassas efter
betalningsfdrmigan och beloppets storlek. Riinta ska tas ut om avbetalningsplan upprattas.



Sida: 2 (2)

Information om att riinta tas ut ska ldmnas till kunden. Anstind, datum och signatur registreras i

kundreskontran. Maximaltid ftir anstind iir l2 minader.

Inkasso:

Sker inte betalning trots betalningspiminnelse I6mnas iirendet <iver till kommunens inkassobolag.
Detta sker cirka 30 dagar efter forfallodatum eller direkt efter utginget anstindsdatum. I samband

med detta tillkommer en inkassoavgift enligt inkassolagen som kunden ska betala. Drdjsmilsrtinta
tas ut frin ftirfallodagen. Inkassobolaget ansvarar ddrefter ftir kommunens kontakter med kunden.

Innan iirendet liimnas till inkasso gir handl2iggaren igenom iirendet si inget felaktigt skickas. I

ekonomisystemet registreras med automatik att iirendet iir skickat till inkasso. Fdrvaltningarna ska

meddela redovisningsenheten om fakturor inte ska skickas till inkasso samt orsaken till det.

Inkassobolaget jobbar enligt god inkassosed vilket bl. a. innebiir att man ftiljer Datainspektionens
fiireskrifter.

Overliimnas iirendet till Kronofogdemyndigheten pga. utebliven betalning (kan leda till tingsrdtten)

meddelas kommunen om detta. Kommunen fEr ett brev ft)r godkiinnande och kommunens

stadsjurist ska ocksi godk6nna att ?irendet drivs vidare. Om kunden beddms som insolvent, civerfiirs

iirendet till lingtidsbevakning.

Betalning frin kunden inklusive avgifter sker till inkassobolaget ftir dverft)ring/reglering till
kommunen. Kommunen kan dagligen se statusen pi drendena och eventuella fr6gestlllningar frin
kund eller inkassobolag skdts 6ver internet.

Statistik 6ver ldmnade iirenden kan tas ut pi inkassobolagets hemsida. Ovriga priser och villkor
regleras enligt avtal med inkassobolag.

Avstiingning:

c Fdrskola/fritidshem/pedagogisk omsorg. Vid utebliven betalning under flera sammanhiingande

tillftillen har kommunen r?itt att stiinga av barn frin barnomsorgsplats. Kunden ska meddelas

bide genom skriftlig blankett d6r skuld till kommunen och inkassobolag framgir och personligt
mdte. Avstiingning sker genom delegation hos barn- och utbildningsniimnden.

o Vatten och avlopp. Sker inte betalning skickas brev om avstiingning diir datum ftir avstiingning

framgir. For pikoppling av vatten kriivs att kunden betalar sin faktura. Fdr bide avstiingning

och pikoppling ska tillkommande avgifter betalas. Avstdngning sker genom delegation hos

tekniska niimnden.

Nedskrivning av fordringar - kundftirluster

Fdr att redovisningen av utestiende fordringar ska ge en riittvisande bild gcirs 6rligen en

bokftiringsmtissig nedskrivning av fordringarna. Utestiende fordringar frin 6ret ftire aktuellt 6r

skrivs av och bokftjrs som kundforluster. Detta 2ir bokforingsmtissigt och innebiir inte att kunden

slipper betala. Kommunen fortsAtter att bevaka sin fordran genom lingtidsbevakning hos

inkassobolaget.
Inom VA/avfall/sophSmtning beslutas nedskrivning av enskild fordran upp till ett halvt basbelopp

av VA- respektive avfallschef, mellan ett halvt och fyra basbelopp hos tekniska niimndens

arbetsutskott. Nedskrivning av <ivriga enskilda fordringar med belopp upp till ett basbelopp beslutas

av redovisningschef, belopp mellan ett och fyra basbelopp beslutas av respektive arbetsutskott.

Nedskrivning av samtliga enskilda fordringar over fyra basbelopp oavsett n6mnd beslutas av

Kommunstyrelsen. Kostnaderna ftir nedskrivningarna belastar berdrd verksamhet.
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MARIESTAD
Dnr:

Sida: 1 (2)

2013-11-14

Bilaga:

Kravregler for Mariestads kommun

Syfte:

Dessa regler faststdller ramar for kravverksamheten i Mariestads kommun. Milet fiir kommunens

fakturering och kravhantering iir att fi betalt i riitt tid. Fdr att nA detta ska kommunen anvtinda sina

lagliga befogenheter att fi betalning. Kravet att ffi betalt bdr dock ske med respekt fiir kunden si att

denne inte utsiitts ftir onddig skada eller oliigenhet. Grundprincipen iir att den som erhillit en

kommunal avgiftsbelagd diinst ocksi ska betala ftir den.

Organisation:

Det 6,vergripande ansvaret for debitering, kreditering och krav samt hantering av samtliga
fordringar som ftirfallit till betalning ligger pi kommunstyrelsen. Fdr vatten, avfall och renh&llning

utfiirs den lcipande kravverksamheten av tekniska ftirvaltningen, 6vrig kravverksamhet utfiirs av

kommunens redovisningsenhet.

Fakturering:

Faktura ska, diir inget annat anges, skickas till kunden si snart som m6,jligt. Noggrannheten vid
debiteringen ska vara hcig. En fordran ska, vid behov, kunna styrkas av ett skriftligt avtal eller en

bestallning frin den som fitt tjiinsten/varan. Att skicka fakturor 6r ett siitt att s6kerstiilla si inga

fordri n gar fi nns utanftir kundreskontran.

Betalningsvillkor:

Generellt ska betalningsvillkoret 30 dagar netto till6mpas. I undantagsfall ex. stiindigt
Aterkommande fakturor kan kortare betalningsvillkor giilla. Mot privatpersoner bdr ftrfallodagen
intriiffa i samband med minadsskifte.

Betaln in gspim in nelse:

Inkassolagen kriiver inte att betalningspiminnelse skickas ut. Kommunen ska dock tilliimpa regeln

att en betalningspiminnelse skickas ut. Utskick av piminnelser gdrs l0-15 dagar efter fakturans

fiirfallodatum. Avgift ftir p6minnelser ska tas ut enligt inkassolagens regler. Detta ska anges pi
piminnelsen och att fordran kommer att ltimnas till inkasso om betalning inte g6rs. Fdrvaltningarna
ska meddela redovisningsenheten om inte p6minnelse ska skickas ut samt orsaken till det. I de fall
kommunen debiterat felaktigt ska kreditering ske. Underlag till delmakuleringar och kreditfakturor
ska attesteras av behcirig enligt aktuellt attestreglemente. Piminnelser skrivs ut maskinellt frin
aff?irssystemet.

Anstind och avbetalningsplan :

Om betalning inte kan gdras inom ftireskriven tid kan handliiggare pi redovisningsenheten ge

anstind upp till sex minader. Liingre tid iin sex m6nader ska beslutas av redovisningschef. Varje
avbetalningsplan ska provas frin fall till fall och avbetalningens liingd b6r anpassas efter
betalningsftrmfigan och beloppets storlek. Rdnta ska tas ut om avbetalningsplan uppriittas.



Sida: 2 (2)

Information om att rdnta tas ut ska liimnas till kunden. Anstind, datum och signatur registreras i

kundreskontran. Maximaltid lor anstind 6r l2 m6nader.

Inkasso:

Sker inte betalning trots betalningspiminnelse l?imnas 6rendet <iver till kommunens inkassobolag.

Detta sker cirka 30 dagar efter ftirfallodatum eller direkt efter utginget anstindsdatum. I samband

med detta tillkommer en inkassoavgift enligt inkassolagen som kunden ska betala. DrdjsmilsrEnta
tas ut frin ftrfallodagen. Inkassobolaget ansvarar diirefter fiir kommunens kontakter med kunden.
Innan iirendet liimnas till inkasso gir handldggaren igenom [rendet si inget felaktigt skickas. I
ekonomisystemet registreras med automatik att drendet iir skickat till inkasso. Fdrvaltningarna ska

meddela redovisningsenheten om fakturor inte ska skickas till inkasso samt orsaken till det.

Inkassobolaget jobbar enligt god inkassosed vilket bl. a. innebiir att man ftiljer Datainspektionens
foreskrifter.

6verliimnas iirendet till Kronofogdemyndigheten pga. utebliven betalning (kan leda till tingsriitten)
meddelas kommunen om detta. Kommunen fir ett brev fiir godkdnnande och kommunens

stadsjurist ska ocksi godklinna att iirendet drivs vidare. Om kunden beddms som insolvent, dverftirs
iirendet till lingtidsbevakning.

Betalning frin kunden inklusive avgifter sker till inkassobolaget ftir dverft)ring/reglering till
kommunen. Kommunen kan dagligen se statusen p6 ?irendena och eventuella frigestiillningar frin
kund eller inkassobolag sk6ts civer internet.

Statistik 6ver liimnade lrenden kan tas ut pi inkassobolagets hemsida. Ovriga priser och villkor
regleras enligt avtal med inkassobolag.

Avstiingning:

o Fdrskola/fritidshem/pedagogisk omsorg. Vid utebliven betalning under flera sammanh6ngande

tillftillen har kommunen riitt att st?inga av barn frin barnomsorgsplats. Kunden ska meddelas

bide genom skriftlig blankett diir skuld till kommunen och inkassobolag framgir och personligt
mote. Avstiingning sker genom delegation hos barn- och utbildningsndmnden.

o Vatten och avlopp. Sker inte betalning skickas brev om avsttingning diir datum ftir avsttingning
framgir. Fdr pikoppling av vatten kriivs att kunden betalar sin faktura. For bide avsttingning
och pAkoppling ska tillkommande avgifter betalas. Avstiingning sker genom delegation hos

tekniska nilmnden.

Nedskrivning av fordringar - kundftirluster

For att redovisningen av utestiende fordringar ska ge en rtittvisande bild gdrs 6rligen en

bokforingsmiissig nedskrivning av fordringarna. Utestiende fordringar frin 6ret ftire aktuellt &r

skrivs av och bokfors som kundltjrluster. Detta iir bokfbringsmiissigt och innebiir inte att kunden

slipper betala. Kommunen fortsiitter att bevaka sin fordran genom lingtidsbevakning hos

inkassobolaget.
Inom VA/avfall/sophiimtning beslutas nedskrivning av enskild fordran upp till ett halvt basbelopp

av VA- respektive avfallschef, mellan ett halvt och fyra basbelopp hos tekniska niimndens
arbetsutskott. Nedskrivning av 6vriga enskilda fordringar med belopp upp till ett basbelopp beslutas

av redovisningschef, belopp mellan ett och fyra basbelopp beslutas av respektive arbetsutskott.
Nedskrivning av samtliga enskilda fordringar <iver fyra basbelopp oavsett niimnd beslutas av

Kommunstyrelsen. Kostnaderna lor nedskrivningarna belastar berdrd verksamhet.
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MAR!ESTAD
Dnr:

Sida: 1 (2)

2013-11-14

Bilaga:

Kravregler f6r Mariestads kommun

Syfte:

Dessa regler fastst6ller ramar fiir kravverksamheten i Mariestads kommun. Milet ftir kommunens

fakturering och kravhantering iir att fi betalt i riitt tid. Fdr att ni detta ska kommunen anvtinda sina

lagliga befogenheter att fi betalning. Kravet att fE betalt bdr dock ske med respekt fiir kunden si att

denne inte utsiitts ftir on6dig skada eller oliigenhet. Grundprincipen iir att den som erhillit en

kommunal avgiftsbelagd tjiinst ocks6 ska betala fiir den.

Organisation:

Det overgripande ansvaret fiir debitering, kreditering och krav samt hantering av samtliga
fordringar som ftirfallit till betalning ligger pi kommunstyrelsen. Fdr vatten, avfall och renhillning
utftirs den ldpande kravverksamheten av tekniska ftin,altningen, 6vrig kravverksamhet utfiirs av

kommunens redovisningsenhet.

Fakturering:

Faktura ska, diir inget annat anges, skickas till kunden si snart som m6,jligt. Noggrannheten vid
debiteringen ska vara hdg. En fordran ska, vid behov, kunna styrkas av ett skriftligt avtal eller en

bestiillning fr6n den som fitt tjiinsten/varan. Att skicka fakturor iir ett stitt att sdkerstiilla si inga

fordri ngar fi nns utanflor kundreskontran.

Betalningsvillkor:

Generellt ska betalningsvillkoret 30 dagar netto tillflmpas. I undantagsfall ex. stdndigt

iterkommande fakturor kan kortare betalningsvillkor giilla. Mot privatpersoner bdr fiirfallodagen
intr?iffa i samband med m6nadsskifte.

Betaln in gspfl min nelse:

Inkassolagen krtiver inte att betalningsp6minnelse skickas ut. Kommunen ska dock till6mpa regeln

att en betalningspiminnelse skickas ut. Utskick av piminnelser gdrs l0- I 5 dagar efter fakturans

forfallodatum. Avgift fbr piminnelser ska tas ut enligt inkassolagens regler. Detta ska anges pi
piminnelsen och att fordran kommer att liimnas till inkasso om betalning inte gdrs. Fdrvaltningarna
ska meddela redovisningsenheten om inte p6minnelse ska skickas ut samt orsaken till det. I de fall
kommunen debiterat felaktigt ska kreditering ske. Underlag till delmakuleringar och kreditfakturor
ska attesteras av behcjrig enligt aktuellt attestreglemente. Piminnelser skrivs ut maskinellt frin
affiirssystemet.

Anstind och avbetalningsplan :

Om betalning inte kan goras inom ftireskriven tid kan handliiggare pi redovisningsenheten ge

anstind upp till sex minader. Liingre tid 6n sex minader ska beslutas av redovisningschef. Varje
avbetalningsplan ska prcivas fr6n fall till fall och avbetalningens liingd bdr anpassas efter
betalningsftirmigan och beloppets storlek. R6nta ska tas ut om avbetalningsplan upprtttas.



Sida: 2 (2)

Information om att riinta tas ut ska llimnas till kunden. Anstind, datum och signatur registreras i
kundreskontran. Maximaltid ftr anstind iir l2 minader.

Inkasso:

Sker inte betalning trots betalningspiminnelse liimnas iirendet <iver till kommunens inkassobolag.
Detta sker cirka 30 dagar efter ftirfallodatum eller direkt efter utginget anstindsdatum. I samband

med detta tillkommer en inkassoavgift enligt inkassolagen som kunden ska betala. Drdjsmilsriinta
tas ut frfln forfallodagen. Inkassobolaget ansvarar diirefter fijr kommunens kontakter med kunden.
Innan iirendet liimnas till inkasso gir handliiggaren igenom iirendet si inget felaktiS skickas. I

ekonomisystemet registreras med automatik att iirendet iir skickat till inkasso. Fdrvaltningarna ska

meddela redovisningsenheten om fakturor inte ska skickas till inkasso samt orsaken till det.

Inkassobolaget jobbar enligt god inkassosed vilket bl. a. innebiir att man fiiljer Datainspektionens

ftireskrifter.

Overliimnas iirendet till Kronofogdemyndigheten pga. utebliven betalning (kan leda till tingsriitten)
meddelas kommunen om detta. Kommunen fEr ett brev ftir godkiinnande och kommunens

stadsjurist ska ocksi godkiinna att iirendet drivs vidare. Om kunden beddms som insolvent, overftirs
iirendet ti ll l6ngtidsbevakn ing.

Betalning frfln kunden inklusive avgifter sker till inkassobolaget ftir <iverftiring/reglering till
kommunen. Kommunen kan dagligen se statusen pi iirendena och eventuella frigestiillningar frin
kund eller inkassobolag skdts 6ver internet.

Statistik 6ver ltimnade iirenden kan tas ut pA inkassobolagets hemsida. Ovriga priser och villkor
regleras enligt avtal med inkassobolag.

Avstiingning:

o Fdrskola/fritidshem/pedagogisk omsorg. Vid utebliven betalning under flera sammanh6ngande

tillftillen har kommunen riitt att stiinga av barn frin barnomsorgsplats. Kunden ska meddelas

bide genom skriftlig blankett diir skuld till kommunen och inkassobolag framg&r och personligt

mote. Avstiingning sker genom delegation hos barn- och utbildningsniimnden.

o Vatten och avlopp. Sker inte betalning skickas brev om avstiingning diir datum ftr avst6ngning
framgir. For pikoppling av vatten kr?ivs att kunden betalar sin faktura. Fdr bide avstdngning

och pikoppling ska tillkommande avgifter betalas. Avstiingning sker genom delegation hos

tekniska niimnden.

Nedskrivning av fordringar - kundfiirluster

Fdr att redovisningen av utestdLende fordringar ska ge en riittvisande bild gdrs 6rligen en

bokftiringsmiissig nedskrivning av fordringarna. Utestiende fordringar frin iret ft)re aktuellt 6r

skrivs av och bokftirs som kundforluster. Detta iir bokforingsmiissigt och innebiir inte att kunden

slipper betala. Kommunen fortsiitter att bevaka sin fordran genom lingtidsbevakning hos

inkassobolaget.
Inorn VA/avfall/sophdmtning beslutas nedskrivning av enskild fordran upp till ett halvt basbelopp

av VA- respektive avfallschef, mellan ett halvt och fyra basbelopp hos tekniska n6mndens

arbetsutskott. Nedskrivning av 6vriga enskilda fordringar med belopp upp till ett basbelopp beslutas

av redovisningschef, belopp mellan ett och fyra basbelopp beslutas av respektive arbetsutskott.
Nedskrivning av samtliga enskilda fordringar 6ver fyra basbelopp oavsett ndmnd beslutas av

Kommunstyrelsen. Kostnadema ftir nedskrivningarna belastar berord verksamhet.
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MARIESTAD
Dnr:

Sida: 1 (2)

Datum:2013-11-14

Bilaga:

Kravregler f6r Mariestads kommun

Syfte:

Dessa regler faststiiller ramar f'or kravverksamheten i Mariestads kommun. M6let for kommunens
fakturering och kravhantering Zir att fi betalt i riitt tid. For att n& detta ska kommunen anvdnda sina

lagliga befogenheter att fi betalning. Kravet att fE betalt bor dock ske med respekt for kunden si att

denne inte utsiitts for onodig skada eller oliigenhet. Grundprincipen lir att den som erh6llit en

kommunal avgiftsbelagd tjiinst ocks6 ska betala Itjr den.

0rganisation:

Det dvergripande ansvaret for debitering, kreditering och krav samt hantering av samtliga

fbrdringar som lorfallit till betalning ligger pi kommunstyrelsen. Fdr vatten, avfall och renhillning
utlors den lopande kravverksamheten av tekniska lorvaltningen, 6vrig kravverksamhet utfors av

kommunens redovisn ingsenhet.

Fakturering:

Faktura ska, diir inget annat anges. skickas till kunden s& snart som m6jligt. Noggrannheten vid

debiteringen ska vara hog. En fordran ska, vid behov, kunna styrkas av ett skriftligt avtal eller en

bestiillning frin den som ffrtt tjiinsten/varan. Att skicka fakturor iir ett siitt att siikerstdlla si inga

tbrdrin gar fl nns utanfbr kundreskontran.

Betalningsvillkor:

Generellt ska betalningsvillkoret 30 dagar netto tillSmpas. Iundantagsfall ex. stdndigt

6terkommande fakturor kan korlare betalningsvillkor giilla. Mot privatpersoner bdr ftirfallodagen
intriiffa i sarnband med mAnadsskifte.

Betaln ingspimin nelse:

Inkassolagen kriiver inte att betalningsp6minnelse skickas ut. Kommunen ska dock tilliimpa regeln

att en betalningspiminnelse skickas ut. Utskick av piminnelser gors l0-15 dagar efter fakturans

florfallodatum. Avgift for piminnelser ska tas ut enligt inkassolagens regler. Detta ska anges pi
piminnelsen och att fordran kommer att liimnas till inkasso om betalning inte gors. F6rvaltningarna

ska meddela redovisningsenheten om inte piminnelse ska skickas ut samt orsaken till det. I de fall
kornmunen debiterat felaktigt ska kreditering ske. Underlag till delmakuleringar och kreditfakturor
ska attesteras av behdrig enligt aktuellt attestreglemente. PArninnelser skrivs ut maskinellt fr6n

afftirssystemet.

Anstind och avbetalningsplan:

Om betalning inte kan gdras inom foreskriven tid kan handliiggare pi redovisningsenheten ge

anst6nd upp till sex minader. Liingre tid 5n sex minader ska beslutas av redovisningschef. Varje
avbetalningsplan ska provas fr6n fall till fall och avbetalningens liingd bdr anpassas efter

betalningsf'drm6gan och beloppets storlek. Rlirrta ska tas ut om avbetalningsplan upprdttas.



Sida: 2 (2)

Information om att riinta tas ut ska kimnas till kunden. Anst6nd, datum och signatur registreras i

kundreskontran. Maximal tid for anst6nd iir l2 minader.

Inkasso:

Sker inte betalning trots betalningsp&minnelse liimnas tirendet over till kommunens inkassobolag.
Detta sker cirka 30 dagar efter ltjrfa[[odatum eller direkt efter utginget anstindsdatum. I samband

med detta tillkomrner en inkassoavgift enligt inkassolagen som kunden ska betala. Drojsm6lsr[nta
tas ut fr6n lorfallodagen. Inkassobolaget ansvarar diirefter lor kommunens kontakter med kunden.
Innan iirendet l2imnas till inkasso gir handliiggaren igenom iirendet si inget f'elaktigt skickas. I

ekonomisystemet registreras med automatik att arendet ?ir skickat till inkasso. Forvaltningarna ska

meddela redovisningsenheten om fakturor inte ska skickas till inkasso samt orsaken till det.

Inkassobolaget jobbar enligt god inkassosed vilket bl. a. innebiir att man foljer Datainspektionens
floreskrifter.

Overliimnas iirendet till Kronofogdemyndigheten pga. utebliven betalrring (kan leda till tingsriitten)
rneddelas komrnunen om detta. Kommunen fir ett brev for godkiinnande och komrnunens
stadsjurist ska ocks& godklinna att iirendet drivs vidare. Om kunden bedoms som insolvent, overfidrs

iirendet ti I I l6ngtidsbevakn i ng.

Betalning frAn kunden inklusive avgifter sker till inkassobolaget lor overforing/reglering till
kommunen. Kommunen kan dagligen se statusen pi iirendena och eventuella frigestiillningar fr6n

kund eller inkassobolag skots over internet.

Statistik over liimnade iirenden kan tas ut pA irrkassobolagets hemsida. Ovriga priser och villkor
regleras enligt avtal med inkassobolag.

Avstiingning:

o Forskola/fritidshem/pedagogisk omsorg. Vid utebliven betalning under flera sammanhiingande

tillfiillen har kommunen riitt att stiinga av barn frfrn barnomsorgsplats. Kunden ska meddelas

bide genom skriftlig blankett diir skuld till kommunen och inkassobolag framgir och personligt
mote. Avstiingning sker genom delegation hos barn- och utbildningsniimnden.

o Vatten och avlopp. Sker inte betalning skickas brev om avstiingning diir datum for avstiingning
framgir. For p6koppling av vatten kr?ivs att kunden betalar sin faktura. For b6de avstiingning
och p6koppling ska tillkommande avgifter betalas. Avstiingning sker genom delegation hos

tekniska niimnden.

Nedskrivning av fordringar - kundftirluster

For att redovisningen av utest&ende fordringar ska ge en rtittvisande bild gors Arligen en

bokloringsmlissig nedskrivning av fordringarna. Utestiende fordringar frin iret fore aktuellt 6r

skrivs av och boklors som kundforluster. Detta iir bokforingsmdssigt och innebiir inte att kunden
slipper betala. Kommunen fbrtsiitter att bevaka sin fordran genom lingtidsbevakning hos

inkassobolaget.
Inom VA/avfall/sophiimtning beslutas nedskrivning av enskild fordran upp till ett halvt basbelopp

av VA- respektive avfallschef, mellan ett hah't och fyra basbelopp hos tekniska ndmndens

arbetsutskott. Nedskrivning av dvriga enskilda fordringar med belopp upp till ett basbelopp beslutas

av redovisningschef, belopp mellan ett och fyra basbelopp beslutas av respektive arbetsutskott.
Nedskrivning av samtliga enskilda fordringar 6ver fyra basbelopp oavsett niimnd beslutas av

Kommunstyrelsen. Kostnaderna for nedskrivningarna belastar berord verksamhet.
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Beslut om avskrivning av förfallna kundfordringar gällande Sven Nilssons dödsbo 

 

Nedan kundfordringar har sedan en längre tid varit avskrivna i resultatet som kundförluster. I och 

med att fordringarna tillhör ett dödsbo beslutades 2017-10-20 att dessa även tas bort ur 

långtidsbevakningen. 

Följande fakturor beslutas att avskrivas: 

  

 

 

 

 

Mariestad 2017-10-20 

 

Michael Nordin, VA-chef 

Fakturanr Kundnr Kundnamn Fakturadat Förfdat Netto (exkl. moms) Moms Avskrivningsdatum

52037357 50629 SVEN DÖDSBO NILSSON 2011-05-25 2011-09-30 6 069,96 1 505,04 2013-10-31

52039642 50629 SVEN DÖDSBO NILSSON 2011-08-31 2011-09-30 1 497,21 359,79 2013-10-31

52042500 50629 SVEN DÖDSBO NILSSON 2011-11-30 2011-12-30 1 934,04 470,96 2013-10-31

52044739 50629 SVEN DÖDSBO NILSSON 2012-03-01 2012-04-02 818,36 204,64 2013-10-31

52047013 50629 SVEN DÖDSBO NILSSON 2012-06-01 2012-07-02 918,36 204,64 2013-10-31

52049234 50629 SVEN DÖDSBO NILSSON 2012-08-30 2012-10-01 783,51 183,49 2013-10-31

52052056 50629 SVEN DÖDSBO NILSSON 2012-12-03 2013-01-02 783,51 183,49 2013-10-31

52054278 50629 SVEN DÖDSBO NILSSON 2013-02-28 2013-04-02 770,00 180,00 2016-12-07

52056520 50629 SVEN DÖDSBO NILSSON 2013-06-01 2013-07-01 788,00 182,00 2016-12-07

52058738 50629 SVEN DÖDSBO NILSSON 2013-08-30 2013-09-30 796,00 184,00 2016-12-12

52061541 50629 SVEN DÖDSBO NILSSON 2013-12-01 2014-01-03 796,00 184,00 2016-12-12

52063787 50629 SVEN DÖDSBO NILSSON 2014-02-27 2014-03-31 780,00 180,00 2016-12-12

52066031 50629 SVEN DÖDSBO NILSSON 2014-05-30 2014-06-30 1 170,49 277,51 2016-12-12

52068265 50629 SVEN DÖDSBO NILSSON 2014-08-29 2014-09-30 1 027,25 241,75 2016-12-12

Antal poster: 14 Summa: 18 932,69 4 541,31



 

TRE KOMMUNER I SAMVERKAN 
 

 

Delegationsbeslut:    BOSTADSANPASSNINGSBIDRAG 

 

Tidsperiod:  November 2017     

 

================================================================ 

Besluts-   Sökande Beviljat Bidragsbelopp  

datum   

   Töreboda Gullspång 

 

171106   1 225:- 

  

171106   613:- 

  

171115   6 150:- 

  

171116   2 629:- 

  

171121   4 413:- 

  

171129   5 438:- 

  

 

171130    9 255:- 

  

171130    1 261:- 

  

171130    5 478:- 

  

 

Summa kronor:  20 468:- 15 994:- 



DELEGATIONSBESLUT 2017

T-boda G-spång

Jan 112220 40263

Feb 20653 31550

Mars 72182 46109

April 5438 11392

Maj 54315 73873

Juni 19830 99095

Juli 0 1740

Aug 55361 26080

Sep 26738 156651

Okt 73536 44739

Nov 20468 15994

Dec

Summa






















