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Tekniska nämnden
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm

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

www.tidaholm.se

KALLELSE
Tekniska nämnden

Dag och tid: 2018-12-13, 13.30

Plats: Stadshuset, sammanträdesrum Folkabo

Justerare: Håkan Daremark 

Kallade

Ledamöter
Lennart Rehn (S) ordförande, Håkan Daremark (KD) vice ordförande, Othmar 
Fiala (S), Helena Qvick (S), Kent Persson (S), Bill Malm (M), Helena 
Gustafsson (M)

Ersättare
Cathrine Karlsson (S), Michelle Hjerp Holmén (S), Anders Johansson (S), 
Mikael Hallin (C), Göran Olofsson (MP)

ÄRENDEN

1 Anmälningsärenden 2018/3

2 Anmälan av delegationsbeslut 2018/4

3 Beslut angående LTF Stallängsvägen
Marcus Boström

2018/195

4 Beslut angående hyresregleringar servicelägenheter 
Midgård
Pernilla Andersson

2018/249

5 Beslut angående komplettering ny idrottshall 
Rosenberg
Peter Eriksson

2017/116

6 Beslut angående taxa VA 2019
Kjell Jonsson

2018/228

7 Beslut angående system för prissättning av tomter
Kjell Jonsson

2017/64

8 Beslut angående förfrågan om markförvärv del av 
Furulund 2:1
Kjell Jonsson

2018/170

9 Beslut angående eventuellt markförvärv Suntak och 
Acklinga
Kjell Jonsson

2017/99
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10 Beslut om upphävande av beslut om befintligt 
vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter 
för Källefall vattentäkt, del av beslut A 48/71 fattat av 
Vattendomstolen
Kjell Jonsson

2011/82

11 Beslut om kungörelsedelgivning av beslut om 
upphävande av vattenskyddsområde, del av beslut A 
48/71
Kjell Jonsson

2011/82

12 Remiss- Komplettering förfrågan om köp av mark för 
industrifastighet- del av Ramstorp 9.1
Kjell Jonsson

2018/220

13 Beslut angående upphandling byggentreprenad 
avseende ombyggnad kök och matsal Hökensåsskolan
Peter Eriksson

2017/243

14 Cirkulationsplats Stallängsvägen Rosenberg
Kjell Jonsson

2018/261
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Tekniska nämnden
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm

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

www.tidaholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE
2018-12-04

Ärendenummer
2018/3 Tekniska nämnden

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

Anmälningsärenden

Ärendet
Kommunstyrelsen
2018/229
Kommunstyrelsen beslutat godkänna månadsrapporter för oktober månad.

2018/256
Kommunstyrelsen beslutat godkänna reinvesteringen av Villagatans Vatten 
och Avloppsnät samt anslå 2,5 miljoner kronor ur investeringsreserven som 
belastar vatten och avloppskollektivets likvida medel.

2018/219
Kommunstyrelsen beslutat förvärva gatumark Ramstorp 4:5 för att möjliggöra 
en fastighetsreglering och förvärvet ska belasta rörelsekapitalet.

2018/257
Kommunstyrelsen beslutat att revidera dokument- och informationshanterings-
planen i enlighet med upprättat förslag.

Kommunfullmäktige
2017/107
Kommunfullmäktige beslutat bifalla motionen om förbättrad lekplats i 
Madängsholm.

2018/183
Kommunfullmäktige beslutat anta en bokningsavgift om 500 kronor/boknings-
anmälan för planerade områden vilken dras av på det slutliga tomtpriset vid 
tomtköpet. Om bokning tas tillbaka återfås inte bokningsavgiften.

2018/116
Kommunfullmäktige beslutat att ge tekniska nämnden i uppdrag att genomföra 
projektering ombyggnad Smedjegatan 11 i enlighet med förstudien. Efter 
godkänd projektering av barn- och utbildningsnämnden upphandla i enlighet 
med projekteringen och inom beslutad investeringsbudget. Medel för projektet 
avsätts i samband med reviderad budget 2019-2021.

2018/104
Kommunfullmäktige beslutat att anta riktlinjen för markanvisning enligt 
upprättat förslag.
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Avfall Sverige
2018/258
Val till Avfall Sveriges styrelse och revision

Förslag till beslut
- Anmälda ärenden läggs med kännedom till handlingarna
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Tekniska nämnden
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TJÄNSTESKRIVELSE
2018-12-03

Ärendenummer
2018/4 Tekniska nämnden

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

Delegationsbeslut

Ärendet
Följande delegationsbeslut anmäls från tekniska förvaltningen och redovisas 
på sammanträdet.

Nr Ärende Beslutsdatum Ansvarig
40 Anställning vid gatuenheten 2018-11-14 Tekn chef
41 Anställning vid gatuenheten 2018-11-14 Tekn chef
42 Beviljat uppehåll i sophämtning och

slamtömning, nr 21248, 21733 
samt förlängning nr 23798

Assistent

Förslag till beslut
- Tekniska nämnden föreslås besluta lägga anmälda delegationsbeslut 

med kännedom till handlingarna.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-11-29
Tekniska nämndens arbetsutskott

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2018/195

§ 118 Beslut angående LTF Stallängsvägen

Sammanfattning av ärendet
I samband med ombyggnation av GC-väg Stallängsvägen skapas två stycken 
längsgående parkeringsfickor. Ärendet omfattar tidsreglering.

Parkeringsproblematik längs Stallängsvägen har funnits under en längre tid. 
För att minska problematiken har i samband med ombyggnation av GC-väg 
skapats två stycken längsgående parkeringsfickor. En parkeringsficka i nordlig 
riktning och en i sydlig. Parkeringsfickan i nordlig färdriktning är placerad 
utanför pizzeria. Parkeringsfickan i sydlig färdriktning är placerad utanför 
frisörsalong. För att inte parkeringsfickorna skall användas i felaktigt syfte bör 
tidsreglerad parkeringsskylt sättas upp samt lokal trafikföreskrift skapas.

Följande slutsatser har dragits utifrån utredning:
Parkeringsficka i nordlig färdriktning bör vara avsedd för parkering upp till 15 
minuter.
Parkeringsfickan i sydlig färdriktning bör vara avsedd för parkering upp till 4 
timmar.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, ”Parkering Stallängsvägen”, gatuingenjör Marcus 

Boström, 2018-10-31
 LTF 1498 2018:38 Tidaholms kommuns lokala trafikföreskrifter om 

parkering på Stallängsvägen, Tidaholm
 LTF 1498 2018:39 Tidaholms kommuns lokala trafikföreskrifter om 

parkering på Stallängsvägen, Tidaholm

Förslag till beslut
- Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta 

godkänna föreslagna LTF Stallängsvägen.

Tekniska nämndens arbetsutskotts beslut
 Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta 

godkänna föreslagna LTF Stallängsvägen.

Sändlista
Tekniska nämnden
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Tekniska nämnden
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm
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TJÄNSTESKRIVELSE
2018-10-31

Ärendenummer
2018/195 Tekniska nämnden

 
Marcus Boström    
0502-60 62 09
marcus.bostrom@tidaholm.se

Parkering Stallängsvägen

Ärendet
I samband med ombyggnation av GC-väg Stallängsvägen skapas två stycken 
längsgående parkeringsfickor. Ärendet omfattar tidsreglering.

Beslutsunderlag
 LTF 1498 2018:38 Tidaholms kommuns lokala trafikföreskrifter om 

parkering på Stallängsvägen, Tidaholm

 LTF 1498 2018:39 Tidaholms kommuns lokala trafikföreskrifter om 
parkering på Stallängsvägen, Tidaholm

Utredning
Parkeringsproblematik längs Stallängsvägen har funnits under en längre tid. 
För att minska problematiken har i samband med ombyggnation av GC-väg 
skapats två stycken längsgående parkeringsfickor. En parkeringsficka i nordlig 
riktning och en i sydlig. Parkeringsfickan i nordlig färdriktning är placerad 
utanför pizzeria. Parkeringsfickan i sydlig färdriktning är placerad utanför 
frisörsalong. För att inte parkeringsfickorna skall användas i felaktigt syfte bör 
tidsreglerad parkeringsskylt sättas upp samt lokal trafikföreskrift skapas.

Utredningens slutsatser
Följande slutsatser har dragits utifrån utredning:

Parkeringsficka i nordlig färdriktning bör vara avsedd för parkering upp till 15 
minuter.

Parkeringsfickan i sydlig färdriktning bör vara avsedd för parkering upp till 4 
timmar.

Förslag till beslut
Här lämnas förslag till beslutsförslag. Detta återges automatiskt i protokollet.
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Tidaholms kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på Stallängsvägen, Tidaholm; 
beslutade den . 

 
Tidaholms kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 16 och 17 och 3 § första stycket
trafikförordningen (1998:1276) följande. 

På Stallängsvägen i Tidaholm, på den sträcka som är markerad på kartan, på huvudled, får fordon parkeras
under högst 4 tim i följd

 
Gatuingenjören
Tekniska nämnden

 
Marcus Boström

 

LOKALA
TRAFIKFÖRESKRIFTER

Stallängsvägen, Tidaholm
Datum: 2018-10-30

1498 2018:38

Kontrolldatum: 2018-10-30 Stallängsvägen, Tidaholm8



Kontrolldatum: 2018-10-30 Stallängsvägen, Tidaholm9



 
Tidaholms kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på Stallängsvägen, Tidaholm; 
beslutade den . 

 
Tidaholms kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 16 och 17 och 3 § första stycket
trafikförordningen (1998:1276) följande. 

På Stallängsvägen i Tidaholm, på den sträcka som är markerad på kartan, på huvudled får fordon parkeras
under högst 15 min i följd

 
Gatuingenjören
Tekniska nämnden

 
Marcus Boström

 

LOKALA
TRAFIKFÖRESKRIFTER

Stallängsvägen, Tidaholm
Datum: 2018-10-30

1498 2018:39

Kontrolldatum: 2018-10-30 Stallängsvägen, Tidaholm10



Kontrolldatum: 2018-10-30 Stallängsvägen, Tidaholm11
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-11-29
Tekniska nämndens arbetsutskott

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2018/249

§ 119 Beslut angående hyresregleringar servicelägenheter 
Midgård

Sammanfattning av ärendet
Servicelägenheterna i anslutning till Midgårds äldreboende administreras av 
tekniska förvaltningens fastighetsenhet. Hyrorna har reglerats vid in- och 
utflyttning. Hyresreglering bör ske i takt med prisutveckling och hyresnivå på 
den offentliga bostadsmarknaden.

Alternativ för hyresreglering kan vara enligt Cirkulär 18:49 från Sveriges 
Kommuner och Landsting. Alternativt kan hyresprissättning utgå från 
allmännyttans nivåer och därefter följa uppräkningen i enligt med allmännytta 
och hyresgästföreningen förhandlingsresultat.
Det skiljer också hur hyresmodellen är utarbetad eftersom det är olika m2-pris 
på de 6 lägenheterna, från 49,84 kr/m2 till 54,53 m2. Här bör en översyn göras 
som tar hänsyn till utrustning, väderstreck, balkong etc.
Efter denna översyn får en succesiv anpassning över ca 5 år göras för att 
erhålla en likformighet över beståndet.
Nya hyresavtal får därefter skrivas efter sedvanlig förhandling med 
hyresgästerna.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Hyresreglering servicelägenheter Midgård, 

2018-11-20, teknisk chef Kjell Jonsson
 Cirkulär 18:49 från Sveriges Kommuner och Landsting

Förslag till beslut
- Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta 

att lägenheterna får en översyn av likformighet vad gäller hyresnivå/m2 
samt indexuppräknas enligt cirkulär 18:49

Tekniska nämndens arbetsutskotts beslut
 Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta 

att lägenheterna får en översyn av likformighet vad gäller hyresnivå/m2 
samt indexuppräknas enligt cirkulär 18:49 från Sveriges Kommuner 
och Landsting.

Sändlista
Tekniska nämnden
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TJÄNSTESKRIVELSE
2018-11-20

Ärendenummer
2018/249 Tekniska nämnden

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

Hyresreglering servicelägenheter Midgård

Ärendet
Servicelägenheterna i anslutning till Midgårds äldreboende administreras av 
tekniska förvaltningens fastighetsenhet. Hyrorna har reglerats vid in- och 
utflyttning. Hyresreglering bör ske i takt med prisutveckling och hyresnivå på 
den offentliga bostadsmarknaden.

Beslutsunderlag
 Cirkulär 18:49 från Sveriges Kommuner och Landsting

Utredning
Alternativ för hyresreglering kan vara enligt Cirkulär 18:49 från Sveriges 
Kommuner och Landsting. Alternativt kan hyresprissättning utgå från 
allmännyttans nivåer och därefter följa uppräkningen i enligt med allmännytta 
och hyresgästföreningen förhandlingsresultat.
Det skiljer också hur hyresmodellen är utarbetad eftersom det är olika m2-pris 
på de 6 lägenheterna, från 49,84 kr/m2 till 54,53 m2. Här bör en översyn göras 
som tar hänsyn till utrustning, väderstreck, balkong etc.
Efter denna översyn får en succesiv anpassning över ca 5 år göras för att 
erhålla en likformighet över beståndet.
Nya hyresavtal får därefter skrivas efter sedvanlig förhandling med 
hyresgästerna.

Barnrättsbedömning
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn

Utredningens slutsatser
Lägenheterna indexuppräknas enligt cirkulär 18:49

Förslag till beslut
- Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta 

att lägenheterna får en översyn av likformighet vad gäller hyresnivå/m2 
samt indexuppräknas enligt cirkulär 18:49
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-11-29
Tekniska nämndens arbetsutskott

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2017/116

§ 120 Beslut angående komplettering ny idrottshall Rosenberg

Sammanfattning av ärendet
Tekniska nämnden beslutade, § 113, 2018-10-18, att efter 
presidiesammanträde och inkomna synpunkter från kultur- och 
fritidsnämnden, omarbeta handlingar efter de önskemål som framkommit.

Utredning av alternativ 1 bedöms till ca 60 miljoner kronor inkl hallinredning.
Utredning av alternativ 2 bedöms till ca 40 miljoner kronor inkl hallinredning.
All inredning kommer att ingå i upphandlingen i enlighet med kultur- och 
fritidsnämndens önskemål. 

Den drift- och investeringskalkyl som kultur- och fritidskontoret tog fram i 
samråd med ekonomienheten bör justeras av ekonomienheten vad avser 
investeringskostnaden.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Komplettering Idrottshall Rosenberg”, 2018-11-20, 

projektledare Peter Eriksson
 Ritning idrottshall Rosenberg A-40-1-110
 Tekniska nämndens beslut ”Beslut angående komplettering 

projektering idrottshall Rosenberg, § 113/2018, 2018-10-18
 Barnrättsbaserat beslutsunderlag Idrottshall, 2017-05-11, Malin 

Gustafsson
 Tjänsteskrivelse, ”Projektering av ny idrottshall – Rosenberg”, 

2018-11-22, förvaltningschef Pema Malmgren

Förslag till beslut
- Tekniska nämnden föreslås besluta godkänna upprättade justerade 

handlingar efter kultur- och fritidsnämndens önskemål

Tekniska nämndens arbetsutskotts beslut
 Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta 

godkänna upprättade justerade handlingar efter kultur- och 
fritidsnämndens önskemål.

Sändlista
Tekniska nämnden
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TJÄNSTESKRIVELSE
2018-11-20

Ärendenummer
2017/116 Tekniska nämnden

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

Tjänsteskrivelse - Komplettering Idrottshall Rosenberg

Ärendet
Tekniska nämnden beslutade, § 113, 2018-10-18, att efter 
presidiesammanträde och inkomna synpunkter från kultur- och 
fritidsnämnden, omarbeta handlingar efter de önskemål som framkommit.

Beslutsunderlag
 Ritning idrottshall Rosenberg A-40-1-110
 Tekniska nämndens beslut ”Beslut angående komplettering 

projektering idrottshall Rosenberg, § 113/2018, 2018-10-18
 Barnrättsbaserat beslutsunderlag Idrottshall, 2017-05-11, Malin 

Gustafsson
 Tjänsteskrivelse, ”Projektering av ny idrottshall – Rosenberg”, 

2018-11-22, förvaltningschef Pema Malmgren

Utredning
Utredning av alternativ 1 bedöms till ca 60 miljoner kronor inkl hallinredning.
Utredning av alternativ 2 bedöms till ca 40 miljoner kronor inkl hallinredning.
All inredning kommer att ingå i upphandlingen i enlighet med kultur- och 
fritidsnämndens önskemål. 

Den drift- och investeringskalkyl som kultur- och fritidskontoret tog fram i 
samråd med ekonomienheten bör justeras av ekonomienheten vad avser 
investeringskostnaden.

Barnrättsbedömning
Barnrättsbaserat beslutsunderlag har upprättats av kultur- och 
fritidsförvaltningen.

Förslag till beslut
- Tekniska nämnden föreslås besluta godkänna upprättade justerade 

handlingar efter kultur- och fritidsnämndens önskemål
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-10-18
Tekniska nämnden

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2017/116

§ 113 Beslut angående komplettering projektering idrottshall 
Rosenberg

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

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

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

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

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

Beslutsunderlag
 Tekniska nämndens arbetsutskott § 97/2018, 2018-10-04
 Tjänsteskrivelse ”Komplettering angående projektering Idrottshall 

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

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

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

2018-02-26

Förslag till beslut
- Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta 

att godkänna föreliggande projektering av handlingar för 
totalentreprenad och föreslå kommunstyrelsen respektive 
kommunfullmäktige uppdra till tekniska nämnden att inhämta anbud för 
desamma.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-10-18
Tekniska nämnden

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande

Tekniska nämndens beslut
 Tekniska nämnden beslutar, att efter presidiesammanträde samt 

synpunkter från kultur- och fritidsnämnden, omarbeta handlingar efter 
de önskemål som tillkommit och återkomma med ett nytt underlag.

Sändlista
Kommunstyrelsen 
Kultur- och fritidsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-11-29
Tekniska nämndens arbetsutskott

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2018/228

§ 121 Beslut angående taxa VA 2019

Sammanfattning av ärendet
Inför varje nytt budgetår görs en översyn av kommunala taxor varav VA-
kollektivets taxa är en av dessa.

VA-verksamheten har en förhållandevis bra ekonomi med ett fonderat 
överskott om 10-15 Mkr. Ackumulerade överskott får normalt ej löpa under 
längre tid än 3 år, undantagsvis över 5 år om en plan plan för överskottens 
brukande i verksamheten föreligger. Normalt skall kostnader och utgifter 
balansera.
De investeringar som föreligger de närmaste budgetåren skulle därmed kunna 
direktavskrivas.
Oavsett hur detta hanteras kan man sluta sig till att taxan inför år 2019 kan 
lämnas oförändrad.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Taxa VA 2019”, 2018-11-22, teknisk chef Kjell 

Jonsson
 Bokslut VA 2017,2018

Förslag till beslut
- Tekniska nämnden föreslås lämna VA-taxan i dess helhet oförändrad 

inför budgetåret 2019 

Tekniska nämndens arbetsutskotts beslut
 Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta 

att lämna VA-taxan i dess helhet oförändrad inför budgetåret 2019. 

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

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

www.tidaholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE
2018-11-22

Ärendenummer
2018/228 Tekniska nämnden

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

Tjänsteskrivelse - Taxa VA 2019

Ärendet
Inför varje nytt budgetår görs en översyn av kommunala taxor varav VA-
kollektivets taxa är en av dessa.

Beslutsunderlag
 Bokslut VA 2017,2018

Utredning
VA-verksamheten har en förhållandevis bra ekonomi med ett fonderat 
överskott om 10-15 Mkr. Ackumulerade överskott får normalt ej löpa under 
längre tid än 3 år, undantagsvis över 5 år om en plan plan för överskottens 
brukande i verksamheten föreligger. Normalt skall kostnader och utgifter 
balansera.
De investeringar som föreligger de närmaste budgetåren skulle därmed kunna 
direktavskrivas.
Oavsett hur detta hanteras kan man sluta sig till att taxan inför år 2019 kan 
lämnas oförändrad.

Barnrättsbedömning
Ärendet bedöms ej i direkt mening beröra barn

Förslag till beslut
- Tekniska nämnden föreslås lämna VA-taxan i dess helhet oförändrad 

inför budgetåret 2019 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-11-29
Tekniska nämndens arbetsutskott

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2017/64

§ 122 Beslut angående system för prissättning av tomter

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har beslutat uppdra till tekniska nämnden att ta fram ett 
system för prissättning av tomter som gör det möjligt att på förhand se vad 
respektive tomt skulle kosta så att det inte behöver göras en individuell 
bedömning från fall till fall när efterfrågan uppstår.

Tekniska nämndens förslag till intervall för tomtpriser avseende bostads- och 
industrimark är ju i sig ett konstaterande att något enkelt system för 
prissättning inte är enkelt. Oavsett goda intentioner om ett system kan 
marknads- och prisläge över tid förändras snabbt.
För att ändå ge en vägledning och förslag på prissättning inom de intervall 
som givits kan följande användas (exempel inom parentes)

Bostadsmark
Nyexploaterade områden och attraktiva lägen (typ Rosenberg) 200 kr/m2

Redan exploaterade befintliga attraktiva lägen (S Hellilden, Haga) 150 kr/m2

Äldre strötomter inom tätorten 100 kr/m2

Råmark utanför tätort  75 kr/m2

Komplementmark i anslutning till befintlig tomt  50 kr/m2

Industrimark
Nyexploaterade områden (runt Ringleden, 26:an) 50 kr/m2

Redan exploaterade i tätorten 35 kr/m2

Råmark utanför planlagt område 20 kr/m2

Utöver dessa tumregler kan vid vissa speciella lägen eller ytterligare 
kostsamma förvärv och exploateringar särskilda avvägningar behöva göras.

Håkan Daremark (KD) föreslår att beträffande Bostadsmark – Råmark utanför 
tätort, ändras från 75 kr/m2 till 50 kr/m2.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”System för prissättning av tomter”, 2018-11-20, 

teknisk chef Kjell Jonsson
 Kommunfullmäktiges beslut ”Beslut om justering av prisnivå för 

industri- och villatomter”, § 105/2017, 2017-09-25

Förslag till beslut
- Tekniska nämnden föreslås förorda kommunfullmäktige anta redovisat 

system för prissättning

Tekniska nämndens arbetsutskotts beslut
 Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta 

att under Bostadsmark, Råmark utanför tätort, ska priset ändras från 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-11-29
Tekniska nämndens arbetsutskott

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande

75 kr/m2  till 50 kr/m2.

 Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta 
att efter gjord justering förorda kommunfullmäktige besluta att anta 
redovisat system för prissättning.

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

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

www.tidaholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE
2018-11-20

Ärendenummer
2017/64 Tekniska nämnden

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

Tjänsteskrivelse - System för prissättning av tomter

Ärendet
Kommunfullmäktige har beslutat uppdra till tekniska nämnden att ta fram ett 
system för prissättning av tomter som gör det möjligt att på förhand se vad 
respektive tomt skulle kosta så att det inte behöver göras en individuell 
bedömning från fall till fall när efterfrågan uppstår.

Beslutsunderlag
 Kommunfullmäktiges beslut ”Beslut om justering av prisnivå för 

industri- och villatomter”, § 105/2017, 2017-09-25

Utredning
Tekniska nämndens förslag till intervall för tomtpriser avseende bostads- och 
industrimark är ju i sig ett konstaterande att något enkelt system för 
prissättning inte är enkelt. Oavsett goda intentioner om ett system kan 
marknads- och prisläge över tid förändras snabbt.
För att ändå ge en vägledning och förslag på prissättning inom de intervall 
som givits kan följande användas (exempel inom parentes)

Bostadsmark
Nyexploaterade områden och attraktiva lägen(typ Rosenberg) 200 kr/m2

Redan exploaterade befintliga attraktiva lägen(S:a Hellilden, Haga)150 kr/m2

Äldre strötomter inom tätorten 100 kr/m2

Råmark utanför tätort  75 kr/m2

Komplementmark i anslutning till befintlig tomt  50 kr/m2

Industrimark
Nyexploaterade områden (Runt Ringleden, 26:an) 50 kr/m2

Redan exploaterade i tätorten 35 kr/m2

Råmark utanför planlagt område 20 kr/m2

Utöver dessa tumregler kan vid vissa speciella lägen eller ytterligare 
kostsamma förvärv och exploateringar särskilda avvägningar behöva göras.

Barnrättsbedömning
Förslaget till system för prissättning bedöms ej i direkt mening beröra barn

Förslag till beslut
Tekniska nämnden föreslås förorda kommunfullmäktige anta redovisat system 
för prissättning
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2017-09-25
Kommunfullmäktige

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2017/174

§ 105 Beslut om justering av prisnivå för industri- och villatomter

Sammanfattning av ärendet
Tekniska nämnden framhåller i beslut, § 62/2017, att det senaste beslutet om 
kommunala tomtpriser fattades av kommunfullmäktige år 2005. Nämnden 
anser att det bör fattas ett nytt beslut där större flexibilitet medges.

Nämnden anser att spannet för industritomter bör utvidgas till cirka 
20-50 kr/m2 där hänsyn tas till läge och markförhållanden. Det bör även göras 
en anpassning för villa- och flerfamiljshustomter där hänsyn tas till läge och 
markförhållanden samt upparbetade exploateringskostnader. Nämnden anser 
att prisintervallet bör ligga på 50-200 kr/m2.

Förvaltningen anser att tekniska nämnden är den nämnd som är bäst lämpad 
att ta fram ett system för prissättning av tomter som gör det möjligt att på 
förhand se vad respektive tomt kostar så att det inte behöver göras en 
individuell bedömning från fall till fall när efterfrågan uppstår.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 147/2017 ”Beslut om justering av prisnivå 

industri- och villatomter”, 2017-08-16. 
 Tjänsteskrivelse ”Justering av prisnivå för industri- och villatomter”, 

kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2017-06-01. 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott § 73/2017 ”Beslut om justering av 

prisnivå för industri- och villatomter”, 2017-06-21. 
 Tekniska nämndens beslut § 62/2017 ”Beslut gällande förslag om 

revidering av prisnivå på industritomter respektive villatomter”, 
2017-05-16.

Förslag till beslut
 Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att 

prisnivån för industritomter ska vara 20-50 kr/m2 samt att priset för villa- 
och flerfamiljshustomter ska vara 50-200 kr/m2.

 Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att 
delegera till tekniska nämnden att prissätta tomter i kommunen baserat 
på kommunfullmäktiges beslutade prisnivå. Tekniska nämnden ska i 
sin bedömning ta hänsyn till läge, markförhållanden och 
exploateringskostnader.

 Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att uppdra till 
tekniska nämnden att ta fram ett system för prissättning av tomter som 
gör det möjligt att på förhand se vad respektive tomt skulle kosta så att 
det inte behöver göras en individuell bedömning från fall till fall när 
efterfrågan uppstår. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2017-09-25
Kommunfullmäktige

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att 

prisnivån för industritomter ska vara 20-50 kr/m2 samt att priset för 
villa- och flerfamiljshustomter ska vara 50-200 kr/m2.

 Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att 
delegera till tekniska nämnden att prissätta tomter i kommunen 
baserat på kommunfullmäktiges beslutade prisnivå. Tekniska 
nämnden ska i sin bedömning ta hänsyn till läge, markförhållanden 
och exploateringskostnader.

 Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att uppdra 
till tekniska nämnden att ta fram ett system för prissättning av 
tomter som gör det möjligt att på förhand se vad respektive tomt 
skulle kosta så att det inte behöver göras en individuell bedömning 
från fall till fall när efterfrågan uppstår. 

Sändlista
Tekniska nämnden 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-11-29
Tekniska nämndens arbetsutskott

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2018/170

§ 123 Beslut angående förfrågan om markförvärv del av Furulund 
2:1

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningskontoret har, 2018-11-26, översänt en förfrågan om förvärv 
av hel eller del av tomt Furulund 2:1 till tekniska nämnden för yttrande.

Den nuvarande tomtfördelningen har skapat svårskötta, obestämda områden.
Förslaget att försälja marken innebär ett tydliggörande av ansvarsförhållanden 
och en naturlig fastighetsindelning

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Förfrågan om markförvärv hel eller del av Furulund 

2:1>4, 2018-11-26, teknisk chef Kjell Jonsson
 Tjänsteskrivelse ”Begäran om yttrande – Förfrågan om förvärv av hel 

eller del av tomt 2:1>4, kanslichef Anna Eklund, 2018-08-15
 Förfrågan om förvärv hel eller del av Furulund 2:1 >4
 Karta
 Satellitbild med önskad tomtgräns
 Foto staket Granaten 26 

Förslag till beslut
- Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta 

föreslå kommunstyrelsen att bifalla ansökan om markförvärv och 
föreslår ett markpris om 75 kr/m2 för denna komplementyta. 
Förrättningskostnader belastas köparen.

Tekniska nämndens arbetsutskotts beslut
 Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta 

föreslå kommunstyrelsen att bifalla ansökan om markförvärv och 
föreslår ett markpris om 50 kr/m2 för denna komplementyta. 
Förrättningskostnader belastas köparen.

Sändlista
Tekniska nämnden
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Kommunstyrelsen
Postadress: Tidaholms kommun  |  522 83 Tidaholm

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

www.tidaholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE
2018-08-15

Ärendenummer
2018/286 Tekniska nämnden

 
Anna Eklund    
0502-60 60 48
anna.eklund@tidaholm.se

Begäran om yttrande - Förfrågan om förvärv av hel eller del av 
tomt 2:1>4

Ärendet
Robin Pettersson och Emelie Bellio har inkommit med en förfrågan om att 
förvärva hel eller del av tomt 2:1>4. Innan ärendet behandlas av 
kommunstyrelsen vore det värdefullt om tekniska nämnden, som berörs av 
ärendet, lämnar sina synpunkter.

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

Yttrandet ska ha inkommit till kommunstyrelsen senast 2018-11-16.
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Tekniska nämnden
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm

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

www.tidaholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE
2018-11-26

Ärendenummer
2018/170 Tekniska nämnden

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

Tjänsteskrivelse - Förfrågan om markförvärv hel eller del av 
Furulund 2:1>4

Ärendet
Kommunledningskontoret har, 2018-11-26, skickat en förfrågan om förvärv av 
hel eller del av tomt Furulund 2:1 till tekniska nämnden för synpunkter.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Begäran om yttrande – Förfrågan om förvärv av hel 

eller del av tomt 2:1>4, kanslichef Anna Eklund, 2018-08-15
 Förfrågan om förvärv hel eller del av Furulund 2:1 >4
 Karta
 Satellitbild med önskad tomtgräns
 Foto staket Granaten 26 

Utredning
Den nuvarande tomtfördelningen har skapat svårskötta, obestämda områden.
Förslaget att försälja marken innebär ett tydliggörande av ansvarsförhållanden 
och en naturlig fastighetsindelning

Barnrättsbedömning
Eventuell barnrättbedömning hanteras av ansvarig nämnd, kommunstyrelsen, 
för ärendet i fråga.

Förslag till beslut
- Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta 

föreslå kommunstyrelsen att bifalla ansökan om markförvärv och 
föreslår ett markpris om 75 kr/m2 för denna komplementyta. 
Förrättningskostnader belastas köparen.

33



8,2
 m

49,0 m

32
,0

 m

25,2 m 0,0 m

A: 490,7 m²
P: 114,4 m

34



1/1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-11-29
Tekniska nämndens arbetsutskott

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2017/99

§ 124 Beslut angående eventuellt markförvärv Suntak och 
Acklinga

Sammanfattning av ärendet
Tekniska kontoret har inventerat möjligheterna till markförvärv av platser som 
är relativt enkla att exploatera och med goda logistiska förutsättningar.

Runt Suntaksrondellen är förutom en pendlarparkering marken till ¾- delar 
bestående av produktiv skogsmark. Det aktuella området består av fem 
fastigheter där samtliga innehas av fysiska personer. Efter diskussioner med 
olika markägare har två markägare i den nordöstra kvadranten vidtalats som 
kan tänka sig avyttra mark.
Efter godkännande från markägarna ifråga har en värdering av oberoende 
institut/mäklare utförts. Värderingarna har översänts till respektive markägare 
för synpunkter. Om intresse för försäljning kvarstår och en överenskommelse 
om köpeskilling kan träffas kommer ett förslag till köpekontrakt senare att 
tillställas kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Information markförvärv i Suntak och Acklinga”, 

2018-11-20, teknisk chef Kjell Jonsson
 Karta

Förslag till beslut
- Tekniska nämnden föreslås besluta översända informationen till 

kommunstyrelsen

Tekniska nämndens arbetsutskotts beslut
 Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta 

översända informationen till kommunstyrelsen.

Sändlista
Tekniska nämnden

35



1/1

Tekniska nämnden
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm

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

www.tidaholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE
2018-11-20

Ärendenummer
2017/99 Tekniska nämnden

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

Tjänsteskrivelse, information markförvärv i Suntak och Acklinga

Ärendet
Tekniska kontoret har inventerat möjligheterna till markförvärv av platser som 
är relativt enkla att exploatera och med goda logistiska förutsättningar.

Utredning
Runt Suntaksrondellen är förutom en pendlarparkering marken till ¾- delar 
bestående av produktiv skogsmark. Det aktuella området består av fem 
fastigheter där samtliga innehas av fysiska personer. Efter diskussioner med 
olika markägare har två markägare i den nordöstra kvadranten vidtalats som 
kan tänka sig avyttra mark.
Efter godkännande från markägarna ifråga har en värdering av oberoende 
institut/mäklare utförts. Värderingarna har översänts till respektive markägare 
för synpunkter. Om intresse för försäljning kvarstår och en överenskommelse 
om köpeskilling kan träffas kommer ett förslag till köpekontrakt senare att 
tillställas kommunfullmäktige.

Barnrättsbedömning
I detta skede bedöms ärendet ej beröra barn

Förslag till beslut
- Tekniska nämnden föreslås besluta översända informationen till 

kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-11-29
Tekniska nämndens arbetsutskott

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2011/82

§ 125 Beslut om upphävande av beslut om befintligt 
vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter för 
Källefall vattentäkt, del av beslut A 48/71 fattat av Vattendomstolen

Sammanfattning av ärendet
Tekniska förvaltningen har tagit fram förslag till nytt vattenskyddsområde och 
skyddsföreskrifter för Källefall vattentäkt. I samband med att beslut om att 
fastställa det nya vattenskyddsområdet fattas i Kommunfullmäktige behöver 
också det befintliga vattenskyddsområdet upphävas. Tekniska nämnden 
föreslår att det befintliga skyddsområdet med tillhörande skyddsföreskrifter 
upphävs den dag då det nya vattenskyddsområdet med tillhörande 
skyddsföreskrifter för Källefall vattentäkt har vunnit laga kraft.

Utredning
Kommunfullmäktige fattar den XX XX 2019 [hänvisning till beslut om nytt 
vattenskyddsområde], beslut om att fastställa nytt vattenskyddsområde med 
tillhörande skyddsföreskrifter för Källefall vattentäkt.

Befintligt vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter är beslutat 
av Vattendomstolen i Vänersborgs Tingsrätt den 15 december 1972. Beslutet 
innehåller också tillstånd till vattenuttag (vattenverksamhet) samt fastställande 
av avtal med Hushållningssällskapet. Grundregeln är att det är kommunen 
eller Länsstyrelsen som beslutar om vattenskyddsområden (7 kap 21, 22, 30 
§§ miljöbalken). I det ligger även rätten att upphäva tidigare beslut, oavsett om 
dessa är fattade av en vattendomstol. Detta innebär i aktuellt fall att 
kommunfullmäktige kan upphäva vattendomstolens beslut i den del som avser 
vattenskyddsområdet och fastställda skyddsföreskrifter, d.v.s. under rubriken 
Skyddsområde på sidorna 14-17 i aktuell dom.

I enlighet med §§ 25 a och 25 b i förordningen om områdesskydd har 
kommunen inför beslutet om upphävandet samrått med följande myndigheter:

 Skogsstyrelsen
 Havs- och vattenmyndigheten
 Statens jordbruksverk
 Sveriges geologiska undersökning (SGU)

Eftersom Hushållningssällskapet berörs av ett avtal i samma dom bereddes 
också Hushållningssällskapet möjlighet att yttra sig.

Remissinstanserna tillställdes samrådet den 26 mars 2018 och hade möjlighet 
att yttra sig senast den 17 april 2018.

Skogsstyrelsen har inkommit med yttrande och meddelat att de inte har något 
att erinra mot upphävandet av det befintliga vattenskyddsområdet.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-11-29
Tekniska nämndens arbetsutskott

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande

Jordbruksverket och SGU har meddelat att de inte kommer att yttra sig i 
ärendet.

Havs- och vattenmyndigheten har meddelat att de inte avser lämna några 
synpunkter med anledning av rubricerat samråd. Det innebär inte att 
myndigheten tagit ställning i sakfrågan eller till handlingarna i ärendet.

Hushållningssällskapet har inkommit med yttrande. Hushållningssällskapet har 
meddelat att de inte har något att erinra mot upphävandets av befintligt 
vattenskyddsområde men har lämnat följande synpunkt: 

Dock, Av skrivelse där de ges möjlighet att yttra oss (Tidaholms kommun 
2018-03-26) framgår att upphävandet endast gäller skyddsföreskrifterna på 
sidan 14-17 i aktuell dom. På sidan 18 i aktuell dom fastställer Tingsrätten ”det 
ovan intagna avtalet mellan kommunen och Skaraborgs läns 
hushållningssällskap”. Detta avtal är skrivet med bakgrund av de 
förutsättningar som gavs med det då upprättade vattenskyddsområdet och de 
föreskrifter som gällde för detta, och har enligt vår uppfattning ingen giltighet 
med de nya förutsättningar som det nya vattenskyddsområdet och dess 
skyddsföreskrifter medför. Hushållningssällskapet Skaraborg yrkar därför på 
att domen (Vänersborgs tingsrätt, Vattendomstolen, A48/71) upphävs i sin 
helhet.

Med anledning av Hushållningssällskapet synpunkt har ett möte hållits den 18 
maj 2018 med representanter från Tekniska förvaltningen, kommunens 
konsult (Ramböll) och Hushållningssällskapet. Vid mötet framförde 
Hushållningssällskapet att de vill ha möjlighet att söka ersättning enligt 31 kap. 
miljöbalken för det nya vattenskyddsområdet. Hushållningssällskapet vill att 
det ska säkerställas att gällande avtal inte omöjliggör sådan ersättning. Om 
avtalet innebär att det omöjliggörs önskar Hushållningssällskapet att ett 
särskilt avtal tas fram som tydliggör att Hushållningssällskapet ändå ska ha 
möjlighet att söka ersättning. Hushållningssällskapet anser också att avtalet 
begränsar verksamheten, då de har planer på att utöka verksamheten.

Via kommunens konsult, Ramböll Sverige AB, har advokatfirman Åberg & Co 
anlitats för att utreda om det finns möjlighet att upprätta ett sådant avtal som 
Hushållningssällskapet önskar. Om det inte är möjligt önskades svar på om 
det finns någon annan lämplig åtgärd för att göra Hushållningssällskapet 
tillfreds i den fortsatta processen med vattenskyddsområdet. 

Advokatfirman Åberg & Co har 2018-09-17 upprättat ett PM för frågorna. 
Advokatfirman drar slutsatsen att avtalet att återkalla skadeståndsanspråk 
rörde vattenuttaget, vattenverksamheten, och inte skyddsföreskrifterna. Såväl 
sett till formulering i avtalet och domens utformning finns ingenting som 
indikerar att Hushållningssällskapet vid avtalets tecknande avstod från att göra 
gällande några skadeståndsanspråk i fråga om skada som kunde ha uppstått 
med anledning av vattenskyddsområdets införande. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-11-29
Tekniska nämndens arbetsutskott

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande

Till det kommer också att ett nytt beslut om nytt vattenskyddsområde och nya 
föreskrifter - om det innebär t.ex. mer ingripande skyddsbestämmelser, ett 
större skyddsområde m.m. – rent teoretiskt kunde aktualisera att rätt till 
ersättning enligt 31 kap. 4 § miljöbalken uppkommer även om en 
överenskommelse hade träffats mellan kommunen och sakägare med 
anledning av ett tidigare beslut.

Utifrån advokatfirmans bedömning är det inte nödvändigt att upprätta något 
avtal mellan kommunen och Hushållningssällskapet för att 
Hushållningssällskapets rättigheter skall kunna tillgodoses framledes.

Hushållningssällskapet har den 21 september 2018 beretts möjlighet att lämna 
synpunkt på av advokatfirman upprättat PM. Eventuella synpunkter skulle 
lämnas senast den 12 oktober 2018. Inget yttrande har inkommit till 
kommunen. Monica Andersson Skall, VD för Hushållningssällskapet 
Skaraborg, har per e-post den 26 oktober 2018 bekräftat att 
Hushållningssällskapet inte har lämnat något yttrande.

De synpunkter som har lämnats av Hushållningssällskapet hör delvis mer ihop 
med beslutet om fastställelse av nytt vattenskyddsområde än med beslutet om 
upphävandet av befintligt vattenskyddsområde. Det bör noteras att ersättning 
kan bli aktuellt när markanvändningen avsevärt försvåras. Vid föreskrivna 
förbud i skyddsföreskrifterna uppkommer rätt till ersättning i förekommande fall 
i och med själva förbudet. Däremot kan markägaren bli skyldig att återbetala 
ersättningen om den senare får dispens från förbudet (31 kap. 15 § 
miljöbalken). Om en skyddsföreskrift föreskriver att det krävs tillstånd för en 
viss verksamhet, gäller av 31 kap 5 § miljöbalken att ersättning endast betalas 
om tillstånd har vägrats eller förenats med särskilda villkor (som innebär att 
pågående markanvändning avsevärt försvåras). Kommunen har tagit hänsyn 
till de synpunkter som Hushållningssällskapet har framfört avseende 
skyddsföreskrifternas utformning och ändrat enligt Hushållningssällskapets 
förslag. I den bemärkelsen föreligger mindre risk att Hushållningssällskapet 
skulle ansöka om ersättning enligt 31 kap miljöbalken men 
Hushållningssällskapet har egentligen mest varit noga med att möjligheten ska 
finnas för dem i det fall de skulle finna något som skulle kunna medföra 
ersättningsanspråk.

Hushållningssällskapet har nämnt att de eventuellt kan komma att utöka sin 
verksamhet. 

Kommunen har enbart möjlighet att upphäva den del av beslut A 48/71 som 
rör vattenskyddsområdet, inte vattendomen eller det fastställda avtalet (d.v.s. 
kommunen är inte rätt beslutsinstans för dessa delar). Kommunen har ett 
tillstånd till vattenuttag, vattenverksamhet, och följer tillståndet. Det är inte 
aktuellt att ändra vattendomen i den delen. Det har inte framkommit 
synpunkter som tydliggör vilka ändringar i avtalet som skulle önskas och 
kunna genomföras utan att det medför påverkan på skyddet för vattentäkten. 
Det bedöms därför inte som aktuellt att söka ändring hos Mark- och 
miljödomstolen av beslut A 48/71 i sina övriga delar.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-11-29
Tekniska nämndens arbetsutskott

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande

Den skada som en ägare eller annan rättighetshavare lider genom att på 
grund av en skyddsföreskrift inte i framtiden ha möjlighet att utnyttja marken 
på annat sätt än tidigare, dvs. bortfall av förväntningar, ersätts inte. Det 
handlar då inte om pågående markanvändning, utan ändrad markanvändning. 
Markägare som hindras att vidta en naturlig och normal rationalisering av 
pågående markanvändning bör dock kunna få ersättning för detta.

Information
Ett beslut vinner laga kraft när det inte längre kan överklagas. Om 
överklagande har skett vinner inte beslutet laga kraft förrän överprövningen är 
avgjord och överklagandetiden för denna överprövning har löpt ut. Det vill 
säga när möjligheterna att överklaga är uttömda och ärendet är avgjort.

Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen i Västra Götalands län. 
Överklagandet ska skriftligen skickas in till Tidaholms kommun, Tekniska 
förvaltningen, 522 83 Tidaholm, senast tre veckor efter den dag kungörelse 
om beslutet har gjorts i ortstidning. Av kungörelseannonsen framgår 
tidpunkten för när överklagandet ska vara inne. Information om 
överklagandetiden kommer också att finnas på kommunens hemsida. I 
överklagandet ska det framgå vilket beslut som överklagas, hur du vill att 
beslutet ska ändras och varför. Uppge namn, adress och telefonnummer. 
Skrivelsen ska undertecknas. 

Om överklagandet har inkommit i rätt tid skickar kommunen vidare 
överklagandet till Länsstyrelsen.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om upphävande av beslut om befintligt 

vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter för Källefalls 
vattentäkt, del av beslut A 48/71 fattat av Vattendomstolen”, 
2018-11-22, teknisk chef Kjell Jonsson

 Beslut A 48/71, DVA 65, fattat den 15 december 1972 av 
Vattendomstolen vid Vänersborgs Tingsrätt.

 Inkomna yttranden inför upphävande av befintligt vattenskyddsområde 
för Källefall vattentäkt

 PM upprättat av advokatfirman Åberg & Co, 2018-09-17, 
”Vattenskyddsfrågor; Källefall VSO, Tidaholms kommun”

Förslag till beslut
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta att 
föreslå att kommunfullmäktige ska besluta följande:

 Kommunfullmäktige beslutar att upphäva den del av beslut A 48/71 
fattat av Vattendomstolen den 15 december 1972 som rör 
vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter, under rubriken 
Skyddsområde på sidorna 14-17 i aktuell dom. Upphävandet träder 
ikraft när beslutet om det nya vattenskyddsområdet med tillhörande 
skyddsföreskrifter för Källefall vattentäkt, fastställt av 
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kommunfullmäktige XXXX-XX-XX, § X [hänvisning till beslut om nytt 
vattenskyddsområde], har vunnit laga kraft.

Tekniska nämndens förslag till beslut skickas till Kommunstyrelsen.

Tekniska nämndens arbetsutskotts beslut
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta att 
föreslå att kommunfullmäktige ska besluta följande:

 Kommunfullmäktige beslutar att upphäva den del av beslut A 48/71 
fattat av Vattendomstolen den 15 december 1972 som rör 
vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter, under rubriken 
Skyddsområde på sidorna 14-17 i aktuell dom. Upphävandet träder 
ikraft när beslutet om det nya vattenskyddsområdet med tillhörande 
skyddsföreskrifter för Källefall vattentäkt, fastställt av 
kommunfullmäktige XXXX-XX-XX, § X [hänvisning till beslut om nytt 
vattenskyddsområde], har vunnit laga kraft.

Tekniska nämndens förslag till beslut skickas till Kommunstyrelsen.

Sändlista
Tekniska nämnden

41



1/4

Tekniska nämnden
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm

Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26  |  Telefon: 0502- 60 60 00  |  Fax: 0502-60 60 80
E-post: tekniska.kontoret@tidaholm.se

www.tidaholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE
2018-11-22

Ärendenummer
2011/82 Tekniska nämnden

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

Tjänsteskrivelse – Beslut om upphävande av beslut om befintligt 
vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter för 
Källefalls vattentäkt, del av beslut A 48/71 fattat av 
Vattendomstolen

Sammanfattning av ärendet
Tekniska förvaltningen har tagit fram förslag till nytt vattenskyddsområde och 
skyddsföreskrifter för Källefall vattentäkt. I samband med att beslut om att 
fastställa det nya vattenskyddsområdet fattas i Kommunfullmäktige behöver 
också det befintliga vattenskyddsområdet upphävas. Tekniska nämnden 
föreslår att det befintliga skyddsområdet med tillhörande skyddsföreskrifter 
upphävs den dag då det nya vattenskyddsområdet med tillhörande 
skyddsföreskrifter för Källefall vattentäkt har vunnit laga kraft.

Beslutsunderlag
 Beslut A 48/71, DVA 65, fattat den 15 december 1972 av 

Vattendomstolen vid Vänersborgs Tingsrätt.
 Inkomna yttranden inför upphävande av befintligt vattenskyddsområde 

för Källefall vattentäkt
 PM upprättat av advokatfirman Åberg & Co, 2018-09-17, 

”Vattenskyddsfrågor; Källefall VSO, Tidaholms kommun”

Utredning
Kommunfullmäktige fattar den XX XX 2019 [hänvisning till beslut om nytt 
vattenskyddsområde], beslut om att fastställa nytt vattenskyddsområde med 
tillhörande skyddsföreskrifter för Källefall vattentäkt.

Befintligt vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter är beslutat 
av Vattendomstolen i Vänersborgs Tingsrätt den 15 december 1972. Beslutet 
innehåller också tillstånd till vattenuttag (vattenverksamhet) samt fastställande 
av avtal med Hushållningssällskapet. Grundregeln är att det är kommunen 
eller Länsstyrelsen som beslutar om vattenskyddsområden (7 kap 21, 22, 30 
§§ miljöbalken). I det ligger även rätten att upphäva tidigare beslut, oavsett om 
dessa är fattade av en vattendomstol. Detta innebär i aktuellt fall att 
kommunfullmäktige kan upphäva vattendomstolens beslut i den del som avser 
vattenskyddsområdet och fastställda skyddsföreskrifter, d.v.s. under rubriken 
Skyddsområde på sidorna 14-17 i aktuell dom.

I enlighet med §§ 25 a och 25 b i förordningen om områdesskydd har 
kommunen inför beslutet om upphävandet samrått med följande myndigheter:

 Skogsstyrelsen
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Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm
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 Havs- och vattenmyndigheten
 Statens jordbruksverk
 Sveriges geologiska undersökning (SGU)

Eftersom Hushållningssällskapet berörs av ett avtal i samma dom bereddes 
också Hushållningssällskapet möjlighet att yttra sig.

Remissinstanserna tillställdes samrådet den 26 mars 2018 och hade möjlighet 
att yttra sig senast den 17 april 2018.

Skogsstyrelsen har inkommit med yttrande och meddelat att de inte har något 
att erinra mot upphävandet av det befintliga vattenskyddsområdet.

Jordbruksverket och SGU har meddelat att de inte kommer att yttra sig i 
ärendet.

Havs- och vattenmyndigheten har meddelat att de inte avser lämna några 
synpunkter med anledning av rubricerat samråd. Det innebär inte att 
myndigheten tagit ställning i sakfrågan eller till handlingarna i ärendet.

Hushållningssällskapet har inkommit med yttrande. Hushållningssällskapet har 
meddelat att de inte har något att erinra mot upphävandets av befintligt 
vattenskyddsområde men har lämnat följande synpunkt: 

Dock, Av skrivelse där de ges möjlighet att yttra oss (Tidaholmskommun 
2018-03-26) framgår att upphävandet endast gäller skyddsföreskrifterna på 
sidan 14-17 i aktuell dom. På sidan 18 i aktuell dom fastställer Tingsrätten ”det 
ovan intagna avtalet mellan kommunen och Skaraborgs läns 
hushållningssällskap”. Detta avtal är skrivet med bakgrund av de 
förutsättningar som gavs med det då upprättade vattenskyddsområdet och de 
föreskrifter som gällde för detta, och har enligt vår uppfattning ingen giltighet 
med de nya förutsättningar som det nya vattenskyddsområdet och dess 
skyddsföreskrifter medför. Hushållningssällskapet Skaraborg yrkar därför på 
att domen (Vänersborgs tingsrätt, Vattendomstolen, A48/71) upphävs i sin 
helhet.

Med anledning av Hushållningssällskapet synpunkt har ett möte hållits den 18 
maj 2018 med representanter från Tekniska förvaltningen, kommunens 
konsult (Ramböll) och Hushållningssällskapet. Vid mötet framförde 
Hushållningssällskapet att de vill ha möjlighet att söka ersättning enligt 31 kap. 
miljöbalken för det nya vattenskyddsområdet. Hushållningssällskapet vill att 
det ska säkerställas att gällande avtal inte omöjliggör sådan ersättning. Om 
avtalet innebär att det omöjliggörs önskar Hushållningssällskapet att ett 
särskilt avtal tas fram som tydliggör att Hushållningssällskapet ändå ska ha 
möjlighet att söka ersättning. Hushållningssällskapet anser också att avtalet 
begränsar verksamheten, då de har planer på att utöka verksamheten.

Via kommunens konsult, Ramböll Sverige AB, har advokatfirman Åberg & Co 
anlitats för att utreda om det finns möjlighet att upprätta ett sådant avtal som 
Hushållningssällskapet önskar. Om det inte är möjligt önskades svar på om 
det finns någon annan lämplig åtgärd för att göra Hushållningssällskapet 
tillfreds i den fortsatta processen med vattenskyddsområdet. 
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Advokatfirman Åberg & Co har 2018-09-17 upprättat ett PM för frågorna. 
Advokatfirman drar slutsatsen att avtalet att återkalla skadeståndsanspråk 
rörde vattenuttaget, vattenverksamheten, och inte skyddsföreskrifterna. Såväl 
sett till formulering i avtalet och domens utformning finns ingenting som 
indikerar att Hushållningssällskapet vid avtalets tecknande avstod från att göra 
gällande några skadeståndsanspråk i fråga om skada som kunde ha uppstått 
med anledning av vattenskyddsområdets införande. 

Till det kommer också att ett nytt beslut om nytt vattenskyddsområde och nya 
föreskrifter - om det innebär t.ex. mer ingripande skyddsbestämmelser, ett 
större skyddsområde m.m. – rent teoretiskt kunde aktualisera att rätt till 
ersättning enligt 31 kap. 4 § miljöbalken uppkommer även om en 
överenskommelse hade träffats mellan kommunen och sakägare med 
anledning av ett tidigare beslut.

Utifrån advokatfirmans bedömning är det inte nödvändigt att upprätta något 
avtal mellan kommunen och Hushållningssällskapet för att 
Hushållningssällskapets rättigheter skall kunna tillgodoses framledes.

Hushållningssällskapet har den 21 september 2018 beretts möjlighet att lämna 
synpunkt på av advokatfirman upprättat PM. Eventuella synpunkter skulle 
lämnas senast den 12 oktober 2018. Inget yttrande har inkommit till 
kommunen. Monica Andersson Skall, VD för Hushållningssällskapet 
Skaraborg, har per e-post den 26 oktober 2018 bekräftat att 
Hushållningssällskapet inte har lämnat något yttrande.

De synpunkter som har lämnats av Hushållningssällskapet hör delvis mer ihop 
med beslutet om fastställelse av nytt vattenskyddsområde än med beslutet om 
upphävandet av befintligt vattenskyddsområde. Det bör noteras att ersättning 
kan bli aktuellt när markanvändningen avsevärt försvåras. Vid föreskrivna 
förbud i skyddsföreskrifterna uppkommer rätt till ersättning i förekommande fall 
i och med själva förbudet. Däremot kan markägaren bli skyldig att återbetala 
ersättningen om den senare får dispens från förbudet (31 kap. 15 § 
miljöbalken). Om en skyddsföreskrift föreskriver att det krävs tillstånd för en 
viss verksamhet, gäller av 31 kap 5 § miljöbalken att ersättning endast betalas 
om tillstånd har vägrats eller förenats med särskilda villkor (som innebär att 
pågående markanvändning avsevärt försvåras). Kommunen har tagit hänsyn 
till de synpunkter som Hushållningssällskapet har framfört avseende 
skyddsföreskrifternas utformning och ändrat enligt Hushållningssällskapets 
förslag. I den bemärkelsen föreligger mindre risk att Hushållningssällskapet 
skulle ansöka om ersättning enligt 31 kap miljöbalken men 
Hushållningssällskapet har egentligen mest varit noga med att möjligheten ska 
finnas för dem i det fall de skulle finna något som skulle kunna medföra 
ersättningsanspråk.

Hushållningssällskapet har nämnt att de eventuellt kan komma att utöka sin 
verksamhet. 

Kommunen har enbart möjlighet att upphäva den del av beslut A 48/71 som 
rör vattenskyddsområdet, inte vattendomen eller det fastställda avtalet (d.v.s. 
kommunen är inte rätt beslutsinstans för dessa delar). Kommunen har ett 
tillstånd till vattenuttag, vattenverksamhet, och följer tillståndet. Det är inte 
aktuellt att ändra vattendomen i den delen. Det har inte framkommit 
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synpunkter som tydliggör vilka ändringar i avtalet som skulle önskas och 
kunna genomföras utan att det medför påverkan på skyddet för vattentäkten. 
Det bedöms därför inte som aktuellt att söka ändring hos Mark- och 
miljödomstolen av beslut A 48/71 i sina övriga delar.
Den skada som en ägare eller annan rättighetshavare lider genom att på 
grund av en skyddsföreskrift inte i framtiden ha möjlighet att utnyttja marken 
på annat sätt än tidigare, dvs. bortfall av förväntningar, ersätts inte. Det 
handlar då inte om pågående markanvändning, utan ändrad markanvändning. 
Markägare som hindras att vidta en naturlig och normal rationalisering av 
pågående markanvändning bör dock kunna få ersättning för detta.

Information
Ett beslut vinner laga kraft när det inte längre kan överklagas. Om 
överklagande har skett vinner inte beslutet laga kraft förrän överprövningen är 
avgjord och överklagandetiden för denna överprövning har löpt ut. Det vill 
säga när möjligheterna att överklaga är uttömda och ärendet är avgjort.

Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen i Västra Götalands län. 
Överklagandet ska skriftligen skickas in till Tidaholms kommun, Tekniska 
förvaltningen, 522 83 Tidaholm, senast tre veckor efter den dag kungörelse 
om beslutet har gjorts i ortstidning. Av kungörelseannonsen framgår 
tidpunkten för när överklagandet ska vara inne. Information om 
överklagandetiden kommer också att finnas på kommunens hemsida. I 
överklagandet ska det framgå vilket beslut som överklagas, hur du vill att 
beslutet ska ändras och varför. Uppge namn, adress och telefonnummer. 
Skrivelsen ska undertecknas. 

Om överklagandet har inkommit i rätt tid skickar kommunen vidare 
överklagandet till Länsstyrelsen.

Förslag till beslut
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta att 
föreslå att kommunfullmäktige ska besluta följande:

 Kommunfullmäktige beslutar att upphäva den del av beslut A 48/71 
fattat av Vattendomstolen den 15 december 1972 som rör 
vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter, under rubriken 
Skyddsområde på sidorna 14-17 i aktuell dom. Upphävandet träder 
ikraft när beslutet om det nya vattenskyddsområdet med tillhörande 
skyddsföreskrifter för Källefall vattentäkt, fastställt av 
kommunfullmäktige XXXX-XX-XX, § X [hänvisning till beslut om nytt 
vattenskyddsområde], har vunnit laga kraft.

Tekniska nämndens förslag till beslut skickas till Kommunstyrelsen.

45



Från: ann.lundstrom@havochvatten.se [mailto:ann.lundstrom@havochvatten.se]
Skickat: den 5 april 2018 14:38
Till: Kjell Jonsson
Ämne: TN 2011/82 (HaVs dnr 01922-2011)

Havs- och vattenmyndigheten avser inte lämna några synpunkter med anledning av rubricerat
samråd. Det innebär inte att myndigheten tagit ställning i sakfrågan eller till handlingarna i
ärendet.

Vänliga hälsningar

Ann Lundström
010-698 68 30
enhetschef
Enheten för tillsynsvägledning och miljöbalksprövning

010-698 60 00
havochvatten@havochvatten.se
http://www.havochvatten.se/

------------------------------------
Tidaholms kommuns IT-avdelning informerar:
Detta e-postmeddelande har genomsökts efter virus och spam. Om du tycker att meddelandet
borde stoppats av våra filter, klicka på följande länk för att rapportera detta
(https://portal.mailanyone.net/index.html#/outer/reportspam?token=dXNlcj1ramVsbC5qb25zc29u
QHRpZGFob2xtLnNlO3RzPTE1MjI5MzE4OTI7dXVpZD01QUM2MThCNDNBMzkyMEE4NTkzNjJCNzk0O
DdCQjc2MTt0b2tlbj00ZTI1NWY1ZDY5Nzg4ZjFlZmE0NjZlMDIyMjk5MDQyNTFmOGY5MmNmOw%3D
%3D).
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Från: Andreas Gustavsson [mailto:Andreas.Gustavsson@hushallningssallskapet.se]
Skickat: den 17 april 2018 17:23
Till: Kjell Jonsson
Kopia: Siv Strand; Monica Andersson Skall
Ämne: Yttrande med anledning av upphävande av befintligt vattenskyddsområde Källefall vattentäkt -
Dnr TN 2011/82

Underskrivet yttrande bifogas.

Vänliga hälsningar

Andreas Gustavsson
Miljörådgivare/-samordnare
Hushållningssällskapet Skaraborg

Utredare för Jordbruksverket inom projektet RBE VBE Övergödning

Telefon 0511-248 29
Fax 0511-186 31
andreas.gustavsson@hushallningssallskapet.se
www.hushallningssallskapet.se

Hushållningssällskapet Skaraborg
Järnvägsgatan 18
532 30 Skara

Tänk på miljön innan du skriver ut e-brev och bifogade filer!

Tidaholms kommuns IT-avdelning informerar:
Detta e-postmeddelande har genomsökts efter virus och spam. Om du tycker att meddelandet borde
stoppats av våra filter, klicka på följande länk för att rapportera detta Rapportera spam
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Från: Mona Strandmark [mailto:Mona.Strandmark@jordbruksverket.se]
Skickat: den 28 mars 2018 10:21
Till: Kjell Jonsson
Ämne: Samråd -upphävande av befintligt vattenskyddsområde för Källefall vattentäkt, Tidaholms
kommun

Dnr 3.7.17-04591/2018

Hej,

Jordbruksverket har genom samråd fått möjlighet att yttra sig innan upphävande av befintligt
vattenskyddsområde för Källefall vattentäkt, Tidaholms kommun. Vi kommer inte att yttra oss  i
ärendet.

Med vänliga hälsningar

Mona Strandmark

Mona Strandmark
Enhetschef
Miljöregelenheten
Jordbruksverket
Besöksadress: Vallgatan 8, 551 82 Jönköping
Tfn 036-15 60 15
Mona.Strandmark@jordbruksverket.se
www.jordbruksverket.se

Tidaholms kommuns IT-avdelning informerar:
Detta e-postmeddelande har genomsökts efter virus och spam. Om du tycker att meddelandet borde
stoppats av våra filter, klicka på följande länk för att rapportera detta Rapportera spam
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Nina Wennström

Från: Stina Adielsson <Stina.Adielsson@sgu.se>
Skickat: den 3 april 2018 08:19
Till: Siv Strand
Ämne: förlag upphävande vattenskyddsområde Källefall. SGU Dnr 33-743/2018

Uppföljningsflagga: Följ upp
Flagga: Har meddelandeflagga

Hej!

SGU har getts möjlighet att komma med yttrande gällande förslag till upphävande av befintligt vattenskyddsområde
för Källefall vattentäkt. SGU Dnr 33-743/2018.
SGU avstår från att lämna yttrande i ärendet.

Vänliga hälsningar
Stina Adielsson

__________________________________
Statsgeolog, Hållbar vattenförsörjning
SGU, Sveriges geologiska undersökning
Box 670
751 28 Uppsala

Telefon direkt 018-17 91 79
_______________________________________

Tidaholms kommuns IT-avdelning informerar:
Detta e-postmeddelande har genomsökts efter virus och spam. Om du tycker att meddelandet borde stoppats av våra
filter, klicka på följande länk för att rapportera detta Rapportera spam

                      

50



51



 

 

 
 

DROTTNINGGATAN 33   BOX 16295   103 25  STOCKHOLM   TEL: 08-696 95 70   FAX: 08-24 35 45 
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4486.2.0022 

 

 

 

 

    Ramböll Sverige AB 

    Nina Wennström 

  Via e-post:  nina.wennstrom@ramboll.se 

 

 

 

 

Stockholm den 17 september 2018 

 

 

Vattenskyddsfrågor; Källefall VSO, Tidaholms kommun 

_________________________________________________ 

 

1. Bakgrund 

Ramböll Sverige AB bistår Tidaholms kommun i processen om fastställande av 

vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Källefall vattentäkt.  

 

Sedan tidigare gäller skyddsföreskrifter för vattentäkten, som fastställdes av Vattendomstolen, 

Vänersborgs tingsrätt, i dom den 15 december 1972 (DVA 65, A 48/71). Utöver 

vattenskyddsföreskrifter omfattar domen även lagligförklaring av brunnar och tillstånd till 

grundvattenuttag om 7000 m3/dygn. Genom domen fastställdes också ett civilrättsligt avtal 

mellan kommunen och Hushållningssällskapet.  

 

Vattenskyddsområdet avses nu upphävas och ersättas med ett nytt, för vilka nya 

skyddsföreskrifter ska gälla. Kommunen har genomfört samråd om upphävande av det 

befintliga vattenskyddsområdet inom vilket Hushållningssällskapet har inkommit med 

synpunkter.  

 

Hushållningssällskapet framförde att det avtal som fastställdes i domen 1972 var upprättat 

mot bakgrund av de förutsättningar som gavs med det då upprättade vattenskyddsområdet och 

de föreskrifter som gällde för detta. Hushållningssällskapet menar att avtalet enligt deras 

uppfattning inte har någon giltighet med de nya förutsättningar som det nya 

vattenskyddsområdet och dess skyddsföreskrifter medför. Hushållningssällskapet har därför 

begärt att domen ska upphävas i sin helhet.  

 

Vid möte mellan kommunen och Hushållningssällskapet framförde Hushållningssällskapet att 

de vill ha möjlighet att söka ersättning enligt 31 kap. miljöbalken för det nya 

vattenskyddsområdet. Hushållningssällskapet vill att det ska säkerställas att gällande avtal 

inte omöjliggör sådan ersättning. Om avtalet innebär att det omöjliggörs önskar 

Hushållningssällskapet att ett särskilt avtal tas fram som tydliggör att Hushållningssällskapet 

ändå ska ha möjlighet att söka ersättning. Hushållningssällskapet anser också att avtalet 

begränsar verksamheten, då de har planer på att utöka verksamheten.  
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Tidaholms kommun har meddelat att det inte är aktuellt att upphäva domen (inte heller att 

tillåta att verksamheten utökas) men att ett särskilt avtal kan tas fram som möjliggör 

ersättning enligt 31 kap. miljöbalken. 

 

2. Frågeställning 

Denna promemoria syftar till att utreda följande frågor: 

 

• Finns det möjlighet att upprätta ett sådant avtal som Hushållningssällskapet önskar? 

 

• Om det inte är möjligt att upprätta ett sådant avtal, finns det någon annan lämplig 

åtgärd för att göra Hushållningssällskapet tillfreds i den fortsatta processen med att 

fastställande det nya, och upphävandet det befintliga, vattenskyddsområdet? 

 

För besvarande av frågeställningen har jag tagit del av Rambölls beskrivning av bakgrunden 

(redovisad under avsnitt 1 ovan) samt Vattendomstolens dom den 15 december 1972. 
 

3. Inrättande av vattenskyddsområde och ersättning enligt 31 kap. miljöbalken 

För att besvara frågeställningen ska först något sägas om inrättande av vattenskyddsområde 

och grunderna för ersättningsrätten till följd av beslut om vattenskyddsområde. 

 

Vattenskyddsområde 

Ett mark- eller vattenområde får av länsstyrelsen eller kommunen förklaras som 

vattenskyddsområde till skydd för en grund- eller ytvattentillgång som utnyttjas eller kan 

antas komma att utnyttjas för vattentäkt (7 kap. 21 § miljöbalken). 
 

För ett vattenskyddsområde ska länsstyrelsen eller kommunen meddela sådana föreskrifter om 

inskränkningar i rätten att förfoga över fastigheter inom området som behövs för att tillgodose 

syftet med området. Om det behövs, får länsstyrelsen eller kommunen föreskriva att skyltar 

eller stängsel skall sättas upp och att annans mark får tas i anspråk för detta. Föreskrifterna 

gäller omedelbart, även om de överklagas (7 kap. 22 § miljöbalken). 

 

Ersättning för intrång i pågående markanvändning, 31 kap. miljöbalken 

Enligt 31 kap. 4 § miljöbalken har fastighetsägare och innehavare av särskild rätt till fastighet 

(t.ex. arrendatorer, hyresgäster, tomträtts- eller servitutsinnehavare m.fl.) rätt till ersättning på 

grund av beslut som innebär att mark tas i anspråk eller att pågående markanvändning inom 

berörd del av en fastighet avsevärt försvåras, om beslutet gäller bl.a. sådana föreskrifter enligt 

7 kap. 22 § miljöbalken om åtgärder och inskränkningar som rör vattenskyddsområden.  

 

Värt att notera är att det inte uppkommer någon omedelbar rätt till ersättning för berörda 

sakägare endast på den grunden att vattenskyddsföreskrifter beslutas. För att sakägare ska ha 

rätt till ersättning krävs, liksom framgår av 31 kap. 4 § miljöbalken – att beslutet innebär att 

mark tas i anspråk eller att pågående markanvändning avsevärt försvåras. Det är ofta en 

komplex process att fastställa dels vad det är som är den pågående markanvändningen och 

dels om markanvändningen avsevärt försvåras (huruvida skadan uppnår den s.k. 
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kvalifikationsgränsen). Förutsättningarna i denna promemoria medger inte en detaljerad 

utveckling av begreppens men följande huvudprinciper kan nämnas.  

 

Det är alltså den pågående markanvändningen som skyddas. Innebörden av detta kan 

förenklat uttryckas så att sakägaren inte får ersättning för en tänkt ändrad markanvändning. I 

praxis har man emellertid på senare år gjort en något mera generös tolkning av vad som anses 

innefattas i ”pågående markanvändning”. Det är dock oklart i vilken utsträckning denna 

tolkning kan anses omfatta vattenskyddsföreskrifter.  

 

Att skadan ska uppnå viss kvalifikationsgräns för att bli föremål för ersättning innebär att 

obetydliga skador ej ersätts. Inte heller innebär det faktum att en markägare måste iaktta de 

allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken att denne har rätt till ersättning enligt 31 kap. 4 

§ miljöbalken.  

 

Om en kommun har beslutat om vattenskyddsområde ska sådan ersättning som utgår enligt 31 

kap. 4 § miljöbalken betalas av kommunen (31 kap. 7 § miljöbalken).  

 

Kommunen kan träffa en frivillig överenskommelse om ersättning med sakägare utan att 

saken behöver avgöras i domstol.  Om någon överenskommelse inte träffats får den sakägare 

som vill göra anspråk på ersättning väcka talan hos mark- och miljödomstolen mot 

kommunen. Talan måste väckas inom ett år från det att beslutet om vattenskyddsområde 

vunnit laga kraft, annars går rätten till ersättning förlorad (31 kap. 13 § miljöbalken).  
 

4. Bedömning 

Liksom angetts ovan avser Vattendomstolens dom flera delfrågor, nämligen  

1.) tillstånd till uttag av grundvatten,  

2.) lagligförklaring av brunnar,  

3.) fastställande av avtal mellan kommunen och Hushållningssällskapet samt  

4.) beslut om införande av vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter.  

För att bedöma huruvida upprättande av avtal mellan kommunen och Hushållningssällskapet 

är möjligt eller nödvändigt inför kommunens inrättande av nytt vattenskyddsområde måste 

först frågan om vad som regleras genom det fastställda avtalet besvaras. 
 

Det fastställda avtalet är formulerat med en bakgrund samt överenskommelse i §§ 1-6. 

 

Bakgrunden som framgår av avtalet är sammanfattningsvis att Hushållningssällskapet för 

fiskodlingsändamål arrenderar mark på egendomen Källefall. 1968 inträffade skada på 

fiskodlingen i form av fiskdöd m.m. Hushållningssällskapet gjorde gällande att skadan 

föranleddes av kommunens vattenuttag och begärde skadestånd av kommunen för förluster i 

anledning av skadan samt för kostnader i samband med kommunens provpumpning för 

utvidgning av vattentäkten. 

 

Genom avtalets § 1 återkallade Hushållningssällskapet sina skadeståndsanspråk, medgav 

bifall till kommunens blivande ansökan hos vattendomstolen och förband sig att inte göra 

några invändningar mot eller resa några ersättningskrav i anledning av ansökningen eller det 

sökta uttaget.  
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Enligt § 2 har Hushållningssällskapet rätt att bibehålla fiskodlingsverksamheten ”i nuvarande 

omfattning”. Hushållningssällskapet åtog sig vidare att anpassa driften av fiskodlingen till 

uttaget vid vattentäkten, så att om möjligt förebygga skador på fiskodlingen i framtiden. Om 

skada ändå skulle inträffa ska den bäras av Hushållningssällskapet.  

 

I § 3 nämns att kommunen ska bistå Hushållningssällskapet med råd rörande fiskodlingen 

som kan vara ägnade att förebygga skada av uttaget vid vattentäkten. Kommunen avsåg, såvitt 

möjligt, underrätta Hushållningssällskapet om ändringar i anordningar eller uttag vid 

vattentäkten. 

 

§ 4 - § 6 rör dispositionsrätt till observationsrör, föreskriver att avtalets giltighet var beroende 

av fastighetsköps bestånd samt gav kommunen rätt att begära fastställelse av avtalet hos 

vattendomstolen.  
______________________ 

 

Genom avtalet förband sig alltså Hushållningssällskapets att återkalla sina 

skadeståndsanspråk (som hade sin grund i kommunens vattenuttag) och inte resa några 

ersättningskrav i anledningen av ansökningen eller det sökta uttaget (§ 1). 

Hushållningssällskapet skulle anpassa driften av fiskodlingen till uttaget vid vattentäkten (§ 

2). Kommunen skulle underrätta Hushållningssällskapet om ändringar i anordningar eller 

uttag vid vattentäkten (§ 3).  

 

Av allt att döma måste den ”ansökningen” som åsyftas i avtalets § 1 avse kommunens 

ansökan om ”tillstånd till uttaget av 7000 m3/d och godkännande av vattentäkten” 

(lagligförklaringen av brunnarna) – sett till vad som anges i avtalets bakgrund under rubriken 

”Avtal.”. 

 

I avtalet nämns ingenting om kommunens ansökan om inrättande av vattenskyddsområde. 

 

Ser man till domens utformning så avhandlas först kommunens ansökan om godkännande av 

de nya brunnarna och tillstånd till ett grundvattenuttag om 7000 m3/dygn under de inledande 

rubrikerna ”Orientering”, ”Tidigare tillstånd”, ”Nya brunnar”, ”Ansökan” och Vattenbehov, 

begärt vattenuttag m.m.”. Efterföljande rubrik är ”Motstående intressen” där 

Hushållningssällskapets skadeståndsanspråk nämns. Därefter redovisas avtalet mellan 

kommunen och Hushållningssällskapet och andra sakägares synpunkter. Slutligen kommer 

”Vattendomstolens bedömning” (s. 10) där det framgår att Vattendomstolen anser att 

kommunens ansökan bör bifallas och att domstolen inte anser att det föreligger hinder mot 

fastställande av avtalet mellan kommunen och Hushållningssällskapet. 

 

Först på s 11 – och alltså efter att domstolen motiverat såväl beslutet om tillstånd till uttaget 

som fastställande av avtalet - kommer under en egen rubrik ”Skyddsbestämmelser”, där 

kommunens ansökan om vattenskyddsområde avhandlas. Hushållningssällskapets synpunkter 

kring användningen av ämnen som ej skulle bli tillåtna enligt de föreslagna 

vattenskyddsföreskrifterna redovisas. Hushållningssällskapet anförde att ”förbehåll görs för 

skada som ej nu kan förutses”. Kommunen vidhöll ansökan och Vattendomstolen anger 

skälen för bifall till kommunens ansökan under rubriken ”Vattendomstolens bedömning” på s. 

12. 
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Domen är utformad i två avsnitt – där det ena utgörs av kommunens ansökan om tillstånd till 

grundvattenuttag och lagligförklaring av brunnar (vari också fastställandet av avtalet ingår) 

och det andra utgörs av kommunens ansökan om vattenskyddsområde. Domens utformning 

ger alltså inte heller något intryck av att de anspråk som Hushållningssällskapet i avtalet 

förklarat sig avstå från har något att göra med skada som kunde drabba 

Hushållningssällskapet med anledning av vattenskyddsföreskrifternas införande. Tvärtom så 

redovisas ju att Hushållningssällskapet gör förbehåll för eventuella skador med anledning av 

skyddsbestämmelserna (överst s. 12). 

 

Såväl sett till formulering i avtalet och domens utformning finns alltså enligt min uppfattning 

ingenting som indikerar att Hushållningssällskapet vid avtalets tecknande avstod från att göra 

gällande några skadeståndsanspråk i fråga om skada som kunde ha uppstått med anledning av 

vattenskyddsområdets införande. 

 

Till det kommer också att ett nytt beslut om nytt vattenskyddsområde och nya föreskrifter - 

om det innebär t.ex. mer ingripande skyddsbestämmelser, ett större skyddsområde m.m. – rent 

teoretiskt kunde aktualisera att rätt till ersättning enligt 31 kap. 4 § miljöbalken uppkommer 

även om en överenskommelse hade träffats mellan kommunen och sakägare med anledning av 

ett tidigare beslut.  

 

Sammanfattningsvis bör alltså det fastställda avtalet i Vattendomstolens dom A 48/71 inte 

utgöra någon begränsning av Hushållssällskapets potentiella rätt till ersättning enligt 31 kap. 4 

§ miljöbalken med anledning av kommunens beslut om nytt vattenskyddsområde och nya 

vattenskyddsföreskrifter. Skadan på grund av intrånget bedöms i förekommande fall utifrån 

den verksamhet som bedrivs (dvs. pågående markanvändning). Hushållningssällskapet kan – 

förenklat uttryckt –  inte få ersättning för annat än intrång i den markanvändning (verksamhet) 

som bedrivs idag.  
 

5. Slutsats och rekommendation  

Mot bakgrund av bedömningen ovan, att det fastställda avtalet i domen inte rör tidigare beslut 

om inrättande av vattenskyddsområde med tillhörande föreskrifter och inte heller begränsar 

Hushållningssällskapets eventuella rätt till ersättning för intrång i pågående markanvändning 

vid inrättande av ett nytt vattenskyddsområde, är det inte nödvändigt att upprätta något avtal 

mellan kommunen och Hushållningssällskapet.  

 

Sett till de synpunkter som Hushållningssällskapets framfört vid samrådet tycks 

Hushållningssällskapet ha missuppfattat vad avtalet avser och vilka skadeståndsanspråk de 

genom avtalet har förbundit sig att avstå från att göra gällande.   

 

Den fråga som uppkommer är dock huruvida det egentligen är fråga om att 

Hushållningssällskapet vill säkerställa rätten till ersättning för den skada de kunde drabbas av 

till följd av ett nytt tillstånd till grundvattenuttag? Det är emellertid en separat fråga som blir 

aktuell först om kommunen beslutar sig för att sökta tillstånd till ett utökat uttag av 

grundvatten och bör alltså inte sammanblandas med beslut om nytt vattenskyddsområde. 
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Kommunens målsättning är att skapa förutsättningar för att Hushållningssällskapet inte ska 

överväga att överklaga kommande beslut om vattenskyddsområde och 

vattenskyddsföreskrifter, och det vore särskilt olyckligt om Hushållningssällskapet valde 

överklaga beslutet utifrån en missuppfattning kring ersättningsrätten. För kommunens del kan 

det emellertid i sammanhanget vara värt att uppmärksamma att beslut om 

vattenskyddsföreskrifter gäller även om de överklagas (7 kap. 22 § miljöbalken).  

 

Det finns förvisso ingenting som hindrar att kommunen ingår ett ”avtal” med 

Hushållningssällskapet med förklaring i stil med att ”parterna är överens om att det avtal som 

träffats och fastställts genom Vattendomstolens dom den 15 december 1972 i mål 48/71 inte 

har någon påverkan på den rätt till ersättning för intrång i pågående markanvändning som kan 

tillkomma Hushållningssällskapet enligt 31 kap. 4 § miljöbalken, med anledning av 

Tidaholms kommuns kommande beslut om inrättande av nytt vattenskyddsområde för 

Källefall grundvattentäkt”.  

 

Eftersom ett sådant avtal inte bör ha någon faktisk effekt (dvs. inte ersätter eller förändrar 

något som tidigare avtalats eller beslutats) kan ett förslag vara att i diskussion med 

Hushållningssällskapet redovisa kommunens inställning och/eller avge en ensidig förklaring 

från kommunens sida, t.ex. i samrådsredogörelsen, att det träffade avtalet inte inskränker rätt 

till ersättning för intrång i pågående markanvändning enligt 31 kap. 4 § miljöbalken.  

_____________________________________ 

 

Ni är naturligtvis välkomna att återkomma om det jag skriver ovan föranleder några 

ytterligare frågor! 

 

 

Med vänliga hälsningar 

 

 

Michelle Hesselbrandt 

 

E-post: michelle.hesselbrandt@adv-aberg.se 

Tel. 08 696 95 72 
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J',. ,:. , Avskrift 

VÄNERSBORGS TINGSRÄTT 

\ Vattendomstolen 

DOM DVA 65 

Aktbil. 22 

s.1 

( I ~-. 

Utan avgift 

15.12.1972 

Vänersborg 

DOMSTOLEN 

A 48/71 

LÄNSSTYRELSEN I 
SKARABORGS I.AN 

PLANERIN(iSAVO. 

2 6 APR 1974 

I n 1111.-:. !..rt:-.1.. 
Vattenrättsdomaren Inger Källoff, tekniske ledamoten J.E. Råd

berg samt nämndemänHan John Blomstrand och Harry Carlsson, 

båda i Falköping. 

SÖKANDE 

Tidaholms koDllilun. 

Ombud: Advokaten Stig Carlberg, Alrutz' Advokatbyrå, Stockholm. 

SAKEN 

Ansökan om lagligförklaring av grundvattentäkt på fastigheterna 

Källefall 1::3 och 1:4 i Daretorps socken, Hökensås kommun, 

Skaraborgs län m.m. 

ORIENTERING 

~ommunen har uppgivit: 

Tidaholms kommun omfattar det område som före 1.1.1971 ut

gjorde Tidaholms stad. Genom indelningsändring kommer kommu

nen att från och med 1974 omfatta jämväl Hökensås kommun 

samt delar av Dimbo och Fröjereds kommuner. Tidaholms kommun 

har för närvarande omkring 7.600 invånare, av vilka 7.500 är 

anslutna till kommunens va-anläggning. Vattenförbrukningen 

uppgår till 2.600 m3 under medeldygn och ~ill omkring 3.4oom3 

under maximidygn. Vattenförsörjningen sker från en grundvatten

täkt vid Källefall, belägen omkring sju km öster om Tidaholm. 

TIDIGARE ~'. ILliSTÅND 

I dom 30.5.1952 lämnade dåvarande Västerbygdens vattendomstol 

Tidaholms stad tillstånd att bibehålla och begagna en då be

fintlig vattentäkt på fa stigheten Källefall 1:3 i Daretorps 
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socken samt att ur vattentäkten uttaga en grundvattenmängd 

av högst 3.900 m3/dygn, dock högst 2.600 m3 räknat som ett 

medeltal per dygn och år. Anläggningen omfattade en grund

vattenbrunn (sänkbrunn) i betong och en pumpstation med två 

pumpa~ vardera med en kapacitet av 15 1/s. 

NYA BRUNNAR 

Kommunen har uppgivit: Den tidigare godkända brunnen på 

Källefall 1 :3 har kompletterats med två nya rörbrunnar av 

grusfiltertyp. Den ena brunnen,i fortsätt~ingen benämnd 

nr 35 1är belägen på Källefall 1:3 omedelbart intill den ti

digare befintliga. Den är nedförd till ett djup av 17 m 

under markytan och är försedd med ·en pump med en kapacitet 

av 38,5 . 1/s. Den andra brunnen, i fortsättningen benämnd 

29 I,· är belägen söder om dem gamla sänkbrunnen inom den till 

Källefall 1 :3 angränsande och kommunen tillhöriga fastigheten 

Källefall 1:4. Denna brunn har ett djup av 17,5 m och är försedd 

med en pump med en kapacitet av 28,5 1/s. Sänkbrunnen används 

för närvarande som reserv. 

ANSÖKAN 

Kommunen har hemställt om godkännande av de nya brunnarna 

på Källefall 1 :3 och 1 :4 och om tillstånd att ur vattentäk

ten för vattenförsörjningen i kommunen uttaga grundvatten 

intill en myckenhet av 7.oOO m3/dygn, dock högst 5.000 m3 

räknat såsom medeltal per dygn och år. Kommunen har 

vidare begärt att Källefall 1 :3 måtte fastställas såsom vat

tentäktsfastighet för vattentäkten. Dessutom har kommunen 

hemställt att vattendomstolen måtte för vissa närmare angivna 

områden fastställa bestämmelser till skydd mot förorening av 

vattentäkten i enlighet med vad som·frn.mgår nedan. Kommunen 

har vidare begärt att vattendomstolen måtte fastställa ett 

mellan kommunen och Skaraborgs läns hushållningssällskap träf

fat avtal. Slutligen har begärts verkställighetsförordnande. 
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VATTENBEHOV, BEGÄRT VATTENUTTAG MM 

Kommunen har uppskattat sitt framtida vattenbehov enligt 

följande: 

1950 1965 1975 1990 

Vattenförbrukare 5.000 6.900 8.500 10.000 p 

Specifik vattenför-
brukning 1/pd 75 290 425 500 

Total vattenför-
brukning 

Medel dygn m3/c1 375 2.000 3.600 5.000 

Maximidygn Il 525 2.800 5.000 1.000 

Årsförbrukning Mm.3 0, 1 o,7 1, 3 1, 8 

Provpwnpning har utförts under tiden 22.7 - 15.10.1968 medelst 

pumparna vid brunnarna 35 och 29 I. Vid orunn ·35 uttogs 

38,5 1/s och vid brunn 29 I till en början 33,5 1/s samt 

efter 13.8 28,5 1/s. Det sammanlagda vattenuttaget uppgick 

under den senare och större delen av tiden till 67 1/s mot

svarande omkring 5.800 m3/dygn. Enligt kommunens uppgifter 

har provpumpningen utförts under en mycket nederbördsfattig 

period. På grund av vad sålunda förekommit och med ledning 

av de grundvattenstånrtsobservationer som gjorts i samband 

med provpwnpningen har kommunen anfört, att de ansökta vat

tenmängderna kan uttagas ur vattentäkten med relativt mått

lig inverkan på grundvattenståndet inom infiltrationsområdet. 

Motstående intressen 

Kommunen har uppgivit: Inom infiltrationsområdet arrenderar 

Skaraborgs läns hushållningssällskap sedan år 1960 tre områden 

med därå befintliga dammanläggningar för fiskodling. Områdena 

är belägna ~nom Källefall 1 :2 och Gårhult Stora 2:2 och be

tecknas A - c. Under 1968 inträffade fiskdöd i dammanlägg

ningarna inom område A. Enligt kommunens uppfattning måste det 

anses vara i hög grad tveksamt om den aktuella skadan berott 
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på kommunens vattenuttag. Kommunen träffade emellertid med 

hushållningssällskapet ett avtal beträffande bl.a. denna 

ansökan. Med begäran om avtalets fastställande har kommunen 

ingivit avtalet till vattendorrstolen och därvid uppgivit 

att villkoret enligt avtalets§ 5 är uppfyllt. Avtalet har 

följande lydelse: 

Av t n 1. 

Tidaholms kommun har sedan år 1949 en sedermera ombyggd 

grundvattentäkt vid Källefall i Hökensås k_ommun (Daretorps 

socken) på fastigheterna Källefall 1:3 och 1:4. Vid vatten

täkten, som nu bl.a. omfattar tre brunnarj varav en i reserv, 

tillgodogöres för närvarande grundv~tten intill en myckenhet 
.. 3 

av ungefär 2600 m i medeltal per dygn enligt Västerbygdens 

vattendomstols dom den 30.5.1952 i målet AM 93/1947. Enligt 

köpekontrakt den 19.6.1943 mellan dåvarande ägaren av stam

fastigheten Källefall 1:2 Henrik von Essen, säljare, och 

Tidaholms stac1 1 köpare är kommunen på vissa i kontraktet an

givna villkor berättigad till ett uttag intill 7.000 m3/d. 

Villkoren är upptagna i kontraktets§§ 7-9. Kommunen avser nu 

att hos va.ttenc1omstolen begära tillstånd till uttaget av 

7.000 m3/d samt godkännande av vattentäkten i dess nuvarande 

skick, allt i huvudsaklig överensstämmelse med en av Ingen

jörsfirman Hjert~n & Norström AB den 20 november 1968 upp

rättad teknisk beskrivning. 

Skaraborgs läns hushållningssällskap arrenderar sedan 

år 1960 för fiskodlingsändamål mark och dammar m.m. på egen

domen Källefall (Källefall 1:2, Gårhult Stora 2:2 m.fl.) 

enligt arrendekontrakt den 21 januari/1 februari 1960 med 

tillägg den 
1
25 november/10 december ~966. År 1968 tnträffade 

skada på fiskodiingen i form av fiskdöd m.m. · Hushållnings

sällskapet har gjort gällande, att skadan föranletts av 

kommunens vattenuttag, och fordrat skadestånd av kommunen för 

förluster i anledning av skadan samt för kostnader i samband 
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med kommunens provpumpning för utvidgning av vattentäkten. 

I anslutning till att hushållningssällskapet nu av 

kommunen för fiskodlingsändamål förvärvar fastigheterna 

Baltak 5:4 och 8:1, Baltaks socken i Hökensås kommun, har 

följande avtal ' träffats rörande vattentäkten och fiskodlingen 

vid Källefall. 

§ 1 • 

Hushållningssällskapet återkallar sina skadestånds

anspråk, medgiver på nedan angivna villkor bifall till 

kommunens blivQ.J.1de ansökan hos vattendomstolen och förbinder 

sig att icke göra nåGra invändningar mot eller resa några 

ersättningskrav i anledning av ansökningen eller det sökta 

uttaget. 

§ 2. 

Hushållningssällskapet har rätt att bibehålla fisk

odlingsverksamheten vid Källefall i nuvarande omfattning 

men räknar med att, sedan den planerade fiskodlingsanlägg

ningen vid Baltnk blivit färdig, minska fiskodlingsverk

samheten inom framförallt den äldre anläggningen vid Källe

fall (östra området med grävc1a clammar). 

Hushållningssällslrnpet skall så anpassa driften av 

fiskodlingen vid Källefall till uttaget vid vattentäkten, 

att skador dä~av på fiskodlingen såvitt möjligt förebygges 

för framtiden. Härvid kommer i fråga bl.a. installation av 

syresättare i dCJlllilarna samt av automatiskt verkande larm

anordningar. Skulle skada ändå inträffa, skall den bäras 

av hushållningssällskapet. 

I I § 3 • , 
Kommunen skall bistå hushållningssällskapet med råd 

rörande åtgärder vid fiskodlingen, som kan varu ägnade att 

förebygga skada av uttaget vid vattentäkten. 
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Koill!!lunen avser vidare att, såvitt möjligt i förväg, under

rätta hushållningssällskapet om sådana ändringar i anord

ningar eller uttag vid vattentäkten, som kan bedömas vc..ra. 

nv väsentlig betydelse för vattenförhållandena vid fisk

odlingen. 

Bestämmelserna i denna paragraf innebär icke någon 

ändring eller jämkning av föreskriften · i§ 2 om att hus

hållningssällsknpet självt skall bära skada som hädanefter 

drabbar fiskodlingen. 

§ 4. 

När det erfordras för en ändamålsenlig drift av den 

äldre anläggningen vid Källefall, äger hushållningssällska

pet disp6sitionsrätt till kommunens kvarstående observations

rör, det ena omedelbart söder om de sydöstligaste dammarna 

och det andra nordost om dammarna. 

§ 5. 
Detta avtal är för sin giltighet beroende av att köpet 

av Baltak 5:4 och 8:1 blir bestående. 

§ 6. 

Kommunen må i vattendomstolen begära att avtalet fast

ställes till efterrättelse mellan parterna och deras rätts

innehavare. 

Detta avtal har upprättats i två lika lydande exemplar, 

av vilka parterna tagit var sitt. 

Tidaholm den i 29.4,1971 

TIDAHOLMS KOMMUN 

genom dess kommunstyrelse: 

Oläsliga namnteckningar 

Skara 1den 1.~~1971 

Skaraborgs läns Hushållningssäll
skap 

Oläsliga namnteckningar 
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Siv och Boo Wi c1 6n, Ktillefall 1 :2 och Kronkullen 1 :1, har 

anfört: De äger ee fastigheter där fiskodlingarna är belägna. 

Enligt arrendekontraktet erlägger hushållningssällskapet 

till makarna Wid6n en årlig arrendeavgift av 6,510 kronor, 

en icke obetydlig inkomst för dem. l)å det för fiskodlingarna. 

är av vital betydelse att det finns tillräcklig tillgång på 

vatten förbehåller sig makarna. Wiclen rätt att föra talan 

såsom för oförutsedd skada, därest det visar sig att kommunens 

vattenuttag orsakar vattenbrist vid fiskodlingarna. 

Kommunen har anfört o.tt frågan om vattenuttagets inverkan 

på Källefall 1 :2 och Kronkullen 1 :1 reglerats genom ett av

tal som träffats mellan kommunen och makarna Wic1en 30.11. 

1967. De i avtalet särskilt relevanta bestämmelserna finns 

into.gna i§§ 8 och 12, som ho.r följande lydelse: 

§ 8 

Västerbygdens vattendomstol har i dom den 30 maj 1952 före

skrivit att ägaren av Källefall 1
2 är skyldig att tåla bort

ledande av grundvatten genom vattentäkter på Källefall 13 

intill 7000 kubikmeter per dygn, att å Källefall 1
2 

icke får 

vidtagas åtgärder, som kunna medföra förorening av grundve tt

net eller annan skada å vattentäkterna., dock utan hinder för 

ägaren av Källefall 1
2 att bibehålla vissa fiskdrunmar (be

lägna sydväst om och invid F..ällefall 13 ) samt att staden så

som ägare EW vnttentäktsfnstigheten Källefall 13 skn.11 vara 

skyldig att av grundvattentillgången avstå vatten intill en 

myckenhet av fem liter per sekrn1d till nämnda fiskdammar. 

Ovannämnda föreskrifter skola.~ j_ vad på parterna beror, enligt 

nu träffad överenskommelse erhålla följande ändrade lydelse: 

1 )' 

I 

Ägarna a,, Källefall 1
2 och Kronlcullen 11 äro skyldiga att 

tåla bortledande av grundv::1.tten genom vattentäkter på 

Källefall 1.3 och det nu förvärvade området intill 7000 

kubikmeter per dygn. 
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2) Å Källefall 12 och Kronkullen 11 får icke vidtagas åt

gärder, som kunna meclförn förorening av grunclv~tttnet 

eller o.nno.n skada å vattentäkterna på Källefall 13 och 

det nu förvärvade områclet, dock att för skogsbrukets 

rationell'n bedrivande erforderliga. dilrningar må före

tagas. 

3) Med undantag av de s.k. Kronodammarna får fiskodling i 

fiskdammar icke bedrivas å Kronkullen 11 eller å Källe

fall 12 söder om en linje som sari!ID.nnfallcr med Röebäcken 

och dess förlängning österut; ifrågavarande linje har 

på den bilagdr kartan markerats med grön färg. 

4) Säijarnn avstå från den i 1952 års vattendom angivna 

rätten till leverans av fem liter grundvatten per sekund 

till vissa fiskdammar på villkor, att vattenleverans i 

stället sker till Källefalls gård enligt§ 12 nedan. 

§ 12 

För stadens leverans av vatten till Källefalls gård enligt 

§ 8 punkt 4 ovan skola följande bestämmelser och villkor gälla: 

1) Säljarna ha rätt att, sedan staden prövat och god.känt 

vederbörligen upprättade och till staden ingivna rit

ningar och övriga ansökningshandlingar, å området och å 

Källcfall 13 framdraga och bibehålla egen vattenledning 

i sträckning, som i princip angivits med blå linje å den 

bifogade kartskissen. Ledningen framdrages till anslut

ningspunkt 0,5 meter utanför staclens befintliga pump

stationsbyggnad å Källefall 13 , varefter ledningen genom 

stadens försorg och på sökandens bekostnad i erforderlig 
i I I I 

utsträplrni~g förses med ventiler, vatten mätare och säker-

hetsanordningar srunt Mslutes till rörsysteme·ts trycksida 

i pumpstationen. 
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2) Säljarna. äro berättigade att kostnadsfritt genom vatten

ledningen erhålla en va.ttcnkvantitet intill 15 m3 per 

dygn. För vattenkvantiteten som av staden eventuellt 

medgives eller levereras därutöver, skall avgift utan 

rabattering erläggas såsom för bostadsfastighet i sta

den enligt vid varje tillfälle gällande taxa. Anslut

ningsavgift skall icke erläggas. 

3) Staden garanterar icke visst vattentryck eller viss vat

tenmängd per tidsenhet. Vattnet skall vara av samma be

skaffenhet som det vatten, som från Källefall 13 leve

reras i huvudvattenledningen mot staden. 

4) Vid utförande och underhåll av den enskilda ledningen 

enligt punkt 1 ovan, jämte därtill kopplade rör- och 

apparatinstallationer m.m., är säljarna städse skyldiga att 

ställa sig till efterrättelse de föreskl:'.ifter och an

viBningar, som meddelas av stadens drätselkammare eller 

dess för vattenverkets droft ansvarige tjänsteman. 

5) 

6) 

Säljarna ära ansvariga för den enskilda vattenledningens 

fullgoda funktion och handhavande, räknat från nnslut

ningspunkt, srunt äro skyldiga att ersätta staden för all 

eventuell skada till följd av åsidosättande av denna be

stämmelse. 

För leverans av husbehovsvatten till Gårhult 26 är staden 

berättigad att å Källefall 12 utan ersättning anordna och 

bibehålla servisledning med servisanslutning på säljarnas 

ovannämnda enskilda vattenledning. Ur ansvarssynpunkt 
' 

räknas därvid servisledningen samt dess tillbehör och an

slutningsanordningar icke såsom säljarnas enskilda vatten

ledning. Vicl. eventuell vattende bi te ring enligt punkt 2 

skall avdrag göras för den vattenkvantitet, som levere

rats till Gårhult 26 • 
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7) I övrigt skall i tillämpliga delar för vattenlevero..nsen 

eälla av stadsfullmäktige den 25 oktober 1948 antQget, 

här bifogat reglemente för Tid.aholms stads vattenverk. 

Säljarna förbinda sig att noggrant iakttaga stadgandena 

i nämnua reglemente och gällande to.xa, ävensom de änd

ringar som härutinnan fro.mdeles må göras. 

8) 

9) 

Eventuell tvist rörande tolkningen av förestående be

stämmelser i punkterna 1-7 avgöres efter stadens val 

antingen av domstol eller nv skiljemän enligt lag. 

Genom att förestående avtal om vattenleverans till Källe

falls gård träffats, förbinda sig säljarna att icke 

gentemot staden inför vattendomstol eller .'.lll!lan myndig

het framföra krav på ersättning eller utökad vatten

leverans såsom kompensation för i gårdens vattentäkter 

eventuellt minskad eller utebliven tillgång på vatten 

för hushållen eller lantbruket vid gården. 

Kommunen har emellertid medgivit att inverkan på vatten till 

fiskodlingarna får bedömas såsom oförutsedd skada, därest vat

tendomstolen ej skulle anse ntt frågan slutligt reglerats ge

nom 1967 års avtal. 

Vattendomstolo_~ bedömning. 

Vattendomstolen finner att kommunen styrkt sitt behov av be

gärda vattenmängder, varför LU1sökningen bör bifallas. Hinder 

föreligger ej mot fastställnnue nv avtalet med hushållnings

sällskapet. Vad därefter angår makarna Widens yrka.nde om för

behåll beträffande vattenförsörjningen till fiskodlingarna fin-
, I I I 

ner vattendomstol (,n visserligen att frågan · reglerats i 1967 

års avtal. Av§ 12 p. 9 framgår emellertid att Wid6ns icke ut

tryckligen avstått från rätt att återkomma beträffande inverkan 

på vattenförsörjningen till fiskodlingarna. Vid sådant för-
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hållande anser sig vattendomstolen böra medge Wid6ns rätt att 

föro. tal2.n i nämnda hänseenc1e i den ordning som nedan före

skrivs beträffan~e oförutsedd skada. 

SKYDDSBESTÄJ'i!MELSER 

Kommunen har anfört: Då grundvattentillgången vid Källefalls 

gård utgör en synnerligen värdefull tillgång för kommunen, 

bör vattentillgången skyddas mot förorening. Kommunen yrk~r 

att vattendomstolen för de områden som framgår av karta, 

aktsid, 41 1 jämlikt 2 knp. 62 § vattenlngen måtte fastställa 

skyddsbestärnmelser för ett inre och · ett yttre sky~dsområde. 

Bestämmelserna intas endast i domslutet. 

Motstående intressen. 

Makarna Widen har bestritt att skyddsbestämmelser ges i frågQ 

om mark belägen norr om en linje som närmare anges i§ 8, 

punkt 3, o.v det mellan kommunen och makar;.1a träffac1..e avtalet 

av den 30 novewber 1967 (aktsid. 55 och 60). Linjen som k3n 

tarv2. en något utförligare beskrivning utgöres till en del 

av Röebäcken från den punkt där bäcken skär västra gränsen 

av Källcfall 1 :2 och uppströms till elen punkt där bäcken gör 

en tvär krök från nordlig till västlig strömningsriktning. 

Från dennn krök går linjen i sydöstlig riktning mot en punkt 

där fastighetens östra gräns skär en mindre väg som från 

Källefallsområc~et leder i sydlig riktning mot skogsp::.rtiet 

öster om Kronkullen, 

Till grund för sitt bestrido.nde har de anfört att hushållnings

sällslmpet vid rengöring av fiskdammarna. någon gång omsänder 

måhända nödgas använda ämnen som ej är tillåtna enligt ue före-
1 . 

slagna bestämmelserna. Såvitt makarna Widen : har sig bekant har 

militära myndigheter som av WiQens förhyr vissa lagerutrymmen, 

upplag i dessa utrymmen. Beskaffenheten av de lagrade varorna 
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kan Wid6ns ej lä.runa några garantier för från synpunkterna av 

skydd för grundvattnet. Förbehåll görs för skada som ej nu kan 

förutses. 

Sakägare föret'rädda av agronomen Olof Svangård, LRF i Växjö, 

har anfört: Enär de föreslagna skyddsbestämmelsorna av kom

munen anses vara av sådan art att de icke föranleder ersätt

ningsskyldighet, bör de icke heller fastställas av vatten

domstolen i servitutsform utan av länsstyrelsen, Yrkandet bör 

alltså avvisas av va ttendomstolen. Om vattendomstolen skulle 

finna skäl för kommunens yrko.nc1e bör det yttre skyddsområdet 

begränsas så att därutanför faller Hallen 1 :1, Myntåsen 1 :1, 

Spångeråsen 1 :2, 1 :3 a och 1 :3 b, 1 :4, 1 :5 och 1 :6 samt Vita

mossen 1 :1. Om en sådan begränsning ej kan komma ifråga yrkas, 

att kommunen ålägges att varaktigt markera skyddsområdets 

gränser i t errängGn, där dessa ej sammanfaller med fastighets

gränsorna7 samt att kommunen 0D.1besörjer uppsättru1.clet av var

ningsskyl tn.r vid utomhuscisterner som erfordras enligt be

stämmelserna. 

KommuLen har vidhållit att skyddsbestämmelserna bör fastställas 

av vatt onclomstolen samt att skyddsområdet bör få elen nnsökta 

omfattningen, som har ansetts motsvara ett absolut minimum 

för erforderligt skydd av v2.ttentillgången. Kommunen har 

slutligen åtagit sig att markera skydd. sområdets omfattning i 

terrängen samt att ombesörja uppsättandet av varningsskyltar 

vid utomhuscisterner. 

Va tte_p_domstolen_~ __ _bedömning. 

Vattendomstolen. cl.alar kommunens uppfnttning . att kommunen h2.r r ;;'.-:; ·L 
I ! • I i . 

att av vattendomstolen erhålla skydå.sområdesföreskrifter oaktat 

föreskrifterna oj överskrider gränsen för vad en fastighets

ägare är skyldig att tåla utan orsättning. Vattendomstolen dela r 

vidare kommunens uppfattning n.tt det föreslagna skyddsområdet 

69



' 

VÄNERSBORGS TINGSRÄTT 

Vattendomstolen 

:COM s. 13 

( 

( 

-
l. 

A 48/7·1 

givits en sådn.n geogrnfisk utbi·ec1ning som är nödvändig för 

ett tillräcklig t skydd c,Y grunclv o..ttentillgången. Föreskrifter 

bör alltså lämnas enligt kommunens yrlcanden. Konmmnen bör 

förpliktas utföra markeringnr och varnings8kyltnr enlict s:i.nn 

medgivanden. 

KONTROLL, VATTElifT.ÄKTSFASTIGHET M.M. 

I dessa hänseenden hr:tr kommunen förcslagi t bestämn1elser som 

vattendomstolen finne r l ä rnplie;o. och som framgår nv c1olil.slutet. 

RÄTTEGÅNGSKOSTNiillER 

Motparter till kornr;mnen ha.r fordrat 0rsättning för rätte

gc:'11.11gskostno.der ru.ed belopp som kommunen meclgivit och som fram

går av domslutet, 
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Vattendomstolen godkänner den vattentäkt, brunnarna med be

teckningarna 35 och 29 I, som anlagts på Källefall 1:3 och 

1:4 och lämnar kommunen tillstånd att ur dessa brunnar och 

den tidigare tillstadda vattentäkten på Källefall 1:3 för 

vattenförsörjningen i Tidaholms kommun med dess nuvarande 

och nu planerade geografiska omfattning uttaga grundvatten 

.intill en mängd av 7,000 m3/dygn, dock högst 5,000 m3/dygn 

räknat såsom medeltal under året. 

Skyddsområde 

Jämlikt 2 kap. 62 § vattenlagen föreskriver vattendomstolen 

att till skydd för den grundvattentillgång som tillgodogöres 

i vattentäkten nedannämnda skyddsbestämmelser skall gälla: 

A. Inre skyddsområde omfattande fastigheterna Källefall 1 : 1 

och 1:2 samt Kronkullen 1 : 1 : 

a) Sand- eller grustäkt får ej äga rum med mindre kommunen 

för särskild del lämnar medgivande därtill, varvid kommunens 

för medgivandet uppställda villkor skall iakttagas, 

b) Industriell inrättning må ej anordnas med mindre kommunen 

i varje särskilt fall lämnar medgivande därtill, varvid av 

kommunen för medgivandet uppställda villkor skall iakttagas. 

c) Avloppsvatten får ej utsläppas på eller i marken; ej 

heller får avloppsvatten utsläppas i ytvattendrag inom om

rådet utan föregående slamavskiljning, 

d) Avloppsledningar med tillhörande brunnar skall utföras av 

trycktäta rör med fogar med motsvara~de täthet. 

e) Avloppsreningsverk och soptipp får ej anordnas, 

f) Gödsels"tiad och ensilageanläggning skal,l vara ~örsedda med 

betryggande an9rdningar till skydd ·mot grundvattenförorening, 
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g) Upplag (lager) av petroleumprodukter, vägsalt, fenolhal

tiga preparat, giftiga kemikalier eller annat för grundvatt

net skadligt ti,mne eller avfall, som innehåller dylikt ämne, 

får icke förekomma med mindre sådana särskilda åtgärder vid

tagits, att ämpet vid läckage eller dylikt hindras nedtränga 

i grunden; ej heller får dylikt ämne spridas eller utsläppas 

inom området. 

E, Yttre skyddsområde omfattande fastigheterna EJörkbacken 2:1, 

Gårhultstorp 1:1, Gårhult Stora 2:2, 2:3 och 2:6, Hallen 1:1, 

Kleven Lilla 1:·10, 1:12, 1:14 och ·1:15, Klövhultstorp 1:1, 

Källefall 1:1 ocn 1:2, Myntåsen 1:1, Sparvahem 3:1, Spånger

åsen 1:2, ·1~3ar 1:30 1 ·J=4, 1:5 och 1:6, Strakaskogen 1:1 

samt Vit_arr:ossen 1: 1: 

a) Sand- eller grustäkt får icke ske till sådant djup att 

grundvattenyhm l)lottlägges. Därest i sand- eller grustag 

l>egagns,s med of"Jytande ·bränsle driven stationär arbets:raaskin, 

i\. si~[1.l:i. e i; ·;; -~ät·c :oJ.i.tt:.:-åe;~ vilke c rymmer hela elen förekommande 

bränslzmängdent ve.ra anbragt under maskinen för att hindra 

att bränsle läcker ut på marken, Skulle vatten eller bränsle 

fylla tråget, skall dette, tömmas, innan maskinen åter får 

nyttjas. 

b) Indust:::-i8ll inrättning med för grundvattnet skadligt av

fa.11 såsom s;yroT.~ lutar eller metallsalter, får icke anordnas 

med mind:r:?e avfn.llet på ett betryggande sätt förvaras och av-

l&gsnn.s, 

c) Förorenat avloppsvatten får icke utsläp:pas för infiltra-
----- - --··- .~ -----·---- - -----

tion i grunc1rm; c1ock att utsläpp från enstaka hushåll och 

J 

{\._ J 

därmed jfönförl:i.g enhet till2.te:=i, -:- ~!l avloppsva ttnet dessför

innan ~~~'.!_~ en ~ml tät reningsbrunn. ~ 0
1- _; ~ }.,t.J Jl~~ 

d) Avloppsrf::lningsve:dc få:c ej anordnas, ,~I. 
e) Upplag- (la.ge~) av petroleumprodulcter, vägsalt, ·fenolhal

tiga preparat el:;.er annat för grundvattnet skadligt ämne eller 
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avfall, som innehåller dylikt ämne, får icke förekomma med 

mindre sådana särskilda åtgärder vidtagits, att ämnet vid 

läckage eller dylikt hindras nedtränga i grunden; ej heller 

får dylikt ämne spridas eller utsläppas inom området på så

dant sätt att förorening av grundvattnet uppkommer. 

C. För såväl clet inre som det yttre skyddsområdet skall föl

jande bestämmelser gälla: 

Kommunen är skyldig att vid förfrågan av ägare eller brukare 

a.v mark inom yttre eller inre skyddsområdet skyndsamt lämna 

besked om de åtgärder, som enligt kommunens mening i det 

särskilda fallet skall jämlikt A.g) och B.e) vidtagas vid 

anordning av upplag (lager) som dä~ sägs. Lämnas ej besked 

eller åtnöjes ägaren eller brukaren icke med det besked kom

munen lämnat må han draga frågan inför Vattendomstolens 

prövning. I annat fall skall 1 om upplaget (lagret) kommer 

till utförande, vad kommunen fordrat lända till efterrättel

se. Bestämmelserna i detta stycke skall äga motsvarande till

lämpning vid förfrågan i anledning av föreskrifterna under 

A.a), A,b), A.f) och B.b). 

Utan särskild förfråg~n hos kommunen må dock upplag (lager) 

som nu sagts anordnas under tak på underlag av betong (utan 

golvbi·unn) med kanter, som är tillräckligt p.öga och täta, .,..,-· 
för att hindra det upplagda (lagrade) ämnet att komma utan-

för upplagsplatsen. Anläggningen skall anordnas så att den 

icke skadas av tjälskjutning eller på annat sätt samt fort"'.' 

löpande underhållas och inspekteras av ägaren. Innan anlägg

ningen påbörjas skall - för beredande av möjlighet till kont

roll - anmälan göras till kommunen. 

Under enahanda v.ill~or må vätska som här avses, lagras i tank, 

om denna omslutes av ett mot vattenflöde skyddat betongkar 
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(utan avlopp), som rymmer hela den i tanken inneslutna vä~:ske- · 

mängden. När vatten eller vätska från tenken samlats i bet0·,: '.1'-· 

karet, skall d.etta ofördröjligen tömmas och feJ.et avhjä.:'..:;:ias 

innan tanken vidare får nyttje,so 

Vid varje utomhuscistern (ovan- eller underjordisk) fä~ petro-

leumprodukter, smörj- eller transformatorolja, tjära eller. 

produkter därav, gifte:i:- m.rn. skaJ.l finn2.s en varningsskylt 

med upplysning om att cistex-nrm är belägen inom skyddsområde 

för vattentäkt. 

Kommunen är skyldj_g att i terrängen varaktigt utmärka grän

serna för skycidoor.1rådet, cfö::· de '?. j sam.".l.anfe.ller med fastig

hetsgränserna äver.som att svara för den i det sista stycket 

av de för båda zonerna gem0nsa~ma bostämrr.elscrna avsedda 

skyldigheten att uppsätta varningsskyltar vid utomhuscister

ner. 

Kontroll 

:Den uppfordrade vattenmängden skall mätas medelst mätnings

anordningar som skn.J.l finnas u:9:psatta vid de brunnar som be

gagnas, Mätarna skal:1.. avl:isas en g?m~ per Yecka och mätnings

resultaten skall journalföras, Journale:::-na. skall för dem, 

vars rätt kan vr1.ra beJ~oencle däre.v, hållas tillgängliga på 

kommuneris kansli unde1.· den tid s:::im gäller för framställande 

av anspråk på ersättning för oförutsedd skaaa. 

Vattentäktsfastighet 

Rätten att tillgodogöra den j_ d.etta tillstånd 2;ngivna vatten

mängden skall för fram".:;id.en vara f'örenad med Källefall 1: 3 i 
I I 
I I 

:Daretorps socken såsom va ttente,ktsfasiigl1.et. 

Verl<:ställighet 

Tillståndet må tqs i anpp~~s.k innan dome.ri. vnnni t laga 1naft med 
skyldighet för kommunen at·0 ställ& säkerhet enl2.gt ·11 kap 57 § 
vattenlagen. 
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'VÄNERSBORGS TINGSRÄTT 

Vattendomstolen 

DOM s. 18 

C 

A 48/71 

Fastställande av avtal 

Vattendomstolen fastställer det ovan intagna avtalet mellan 

kommunen och Skaraborgs läns hushållningssällskap. 

Oförutsedd ska'.da 

Talan om anspråk på ersättning som ej nu kunnat förutses av 

vattendomstolen skall för att kunna upptagas till prövning 

anmälas hos vattendomstolen inom tjugo år från dagen för 

denna dom. 

Rättegångskostnader 

Sökanden förpliktas att i ersättning för rättegångskostnader 

utge 

till Svangårds huvudmän gemensamt för bi träde av denne två-~ 

tusenfyrahundraåttiotvå kronor, varav i arvode 2,200 krono:>:' 

samt 

till Siv och :Soo Vliden gemensamt för biträde av advokaten 

Olof Lindgren i Jönköping ettusensjuhundrasjuttiofem kronor, 

varav i arvode 1,700 kronor. 

( Sökanden förpliktas vidare utge till :Boa Widen för hans per

sonliga kostnader 900 kronor. 

Kommunen skall slutligen tillställa envar av ovan angivna 

sakägargrupper ett exemplar av clenna dom och av protokollet 

från vattendomstolens huvudförhandling, 

FULLFÖLJTISH.ÄNVISNING 

Talan mot denna dom föres genom vad. Vill pa1:t vädja mot 

dpmen, skall hap inom två veckor fr~n denna dag efler sist 
' I 

den 29 december· 1972 före tjänstetid.ens slut hos V8.t·r,e1n:ti.·l, Lo.-

domaren, adress :Box 71, 462 01 Vänersborg 1, muntligen eller 
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' VÄNERSBORGS TINGSRÄTT 

Vattendomstolen 

DOM s .,19 

( 

A 48/71 

skriftligen anmäla vad. Part, som anmält vad, skall inom 

fy-:ra veckor från denna dag eller sist den 12 januari 1973 

före tjänstetidens slut fullfölja vadet genom att till vat

tenrättsdomaren inkomma med vadeinlaga, ställd till vatten

överdoms to len,. 

Har :part sålunda vädjat, äge även motpart, ehuru han ej iakt

tagit vad ovan sagts, föra talan mot domen; dock åligge honom 

att inom två veckor från den dag, då tiden för fullföljd av 

vadet utgick, till vattenrättsdomaren inkomma med vadeinlaga. 

Sådan vadetalan förfaller, om den första vad.etalan återkallas 

eller eljest förfaller. 

Inlaga eller annan handling må till vattenrättsdomaren in

lämnas genom bud eller insändas med :posten i betalt brev. 

På vattendomstolens vägnar: 

Inger Källoff 

Bestyrkes å tjär.s1ans vägnan 

.. ) r-
.) .• l l , , ·'/ ' ' . ' , 

,. __ / 

I I 

Coll PR 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-11-29
Tekniska nämndens arbetsutskott

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2011/82

§ 126 Beslut om kungörelsedelgivning av beslut om upphävande 
av vattenskyddsområde, del av beslut A 48/71

Sammanfattning av ärendet
Ett beslut om upphävande av befintligt vattenskyddsområde med tillhörande 
skyddsföreskrifter för Källefall vattentäkt beslutas av kommunfullmäktige. När 
beslutet fattats ska också beslut om kungörelsedelgivning göras.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om kungörelsedelgivning av beslut om 

upphävande av vattenskyddsområde, del av beslut A 48/71”, 
2018-11-22, teknisk chef Kjell Jonsson 

Förslag till beslut
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta att 
föreslå att kommunfullmäktige beslutar enligt nedanstående. Förslaget 
inklusive motivering skickas till kommunstyrelsen.

 Föreslå att Kommunfullmäktige beslutar att beslutet § 
[Kommunfullmäktiges paragrafnummer], [datum när det beslutades] 
om upphävande av den del av beslut A 48/71 fattat av 
Vattendomstolen den 15 december 1972 som rör vattenskyddsområde 
med tillhörande skyddsföreskrifter, under rubriken Skyddsområde på 
sidorna 14-17, ska kungöras genom kungörelsedelgivning i Västgöta 
Bladet och Post- och Inrikes Tidningar. Kungörelsen ska inom 10 
dagar från beslutets fattande införas i Västgöta Bladet och Post- och 
Inrikes Tidningar. Beslutet hålls tillgängligt på kommunens 
anslagstavla. Under överklagandetiden hålls också beslutet tillgängligt 
hos Tekniska förvaltningen och på kommunens hemsida.

Lagstöd
27 § förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.
47 och 49 §§ delgivningslagen

Motivering
Kommunfullmäktige fattade XX XX 2018 [Kommunfullmäktiges beslutsdatum], 
beslut att upphäva befintligt vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter, del 
av dom A 48/71 fattat av Vattendomstolen 1972. 

Enligt 27 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken 
m.m. ska ett beslut om att upphäva ett vattenskyddsområde snarast möjligt 
kungöras på det sätt som är föreskrivet för författningar i allmänhet. 
Kungörelse om beslutet ska också införas i ortstidning. Sökande och sakägare 
ska anses ha fått del av beslutet den dag kungörelsen var införd i ortstidning. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-11-29
Tekniska nämndens arbetsutskott

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande

Enligt 47 § delgivningslagen sker kungörelsedelgivning genom att 
myndigheten beslutar att den handling som ska delges hålls tillgänglig viss tid 
hos myndigheten eller på annan plats och ett meddelande om detta och om 
handlingens huvudsakliga innehåll inom tio dagar från beslutet kungörs och i 
vissa fall ges till känna på annat sätt i enlighet med vad som närmare anges 
i 48-50 §§.

Enligt 48 § delgivningslagen ska ett meddelande som avses i 47 §  föras in i 
Post- och Inrikes Tidningar. 

Enligt 49 § delgivningslagen ska ett meddelande om delgivningen skickas till 
någon eller några av dem som delgivningen avser för att vara tillgängligt för 
alla dem som avses med delgivningen. Ingår en statlig myndighet eller en 
kommun bland dem som avses med delgivningen, ska meddelandet alltid 
skickas till myndigheten eller kommunen. 

Informationsbrev kommer att skickas till sakägare som framgår av 
sakägarförteckningen upprättad av Tekniska förvaltningen.

Beslutsgång

Tekniska nämndens arbetsutskotts beslut
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta att 
föreslå att kommunfullmäktige beslutar enligt nedanstående. Förslaget 
inklusive motivering skickas till kommunstyrelsen.

 Föreslå att Kommunfullmäktige beslutar att beslutet § 
[Kommunfullmäktiges paragrafnummer], [datum när det beslutades] 
om upphävande av den del av beslut A 48/71 fattat av 
Vattendomstolen den 15 december 1972 som rör vattenskyddsområde 
med tillhörande skyddsföreskrifter, under rubriken Skyddsområde på 
sidorna 14-17, ska kungöras genom kungörelsedelgivning i Västgöta 
Bladet och Post- och Inrikes Tidningar. Kungörelsen ska inom 10 
dagar från beslutets fattande införas i Västgöta Bladet och Post- och 
Inrikes Tidningar. Beslutet hålls tillgängligt på kommunens 
anslagstavla. Under överklagandetiden hålls också beslutet tillgängligt 
hos Tekniska förvaltningen och på kommunens hemsida.

Lagstöd
27 § förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.
47 och 49 §§ delgivningslagen

Motivering
Kommunfullmäktige fattade XX XX 2018 [Kommunfullmäktiges beslutsdatum], 
beslut att upphäva befintligt vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter, del 
av dom A 48/71 fattat av Vattendomstolen 1972. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-11-29
Tekniska nämndens arbetsutskott

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande

Enligt 27 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken 
m.m. ska ett beslut om att upphäva ett vattenskyddsområde snarast möjligt 
kungöras på det sätt som är föreskrivet för författningar i allmänhet. 
Kungörelse om beslutet ska också införas i ortstidning. Sökande och sakägare 
ska anses ha fått del av beslutet den dag kungörelsen var införd i ortstidning. 

Enligt 47 § delgivningslagen sker kungörelsedelgivning genom att 
myndigheten beslutar att den handling som ska delges hålls tillgänglig viss tid 
hos myndigheten eller på annan plats och ett meddelande om detta och om 
handlingens huvudsakliga innehåll inom tio dagar från beslutet kungörs och i 
vissa fall ges till känna på annat sätt i enlighet med vad som närmare anges 
i 48-50 §§.

Enligt 48 § delgivningslagen ska ett meddelande som avses i 47 §  föras in i 
Post- och Inrikes Tidningar. 

Enligt 49 § delgivningslagen ska ett meddelande om delgivningen skickas till 
någon eller några av dem som delgivningen avser för att vara tillgängligt för 
alla dem som avses med delgivningen. Ingår en statlig myndighet eller en 
kommun bland dem som avses med delgivningen, ska meddelandet alltid 
skickas till myndigheten eller kommunen. 

Informationsbrev kommer att skickas till sakägare som framgår av 
sakägarförteckningen upprättad av Tekniska förvaltningen.

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

Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26  |  Telefon: 0502- 60 60 00  |  Fax: 0502-60 60 80
E-post: tekniska.kontoret@tidaholm.se

www.tidaholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE
2018-11-22

Ärendenummer
2011/82 Tekniska nämnden

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

Tjänsteskrivelse – Beslut om kungörelsedelgivning av beslut om 
upphävande av vattenskyddsområde, del av beslut A 48/71

Sammanfattning av ärendet
Ett beslut om upphävande av befintligt vattenskyddsområde med tillhörande 
skyddsföreskrifter för Källefall vattentäkt beslutas av kommunfullmäktige. När 
beslutet fattats ska också beslut om kungörelsedelgivning göras.

Förslag till beslut
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta att 
föreslå att kommunfullmäktige beslutar enligt nedanstående. Förslaget 
inklusive motivering skickas till kommunstyrelsen.

 Föreslå att Kommunfullmäktige beslutar att beslutet § 
[Kommunfullmäktiges paragrafnummer], [datum när det beslutades] 
om upphävande av den del av beslut A 48/71 fattat av 
Vattendomstolen den 15 december 1972 som rör vattenskyddsområde 
med tillhörande skyddsföreskrifter, under rubriken Skyddsområde på 
sidorna 14-17, ska kungöras genom kungörelsedelgivning i Västgöta 
Bladet och Post- och inrikestidningar. Kungörelsen ska inom 10 dagar 
från beslutets fattande införas i Västgöta Bladet och Post- och 
Inrikestidningar. Beslutet hålls tillgängligt på kommunens anslagstavla. 
Under överklagandetiden hålls också beslutet tillgängligt hos Tekniska 
förvaltningen och på kommunens hemsida.

Lagstöd
27 § förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.
47 och 49 §§ delgivningslagen

Motivering
Kommunfullmäktige fattade XX XX 2018 [Kommunfullmäktiges beslutsdatum], 
beslut att upphäva befintligt vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter, del 
av dom A 48/71 fattat av Vattendomstolen 1972. 

Enligt 27 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken 
m.m. ska ett beslut om att upphäva ett vattenskyddsområde snarast möjligt 
kungöras på det sätt som är föreskrivet för författningar i allmänhet. 
Kungörelse om beslutet ska också införas i ortstidning. Sökande och sakägare 
ska anses ha fått del av beslutet den dag kungörelsen var införd i ortstidning. 
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Tekniska nämnden
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm

Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26  |  Telefon: 0502- 60 60 00  |  Fax: 0502-60 60 80
E-post: tekniska.kontoret@tidaholm.se

www.tidaholm.se

Enligt 47 § delgivningslagen sker kungörelsedelgivning genom att 
myndigheten beslutar att den handling som ska delges hålls tillgänglig viss tid 
hos myndigheten eller på annan plats och ett meddelande om detta och om 
handlingens huvudsakliga innehåll inom tio dagar från beslutet kungörs och i 
vissa fall ges till känna på annat sätt i enlighet med vad som närmare anges 
i 48-50 §§.

Enligt 48 § delgivningslagen ska ett meddelande som avses i 47 §  föras in i 
Post- och Inrikes Tidningar. 

Enligt 49 § delgivningslagen ska ett meddelande om delgivningen skickas till 
någon eller några av dem som delgivningen avser för att vara tillgängligt för 
alla dem som avses med delgivningen. Ingår en statlig myndighet eller en 
kommun bland dem som avses med delgivningen, ska meddelandet alltid 
skickas till myndigheten eller kommunen. 

Informationsbrev kommer att skickas till sakägare som framgår av 
sakägarförteckningen upprättad av Tekniska förvaltningen.
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Tekniska nämnden
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm

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

www.tidaholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE
2018-12-03

Ärendenummer
2018/220 Tekniska nämnden

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

Tjänsteskrivelse - Begäran om komplettering gällande förfrågan 
om köp av industrimark, del av Ramstorp 9:1

Ärendet
Kommunledningskontoret har begärt en komplettering av prissättning på 
marken samt storlek på fastigheten när det gäller förfrågan om köp av 
industrimark del av Ramstorp 9:1.

Beslutsunderlag
 Karta kvm-yta
 Tjänsteskrivelse ”Begäran om komplettering gällande förfrågan om köp 

av mark för industrifastighet – del av Ramstorp 9:1”, kanslichef Anna 
Eklund, 2018-11-30

 Tekniska nämndens beslut ”Beslut angående remiss – Förfrågan om 
köp av mark för industrifastighet – del av Ramstorp 9:1, § 129/2018, 
2018-11-15

 Tjänsteskrivelse – ”Förfrågan om köp av mark för industri del av 
Ramstorp 9:1”, teknisk chef Kjell Jonsson, 2018-09-28

 Tjänsteskrivelse ”Remiss – Förfrågan om köp av mark för 
industrifastighet – del av Ramstorp 9:1”, kanslichef Anna Eklund, 
2018-09-27

 Förfrågan om köp av mark för industrifastighet, 2018-09-18
 Karta

Utredning
Tidigare försäljningar av intilliggande mark har försålts till ett pris av 25 kr/m2.
Priset ligger inom det spann för industrimark kommunfullmäktige beslutat om.
Förrättningskostnader och anslutningsavgifter bekostas av köparen.
Ungefärlig storlek enligt bifogad karta, exakt yta fastställes efter avstyckning 
enligt detaljplan

Barnrättsbedömning
Prissättningen bedöms ej i direkt mening beröra barn.

Förslag till beslut
- Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige försälja marken ifråga 

till ett pris om 25 kr/m2
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Kommunstyrelsen
Postadress: Tidaholms kommun  |  522 83 Tidaholm

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

www.tidaholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE
2018-11-30

Ärendenummer
2018/308 Tekniska nämnden

 
Anna Eklund    
0502-60 60 48
anna.eklund@tidaholm.se

Begäran om komplettering gällande Förfrågan om köp av mark för 
industrifastighet- del av Ramstorp 9.1

Ärendet
Tekniska nämnden har i beslut § 129/2018 besvarat en remiss angående en 
inkommen förfrågan gällande köp av mark för industrifastighet- del av 
Ramstorp9.1. Tekniska nämnden föreslår i sitt beslut kommunstyrelsen 
besluta att bifalla förfrågan om förvärv av marken. 

För att kunna gå vidare med beredningen av ärendet skulle 
kommunledningsförvaltningen vilja inhämta tekniska nämndens prissättning 
på marken samt storleken på fastigheten. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-11-15
Tekniska nämnden

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2018/220

§ 129 Beslut angående remiss- Förfrågan om köp av mark för 
industrifastighet- del av Ramstorp 9.1

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningskontoret har till tekniska nämnden översänt en förfrågan om 
köp av mark för industrifastighet – del av Ramstorp 9:1 för yttrande till 
kommunstyrelsen senast 2018-12-31.

Avstyckningen överensstämmer med föreslagen tomtindelningsplan. Över 
området går en försörjningsgata med bland annat VA-ledningar tvärs till 
kriminalvårdsanstalten. Dessa är planerade att flyttas under 2019 vilket 
möjliggör exploatering av området ifråga. Förutsatt att planarbete möjliggör 
föreslagen användning kan marken försäljas under förutsättning VA-ledningar 
och gata byggs ut.

Beslutsunderlag
 Tekniska nämndens arbetsutskott, ”Beslut angående remiss – 

Förfrågan om köp av mark för industrifastighet – del av Ramstorp 9:1”, 
§ 112/2018, 2018-11-01

 Tjänsteskrivelse ”Förfrågan om köp av mark för industri del av 
Ramstorp 9:1, teknisk chef Kjell Jonsson, 2018-09-28

 Tjänsteskrivelse ”Remiss – Förfrågan om köp av mark för 
industrifastighet – del av Ramstorp 9:1, Anna Eklund, 2018-09-27

 Förfrågan om köp av mark för industrifastighet
 Karta

Förslag till beslut
 Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta 

föreslå kommunstyrelsen besluta att förfrågan om förvärv av del av 
Ramstorp 9:1 bifalls.

Tekniska nämndens beslut
 Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta att 

förfrågan om förvärv av del av Ramstorp 9:1 bifalls.

Sändlista
Kommunstyrelsen
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Tekniska nämnden
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm

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

www.tidaholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE
2018-12-04

Ärendenummer
2017/243 Tekniska nämnden

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

Tjänsteskrivelse - Upphandling byggentreprenad avseende 
ombyggnad av kök och matsal Hökensåsskolan

Ärendet
Tekniska nämnden beslutade, 2018-11-15 § 130/2018, att med hänsyn till 
sent inkommen handling samt översyn av omfattning av byggentreprenad för 
ombyggnad av kök och matsal Hökensåsskolan företa en ny upphandling av 
byggentreprenad.

Ny upphandling av byggentreprenad har nu gjorts och ………….. 

Beslutsunderlag
 Tekniska nämndens beslut ”Beslut angående upphandling 

byggentreprenad avseende ombyggnad av kök och matsal 
Hökensåsskolan, § 130/2018, 2018-11-15

Utredning
Här skrivs en mer omfattande bakgrund/utredning om ärendet. 

Barnrättsbedömning
Här skrivs en sammanfattning av resultatet av barnrättsbedömningen.

Utredningens slutsatser
Här skrivs utredningens slutsatser.

Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar                       
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-11-15
Tekniska nämnden

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2017/243

§ 130 Beslut angående upphandling byggentreprenad avseende 
ombyggnad av kök och matsal Hökensåsskolan

Sammanfattning av ärendet
Klagomål angående upphandling avseende ombyggnad kök och matsal 
Hökensåsskolan har inkommit.

För att undvika en utdragen process angående sent inkommen del av 
handling kommer inkomna anbud att förkastas och upphandling avseende 
”Byggentreprenad” att tas om.

Beslutsunderlag
 Tekniska nämndens arbetsutskott ”Beslut angående upphandling 

byggentreprenad avseende ombyggnad av kök och matsal 
Hökensåsskolan”, § 113/2018, 2018-11-01

 Tjänsteskrivelse ”Klagomål angående byggupphandlingsdelen för 
ombyggnad kök och matsal Hökensåsskolan”, 2018-10-31, 
projektledare Peter Eriksson

Förslag till beslut
- Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar att med hänsyn till sent 

inkommen handling samt översyn av omfattning av byggentreprenaden  
företa en ny upphandling av byggentreprenad.

- Upphandlingen kan återkallas om tekniska nämnden finner det 
omotiverat med en ny upphandling.

Tekniska nämndens beslut
 Tekniska nämnden beslutar att med hänsyn till sent inkommen handling 

samt översyn av omfattning av byggentreprenaden  företa en ny 
upphandling av byggentreprenad.

Sändlista
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Tekniska nämnden
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm

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

www.tidaholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE
2018-12-06

Ärendenummer
Ärendenr. Tekniska nämnden

 
Johan Larsaeus    
0502- 60 67 18
johan.larsaeus@tidaholm.se

Cirkulationsplats Stallängsvägen Rosenberg

Ärendet
Här skrivs kortfattat vad ärendet handlar om.

Beslutsunderlag
Här skrivs vilka beslutsunderlag som varit underlag för ärendet. Detta återges 
automatiskt i protokollet.

Utredning
Här skrivs en mer omfattande bakgrund/utredning om ärendet. 

Barnrättsbedömning
Här skrivs en sammanfattning av resultatet av barnrättsbedömningen.

Utredningens slutsatser
Här skrivs utredningens slutsatser.

Förslag till beslut
Här lämnas förslag till beslutsförslag. Detta återges automatiskt i protokollet.

88


	Kallelse förstasida
	Anmälningsärenden
	Anmälningsärenden
	Sida 1
	Sida 2


	Anmälan av delegationsbeslut
	Delegationsbeslut

	Beslut angående LTF Stallängsvägen
	Beslut TNAU 2018-11-29
Beslut angående LTF Stallängsvägen
	Parkering Stallängsvägen
	LTF 1498 2018 38 Tidaholms kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på Stallängsvägen
	Sida 1
	Sida 2

	LTF 1498 2018 39 Tidaholms kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på Stallängsvägen
	Sida 1
	Sida 2


	Beslut angående hyresregleringar servicelägenheter Midgård
	Beslut TNAU 2018-11-29
Beslut angående hyresregleringar servicelägenheter Midgård
	Hyresreglering servicelägenheter Midgård

	Beslut angående komplettering ny idrottshall Rosenberg
	Beslut TNAU 2018-11-29
Beslut angående komplettering ny idrottshall Rosenberg
	Tjänsteskrivelse - Komplettering Idrottshall Rosenberg
	Ritning idrottshall Rosenberg A-40-1-110_2
	Beslut TN 2018-10-18
Beslut angånde komplettering projektering idrottshall Rosenberg
	Sida 1
	Sida 2


	Beslut angående taxa VA 2019
	Beslut TNAU 2018-11-29
Beslut angående taxa VA 2019
	Tjänsteskrivelse - Taxa VA 2019

	Beslut angående system för prissättning av tomter
	Beslut TNAU 2018-11-29
Beslut angående system för prissättning av tomter
	Sida 1
	Sida 2

	Tjänsteskrivelse - System för prissättning av tomter
	Beslut om justering av prisnivå för industri- och villatomter
	Sida 1
	Sida 2


	Beslut angående förfrågan om markförvärv del av Furulund 2:1
	Beslut TNAU 2018-11-29
Beslut angående förfrågan om markförvärv del av Furulund 2:1
	Begäran om yttrande - Förfrågan om förvärv av hel eller del av tomt 2:1>4
	Förfrågan om förvärv av hel eller del av tomt 2:1>4
	Karta 2:1>4
	Satelitbild med önskad tomtgräns
	Foto - staket Granaten 26
	Sida 1
	Sida 2

	Tjänsteskrivelse - Förfrågan om markförvärv hel eller del av Furulund 2:1>4
	Avstyckning karta som utvisar kvm-yta

	Beslut angående eventuellt markförvärv Suntak och Acklinga
	Beslut TNAU 2018-11-29
Beslut angående eventuellt markförvärv Suntak och Acklinga
	Tjänsteskrivelse, information markförvärv i Suntak och Acklinga

	Beslut om upphävande av beslut om befintligt vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter för Källefall vattentäkt, del av beslut A 48/71 fattat av Vattendomstolen
	Beslut TNAU 2018-11-29
Beslut om upphävande av beslut om befintligt vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter för Källefall vattentäkt, del av beslut A 48/71 fattat av Vattendomstolen
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5

	Tjänsteskrivelse – Beslut om upphävande av beslut om befintligt vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter för Källefalls vattentäkt, del av beslut A 48/71 fattat av Vattendomstolen
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4

	Alla yttranden pdf
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6

	PM  vattenskyddsfrågor  Källefall VSO  Tidaholms kommun 2018-09-17_4
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6

	Källefalls vattenskyddsområde  gällande skyddsföreskrifter 1972-12-15_4
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10
	Sida 11
	Sida 12
	Sida 13
	Sida 14
	Sida 15
	Sida 16
	Sida 17
	Sida 18
	Sida 19


	Beslut om kungörelsedelgivning av beslut om upphävande av vattenskyddsområde, del av beslut A 48/71
	Beslut TNAU 2018-11-29
Beslut om kungörelsedelgivning av beslut om upphävande av vattenskyddsområde, del av beslut A 48/71
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3

	Tjänsteskrivelse – Beslut om kungörelsedelgivning av beslut om upphävande av vattenskyddsområde, del av beslut A 48/71
	Sida 1
	Sida 2


	Remiss- Komplettering förfrågan om köp av mark för industrifastighet- del av Ramstorp 9.1
	Tjänsteskrivelse - Begäran om komplettering gällande förfrågan om köp av industrimark, del av Ramstorp 9:1
	Begäran om komplettering gällande Förfrågan om köp av mark för industrifastighet- del av Ramstorp 9.1
	Beslut TN 2018-11-15
Beslut angående remiss- Förfrågan om köp av mark för industrifastighet- del av Ramstorp 9.1
	Planöversikt - del av Ramstorp 9:11

	Beslut angående upphandling byggentreprenad avseende ombyggnad kök och matsal Hökensåsskolan
	Tjänsteskrivelse - Upphandling byggentreprenad avseende ombyggnad av kök och matsal Hökensåsskolan
	Beslut TN 2018-11-15
Beslut angående upphandling byggentreprenad avseende ombyggnad av kök och matsal Hökensåsskolan

	Cirkulationsplats Stallängsvägen Rosenberg
	Cirkulationsplats Stallängsvägen Rosenberg


