
 

 Protokoll 1 (19) 
    
Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Ärendenummer 
Tekniska nämnden 2020-09-24 TN 2020/0204-200 

    
 

  

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Nämnd/Styrelse Tekniska nämnden 
Sammanträdesdatum 2020-09-24 
Tillkännagivet från och med 2020-09-29 
Tillkännagivet till och med 2020-10-21 
Förvaringsplats för protokollet Tekniska förvaltningen Tanumshede 
  
Underskrift  

 Kathrine Kahlman 
  
 

Tekniska nämnden 

Plats och tid Sammanträdesrum Tjurpannan, kl 08.30–11.50 
Ledamöter Se nästa sida. 
Övriga närvarande Karin Görfelt, VA-ingenjör, § 87 distans 

Kathrine Kahlman, Nämndsekreterare 
Sten-Anders Olsson, Förvaltningschef 
Ulrika Olsson, Förvaltningsekonom, § 77 distans 
Mats Andresen, VD , Rambo AB, § 86 
Anja Wallin, Rambo AB, § 86 
Lis Källström, Teknikansvarig 

Justeringens plats och tid 2020-09-28 
Paragrafer 75–88 
  
Sekreterare  

 Kathrine Kahlman 
  
Ordförande  

 Alf Johansson 
  
Justerare  

 Glenn Sandsten 
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Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Ärendenummer 
Tekniska nämnden 2020-09-24 TN 2020/0204-200 
    

 

    Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
    

 

Beslutande ledamöter Alf Johansson, Ordförande (M) 
Oskar Josefsson, 1:e vice ordförande (S) 
Benny Svensson, 2:e vice ordförande (L) 
Lisbeth Hansson (M), Deltar på distans 
Michael Gustafsson (C) 
Jan Andersson (S) 
Ann-Christin Antonsson (S) 
Rolf Trohne (SD), Deltar på distans 
Enar Bohlin (M), tjänstgörande ersättare för Lars-Erik Johansson (M) 
Andreas Hermansson (C), tjänstgörande ersättare för Lars Olrog (C) 
Glenn Sandsten (S), tjänstgörande ersättare för Jonas Pettersson (VP) 

  
Ersättare Lars Johansson (M), ersättare 
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Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum  
Tekniska nämnden 2020-09-24  
    
 

    Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
    

 

TN § 75  

Val av justerare 

Sammanfattning av ärendet 
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Glenn Sandsten (S)  
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Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum  
Tekniska nämnden 2020-09-24  
    
 

    Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

TN § 76  

Kallelse med dagordning 

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska nämnden godkänner utskickad dagordning med följande tillägg: 
- Information från Rambo AB om förslag till ny renhållningstaxa 
- Information om Övre Bolsjön som råvattentäkt 
- Delegation för flytt av fordon  
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Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum  
Tekniska nämnden 2020-09-24  
    
 

    Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

TN § 77 TN 2020/0006-206 

Delårsbokslut, budgetuppföljningar 2020 

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska förvaltningen redovisar ett bättre resultat än den delvis 
periodiserade budgeten. Kostnaderna har varit lägre än budgeterat för alla 
verksamheter. Vindkraftverket följer i stort sett budget. VA redovisar ett 
underskott som är mindre än budgeterat. 
  
Ackumulerad sjukfrånvaro för förvaltningen uppgick per sista augusti till 
4,37 procent vilket är något högre än för samma period 2019 då frånvaron 
uppgick till 4,1 procent. Coronapandemin har hittills inte i någon högre grad 
påverkat sjukfrånvaron på förvaltningen, under mars och april noterades en 
ökning men har därefter sjunkit och ligger runt 3 procent. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-09-09 
Bilaga, delårsbokslut 2 2020 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden beslutar  
  
att godkänna bilagda delårsbokslut 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige  
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Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum  
Tekniska nämnden 2020-09-24  
    
 

    Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

TN § 78 TN 2020/0213-540 

Ändring av VA-taxan för 2021 

Sammanfattning av ärendet 
Omfattningen av det kommunala verksamhetsområdet för vatten och avlopp 
har stadigt vuxit under de senaste åren, både på grund av exploatering och 
utbyggnad av VA i befintlig bebyggelse. Utbyggnaden av VA i 
omvandlingsområden följer i stort den plan som tekniska nämnden antagit, 
och som baseras på prioritering ur miljösynpunkt samt kapacitet i 
närliggande VA-anläggningar. Nästa område som står på tur för utbyggnad 
av vatten och avlopp är Långsjö mellan Fjällbacka och Kämpersvik under 
2021/22. Anslutningen förutsätter att överföringsledningarna mellan 
Fjällbacka och Kämpersvik är anlagda vilket genomförs under höst och vår 
 2020/21. Med ovanstående som bakgrund behöver taxan justeras. 
  
Brukningsavgift 
Ingen förändring av taxan föreslås till år 2021. Prognos för höjning av taxan 
visar att den bör justeras runt år 2022-23 och åren därefter, då det krävs 
höjningar för att bibehålla balansen mellan intäkter och utgifter. Det är 
framförallt kapitalkostnaderna som ökar fortlöpande på grund av de stora 
investeringsprojekt som har genomförts tidigare år och kommer att 
genomföras kommande år. Driftkostnaderna ökar också i takt med att 
verksamhetsområdet utökas, men inte i lika stor utsträckning som 
kapitalkostnaderna. 
  
Anläggningsavgift 
Tanken är att anläggningsavgiften ska motsvara kostnaden som VA-
kollektivet har för att anlägga VA till en fastighet. Vid jämförelse av 
kostnader och intäkter för VA-utbyggnadsprojekt de senaste och kommande 
 åren så ser man att kostnaden är högre än intäkten. Därför föreslås 
en höjning av anläggningsavgifterna med 4% för att inte få för stora 
höjningar enskilda år. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-09-09 
Förslag VA-taxa 2021 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige 
  
att anta bilagda förslag till ändrad VA-taxa, och 
  
att taxan skall gälla från 1 januari 2021 
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Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum  
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    Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
    

 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige  
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Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum  
Tekniska nämnden 2020-09-24  
    
 

    Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

TN § 79 TN 2020/0214-547 

Avgiftsskyldighet för fastighet inom 
verksamhetsområde för VA 

Sammanfattning av ärendet 
Fastigheten Grebbestad 2:390, Nedre Långgatan 35 (fd Stangs Livs), ligger i 
centrala Grebbestad och har anslutning till vatten och avlopp. Eftersom 
fastigheten är klassad som verksamhet och är bebyggd så debiteras 
brukningsavgift enligt gällande taxa för verksamheter. Fastighetsägaren har 
även för några år sedan ställt frågan till Tanums kommun om ändring av 
brukningsavgiften och fått nekande beslut. 
  
Fastighetsägaren använder för närvarande inte fastigheten, och vattnet har 
stängts av i gatan samt att uppehåll i hämtning av hushållsavfall sker på 
fastighetsägarens begäran.  
  
Eftersom fastigheten ligger inom verksamhetsområdet för vatten och avlopp 
och är ansluten så debiteras alltjämt de två fasta delarna av 
brukningsavgiften, i 2020 års taxa 8 775 kr/år (exkl moms). 
Fastighetsägaren sätter sig emot detta, med anledning av att byggnaden inte 
används, och vill betala enbart den fasta grundavgiften på 3 303 kr/år (exkl 
moms). 
  
Tekniska nämnden har tidigare nekat till någon ändring av debiteringen 
under rådande omständigheter. Om byggnaden skulle rivas så skulle 
fastighetsägaren debiteras för ”obebyggd fastighet”, vilket innebär att endast 
40% av den fasta grundavgiften debiteras, 1321 kr/år (exkl moms). I 
gällande VA-taxa finns ingen särskild avgift för fastigheter som inte 
används, men ändå står där och är anslutna. Genom att vara ansluten och 
betala brukningsavgiften löpande så äger fastighetsägaren rätt att när som 
helst nyttja vatten- och avloppstjänsterna. 
  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-09-09 
Brev från fastighetsägaren 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden beslutar  
  
att fortsätta debitera brukningsavgifter enligt gällande taxa för fastigheten 
Grebbestad 2:390 
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Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum  
Tekniska nämnden 2020-09-24  
    
 

    Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
    

 

Beslutet skickas till 
VA-avdelningen 
Fastighetsägaren  
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Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum  
Tekniska nämnden 2020-09-24  
    
 

    Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

TN § 80 TN 2020/0125-363 

Medborgarförslag om grillplats vid lekplatsen på 
Vinbäck, Tanumshede 

Sammanfattning av ärendet 
Önskemål om en grillplats vid lekplatsen på Vinbäck som en naturlig 
samlingsplats för alla. 
  
Tanums kommun har tidigare installerat en grillplats på Rörviks lekplats i 
Grebbestad, denna används flitigt och har verkligen blivit en bra 
samlingsplats för många. Det inkom en del invändningar från boende i 
området som inte ville godkänna bygglovet med motiveringen att det skulle 
bara bli ett tillhåll och busliv. Vid dags dato har det inte varit så, det har 
endast varit under dagtid som grillen använts.  
  
Det vore önskvärt med en anordnad grillplats i varje samhälle där det finns 
någon naturlig samlingsplats, varje grillhus/grillplats kostar ca 160 000kr. 
(Bygglov, inköp, markarbeten och montering.) 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-09-09  

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden beslutar 
  
att anordna en grillplats på Vinbäcks lekplats 

Beslutet skickas till 
Förslagsställaren 
Kommunfullmäktige  
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Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum  
Tekniska nämnden 2020-09-24  
    
 

    Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

TN § 81 TN 2020/0124-361 

Medborgarförslag om plantering av fruktträd mm vid 
norra infarten i Tanumshede, vid vattenverket 

Sammanfattning av ärendet 
Tanken med blommande träd och buskar är väldigt god då våra insekter 
behöver all den hjälp de kan få. Fastighetsavdelningens parkenhet har därför 
börjat anlägga blomsterängar på ett flertal platser. 
  
Att anlägga en parkliknande miljö med fruktträd och buskar kräver dock en 
hel del skötsel, något som parkenheten med den personalstyrka vi har idag 
inte tror sig kunna utföra på ett tillfredsställande vis.  
  
Parkavdelningen har i stället valt att anlägga en blomsteräng på platsen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-09-09 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden beslutar 
  
att meddela förslagsställaren att förslaget om fruktträdsplaneringen i 
dagsläget inte är genomförbart. 
  

Beslutet skickas till 
Förslagsställaren 
Kommunfullmäktige  
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Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum  
Tekniska nämnden 2020-09-24  
    
 

    Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

TN § 82 TN 2020/0203-200 

Sammanträdesdagar för tekniska nämnden 2021 

Sammanfattning av ärendet 
Förslag till sammanträdesdagar för 2021 
  
Tekniska nämnden sammanträder på torsdagar kl 08:30 
Arbetsutskottet sammanträder på måndagar kl 13:00 
  
Tn 18 februari – Au 8 februari 
Tn 18 mars – Au 8 mars 
Tn 15 april – Au 6 april (tisdag) 
Tn 20 maj – Au 10 maj 
Tn 17 juni – Au 7 juni 
  
Tn 12 augusti – inget Au 
Tn 26 augusti – Au 16 augusti 
Tn 23 september – Au 13 september 
Tn 14 oktober – Au 4 oktober 
Tn 18 november – Au 8 november 
Tn 16 december – Au 6 december 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-08-10 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden beslutar 
  
att fastställa sammanträdesdagar för 2021 enligt ovan 
  

Beslutet skickas till 
Nämndsekreterare  
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Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum  
Tekniska nämnden 2020-09-24  
    
 

    Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

TN § 83 TN 2020/0215-201 

Revidering av delegationsordning för tekniska 
nämnden 

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska nämnden fastställde den 25 februari 2019, § 19 ny 
delegationsordning för tekniska nämnden. 
  
I den tidigare delegationsordningen fastställd 23 januari 2014 § 3, punkt 24 
b, hade va-chefen delegation att företräda kommunen vid 
lantmäteriförrättningar som ligger inom nämndens ansvarsområde. Denna 
delegation har av misstag fallit bort i den nu gällande delegationsordningen. 
  
Detta är opraktiskt och bevärligt i många sammanhang och delegationen för 
VA-chefen bör återinföras i delegationsordningen. 
  
Det finns också önskemål från VA-avdelningen att VA-chef, VA-ingenjör 
och driftschef får delegation att företräda VA-avdelningen 
i tillståndsprövningar och kommunikation med tillsynsmyndigheter. Idag 
krävs fullmakt från tekniska nämndens ordförande och vice ordförande i 
dessa ärende. 
  
Ansvaret för adressättningen i kommunen fördes över till miljö- och 
byggnadsnämnden från 1 januari 2020, och därmed kan punkt 37 strykas 
från tekniska nämndens delegationsordning. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-08-28 
Förslag till ny delegationsordning för tekniska nämnden 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden beslutar  
  
att upphäva tidigare beslut från 2019-02-25 § 19, samt 
  
att godkänna bilagda förslag till ny delegationsordning för tekniska 
nämnden 

Beslutet skickas till 
Nämndsekreterare för vidare handläggning  
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Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum  
Tekniska nämnden 2020-09-24  
    
 

    Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

TN § 84 TN 2020/0007-200 

Information och meddelanden till tekniska nämnden 
2020 

Sammanfattning av ärendet 
Information om: 
Omhändertagande av skrotbil  
Reviderade riktlinjer för deltagande på distans för kommunstyrelsen  och 
nämnder 

Beslutsunderlag 
KS § 192 
Riktlinjer för deltagande på distans för kommunstyrelsen och nämnder 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden beslutar 
  
att tacka för informationen  



 

 Tanums kommun Protokoll 16 (19) 
    
Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum  
Tekniska nämnden 2020-09-24  
    
 

    Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

TN § 85 TN 2020/0008-201 

Redovisning av delegationsbeslut 2020 

Sammanfattning av ärendet 
19 – Anställningsbeslut VA, Lennart Hedin 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-09-10 
Anmälda delegationsbeslut, anställningsbeslut 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden beslutar 
  
att godkänna redovisningen av ovanstående delegationsbeslut  



 

 Tanums kommun Protokoll 17 (19) 
    
Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum  
Tekniska nämnden 2020-09-24  
    
 

    Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

TN § 86 TN 2020/0026-563 

Information om förslag till ny renhållningstaxa 

Sammanfattning av ärendet 
Representanter från Rambo AB informerade om förslag till ny 
renhållningstaxa. 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden beslutar 
  
att tacka för informationen 
  
   



 

 Tanums kommun Protokoll 18 (19) 
    
Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum  
Tekniska nämnden 2020-09-24  
    
 

    Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

TN § 87 TN 2018/0223-541 

Information om Övre Bolsjön som råvattentäkt 

Sammanfattning av ärendet 
Information om Övre Bolsjön som råvattentäkt. 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden beslutar 
  
att tacka för informationen  



 

 Tanums kommun Protokoll 19 (19) 
    
Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum  
Tekniska nämnden 2020-09-24  
    
 

    Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

TN § 88 TN 2019/0166-359 

Delegation för flytt av fordon 

Sammanfattning av ärendet 
Diskuterades delegationen för beslut om flytt av fordon (p 34 i 
delegationsordningen), samt överfallslarm för personal som handlägger 
dessa frågor. 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden beslutar 
  
att tills vidare återta delegationen för flytt av fordon, 
  
att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en handlingsplan för handläggning 
av flytt av fordon, samt 
  
att ge förvaltningen i uppdrag att säkerställa säkerheten för förvaltningens 
anställda så att behov av överfallslarm kan undvikas 

Beslutet skickas till 
Teknisk chef 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Delårsbokslut 2 
Tekniska nämnden 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förvaltningschef, Sten-Anders Olsson 2020-09-24 
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Tekniska nämnden augusti 2020 
Tekniska nämnden är både en myndighet och en serviceorganisation. Nämnden ansvarar för 
drift, underhåll och investeringar i kommunaltekniska anläggningar såsom gator, byggnader, 
badplatser, vandringsleder och grönområden. Nämnden ansvar också för 
parkeringsverksamhet inklusive beviljande av parkeringstillstånd för rörelsehindrade och 
nytto- och boendeparkeringstillstånd. 

Vidare ansvarar nämnden också för drift, underhåll och investeringar av allmänna 
vattentjänster.  

Dessutom ansvarar nämnden för avfallshantering och renhållning. Den är helt 
avgiftsfinansierad och verksamhetsansvaret har överlåtits på det kommunala bolaget Rambo 
som ägs gemensamt utav Tanum, Munkedal, Sotenäs och Lysekil. 

Belopp tkr Budget 2020
Budget aug 

2020 aug-20 aug-19
Intäkter 163 213    108 689  109 117  104 877  
Justering intäkter/ VA 
resultatfond 1 951        1 301      605         171 -        
Kostnader 133 438 -   89 197 -   85 463 -   83 394 -   
Kapitalkostnader 65 865 -     43 906 -   43 530 -   43 342 -   
Verksamhetsresultat 34 139 -     23 113 -   19 271 -   22 030 -   

Finansiella poster 2 379        1 586      1 698      2 292      
Resultat 31 760 -     21 527 -   17 573 -   19 738 -   

Kommunbidrag 31 688      21 123    21 126    19 780    
Förändring eget kapital 72 -            404 -        3 553      42            

Ekonomisk analys 
Tekniska förvaltningen redovisar ett överskott. Kostnaderna har varit lägre än budgeterat för 
de flesta verksamheter. Det är framför allt löpande underhåll på särskilda boenden som har 
uteblivit på grund av Corona samt inköp av material. Tillgången till de särskilda boendena har 
nu förbättrats och flera åtgärder är redan inplanerade och beställda. Snöröjningen har också 
varit mindre omfattande än budgeterat. Corona-relaterade kostnader uppgår till 265 tkr. 
 
Kostnaderna och intäkterna har ökat jämfört med tidigare år. Intäktsökningen beror på fler 
VA-abonnenter, tillkommande verksamhetsytor för fastighet samt nytt avtal för lokalvården. 
Kostnadsökningen beror på högre kostnader för lokalvården samt utökad bemanning inom 
VA-verksamheten. 
 
Vindkraftverket redovisar ett resultat som följer budget. Priset för producerad el har varit 
lägre än budgeterat men det har blåst mer. 
 
Prognos 
Coronarelaterade kostnader och förlorade intäkter uppgår totalt till cirka 600 tkr. Prognosen 
för den skattefinansierade verksamheten är ett överskott på 650 tkr då det finns avdelningar 
inom förvaltningen som går bättre än budgeterat. 
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VA-verksamheten beräknas följa budget, vilket innebär ett underskott på 1 951 tkr. 
 

Verksamhetsberättelse 
Kommunen har tio avloppsreningsverk. Vid de reningsverk som ligger vid kusten ökar 
belastningen markant under sommarperioden. Merparten av verken har marginaler för att ta 
emot denna belastning, men vid några av verken är belastningen nära den maximala 
tillståndsgivna belastningen. Vid Gerlesborgs reningsverk har två av tre utbyggnadsetapper 
för att förbättra reningsprocessen genomförts under senaste tiden. Vid Resö reningsverk pågår 
ombyggnad under 2020, parallellt med ansökan om nya försiktighetsmått (villkor) för att få 
ansluta fler abonnenter. Några av verken har haft varierande funktion under de senaste åren 
och ombyggnad är eller har varit aktuell på flera verk. Hamburgsunds reningsverk har byggts 
om under vintern 2019/2020 för att uppfylla nya, strängare krav, bland annat gällande 
kväverening. För Tanumshedes reningsverk har kommunen lämnat in en tillståndsansökan för 
ombyggnad av befintlig process, eftersom den nuvarande processen har fungerat sämre de 
senaste åren. Tillståndsansökan gäller också utökning av kapaciteten för att möjliggöra fler 
anslutningar.  

Parkavdelningen har renoverat hopptorn och upprustat flytbryggor vid badplatsen i 
Grebbestad samt badhytter och hopptorn på Badholmen. Vid Ranebo har man rustat för en ny 
säsong och installerat en ny värmepump.  Vid Grönemads badplats har det byggts en ny 
tillgänglighetsanpassad toalettbyggnad. Efter ett medborgarförslag har det köpts in och 
monterats lekredskap på Resö. En sorteringstrumma till Avanten införskaffats som används 
till luckring, borttagning av rötter och ogräs i fallskyddssanden på våra lekplatser. En mycket 
stor ekonomisk besparing att utföra detta i egen regi. Inom kort kommer renoveringen av 
trädäcket vid Siljevi motionsspår påbörjas. Bygglov för ett grillhus vid lekplatsen på Vinbäck 
kommer att lämnas in under september. Om det är möjlig så är tanken att varje samhälle ska 
få en grillplats i närheten av en lekplats.  

Tillskapandet av skolmoduler i Hamburgsund är klart och skolverksamheten flyttade in i april. 
Modulerna kommer tjänstgöra som evakueringslokaler under tiden som arbeten med 
renovering och ombyggnation genomförs i byggnadsdelar A-B-C-D på skolområdet. 
I samband med projektering av renovering och ombyggnadsarbeten vid Hamburgsundskolan, 
pågår även en förstudie för att möjliggöra placering av nytt storkök, och tillhörande matsal 
med fördubblad kapacitet på skolområdet. 

Även i Fjällbacka och Rabbalshede installeras skolmoduler för att snabbt öka antalet 
förskoleplatser då kommunen växer med fler barnkullar.  

På uppdrag från kommunstyrelsen planerar och utför fastighetsavdelningen rivningar av 
kommunägda fastigheter. I år har en fastighet på Postvägen i Tanumshede redan rivits. I höst 
påbörjas rivningen av ”Rosa Villan” i Tanumshede och eventuellt även FD: Thoréns verkstad 
i Fjällbacka. 

Även i sommar har systemet med p-skivor använts i Resö, Grebbestad, Fjällbacka och 
Hamburgsund. Införande av parkeringsavgifter skjuts fram till 2021. 
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Vindkraftverket har fungerat bra. Det har inte varit något längre produktionsstopp. Det har 
blåst 32 procent mer än budgeterat för perioden januari till augusti. I genomsnitt har det blåst 
6,5 m/s.  

Corona 
Kostnader för Corona uppgår till 265 tkr. Inom gata beräknas ett intäktsbortfall på totalt 350 
tkr på grund av ingen fakturering av upplåtelse allmän platsmark och mindre 
parkeringsavgifter. Investeringsprojektet Iordningställande av akuta vårdplatser har haft 
utgifter på 367 tkr till och med augusti månad. 

Fastighetsavdelningen har stoppat alla planerade arbeten i de särskilda boendena för att 
minska smittspridningen. Avdelningen har fått planera om och fokusera på andra 
verksamhetslokaler. Sedan slutet av mars distansarbetar de som kan inom förvaltningen.  

Under sommarmånaderna har man dubblat rengöringsintervallet för alla offentliga toaletter 
och utrustat dessa med alcogel. De har gjorts dagliga ronderingar på kommunala badplatser. 
Allmänna ytor har utrustat med extra sittplatser för att ge möjlighet till socialt avstånd. 

Investeringar 
Vattenverket har byggts ut för att möta det ökade behovet av vattenförsörjning nu och i 
framtiden. Med utbyggnaden av vattenverket har produktionskapaciteten fördubblats. Det 
finns dock kapacitetsbegränsningar i ledningsnätet. Det nya vattenverket sattas i produktion 
under juni månad. En del mindre arbeten pågår fortfarande. 

Utloppsledningen i Grebbestad från Bodalsverket har förlängts och arbetet slutfördes i maj.  
Projektet med att överföra Fjällbackas avloppsvatten till Bodalens reningsverk är nu inne på 
etappen med nya överföringsledningar mellan Kämpersvik och Fjällbacka. Entreprenaden 
startade i augusti och beräknas färdigt våren 2021.  Efter det återstår att slutföra projektering 
för ombyggnad av Fjällbacka reningsverk till en pumpstation och sedan utförandet.  

Utbyggnad av Skärholmen är klart. Projektering av utbyggnad av verksamhetsområde i 
Långsjö pågår. Utbyggnaden innebär anslutning av cirka 110 stycken fastigheter. Området har 
idag en otillfredsställande VA-lösning vilket behöver åtgärdas ur miljö- och 
hälsoskyddssynpunkt. Överföringsledningar mellan Fjällbacka och Kämpersvik behöver vara 
på plats innan området kan anslutas. 

Underhållsinsatser på verksamhetslokaler om cirka nio miljoner är planerade för 2020 och 
arbetet går i stort sett enligt tidplan.  

Lundens Naturförskola genomgår en totalrenovering i etapper där vårens fokus ligger på att 
energieffektivisera byggnaden med ny vattenburen värmeanläggning och nytt 
ventilationssystem med värmeåtervinning. Dessutom byter man ut alla fönster och klär om 
stora delar av huset med ny fasad. Vinden tilläggs isoleras med lösull. 

Bygglov för nya förskoleavdelningar vid Ängens förskola är upphävt av länsstyrelsen. 
Beslutet är överklagat. Samtidigt pågår ett planarbete för området. Projektet är försenat. 
Arbetet med att tillskapa modulbyggnader som ersättningslokaler för förskoleverksamheten 
pågår. 
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Den sedan i juli publicerade upphandlingen för projektet med ombyggnation av Hedegårdens 
äldre byggnadsdelar, som beräknas pågå under tre år från byggstart har avbrutits. Beslut har 
tagits att skjuta projektstart ett år fram i tiden för att inte riskera spridning av covid19 till våra 
äldreboende. 

Utveckling av området vid Grebbestad badplats fortsätter. Byggnation av strandpromenaden 
är klar. Stort intresse att solbada och strosa från både invånare och besökare. 

Ombyggnationen av Affärsvägen är färdigställd och centrum öppnades upp igen till semestern 
och likaså utbyggnaden av långtidsparkeringen vid Repslagargatan i Grebbestad som 
öppnades inför midsommar. 

 

Uppföljning mål och kvalitetsgarantier 
Prioriterade verksamhetsmål 
Lokaler 

• Helt uppfyllt. 
Vatten och avlopp 

• Helt uppfyllt. 
Miljö 

• Delvis uppfyllt. 
 
Övriga verksamhetsmål 
Anläggningar 

• I hög grad uppfyllt. 
Offentlig miljö 

• Delvis uppfyllt. 
Gator och Trafik 

• I hög grad uppfyllt 
 
Kvalitetsgarantier 

• VA – helt uppfyllt 
• Fastighet – helt uppfyllt 
• Gator och Trafik – i hög grad uppfyllda 

 

Tekniska nämndens specifika mål för vatten och avlopp 
• Följs upp vid bokslut 
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Vatten och avlopp 
VA-avdelningens uppgift är att till abonnenter leverera vatten med god kvalitet och smak, att 
på ett miljömässigt sätt omhänderta och rena spillvatten samt skapa och förvalta en VA-
struktur för framtida utveckling av samhället. 

Belopp tkr
Budget 

2020
Budget aug 

2020 aug-20 aug-19
Intäkter 61 496    40 993    40 641    40 290    
Justering intäkter/VA 
resultatfond 1 951      1 301      605         171 -        
Kostnader 37 947 -   25 296 -   24 872 -   23 342 -   
Kapitalkostnader 28 041 -   18 692 -   18 179 -   18 976 -   
Verksamhetsresultat 2 541 -     1 694 -     1 805 -     2 199 -     

Finansiella poster 2 541      1 694      1 805      2 199      
Resultat -          -          -          -          

Kommunbidrag -          -          -          -          
Förändring eget kapital -          -          -          -           

Ekonomisk analys 
VA-avdelningen redovisar ett bättre resultat än budget. Kostnaderna för underhållsmaterial 
samt köp av förbrukningsmaterial har varit lägre. Kapitalkostnaderna är lägre men efter 
aktivering av två stora investeringsprojekt innan sommaren kommer att kostnaderna att öka 
resten av året. 
 
I jämförelse med förra året har både kostnaderna och intäkterna ökat. Intäktsökningen beror 
på fler abonnenter. Kostnadsökningen beror främst på utökad bemanning. Kapitalkostnaderna 
är lägre 2020 och det beror på lägre ränta samt ändrad avskrivningstid på befintliga 
anläggningar från 30 år till 50 år på omläggning ledningar. 
 
Prognos 
Att följa budget, det vill säga ett underskott på 1 951 tkr. 
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Fastighet 
Fastighetsavdelningens enhet för lokaler har med fokus på effektivt lokalutnyttjande och 
långsiktig kommunnytta, det övergripande ansvaret för anskaffning, förvaltning och 
avveckling av lokaler till kommunens olika verksamheter. Parkenheten ansvarar för skötsel 
och underhåll av kommunens grönytor, parker, lekplatser, badplatser, vandringsleder, 
motionsspår, besöksmål samt samhällsstäd. Dessutom ingår tillsyn av kommunens offentliga 
toaletter och återvinningsstationer samt vinterväghållning i samhälle och på landsbygd. 
 

Belopp tkr
Budget 

2020
Budget aug 

2020 aug-20 aug-19
Intäkter 92 335    61 551      62 965  58 990  
Kostnader 79 035 -   52 960 -     50 676 - 50 776 - 
Kapitalkostnader 29 815 -   19 875 -     19 714 - 18 666 - 
Resultat 16 515 -   11 284 -     7 425 -   10 452 - 

Kommunbidrag 16 515    11 009      11 012  9 824    
Förändring eget kapital -          275 -          3 587    628 -       
 
Lokaler 
Lokaler har det övergripande ansvaret för kommunens lokalförsörjning (anskaffning och 
avveckling av lokaler). 

Belopp tkr
Budget 

2020
Budget aug 

2020 aug-20 aug-19
Intäkter 70 353    46 897      48 135  46 023  
Kostnader 44 125 -   29 081 -     27 748 - 28 662 - 
Kapitalkostnader 28 379 -   18 917 -     18 834 - 17 712 - 
Resultat 2 151 -     1 101 -       1 553    351 -      

Kommunbidrag 2 151      1 434        1 437    1 294    
Förändring eget kapital -          333           2 990    943        

Ekonomisk analys 
Intäkterna är högre än budgeterade och beror på tillkommande ytor samt fler sålda tjänster för 
beställningar från andra förvaltningar. Kostnaderna har varit lägre än budgeterat. Det är 
framför allt löpande underhåll på särskilda boenden som har uteblivit på grund av Covid-19 
samt inköp av material. Tillgången till de särskilda boendena har nu förbättrats och flera 
åtgärder är redan inplanerade och beställda. 
 
Jämfört med 2019 har intäkterna ökat. Ökningen beror främst på tillkommande ytor samt 
ökade kapitalkostnader. Driftkostnaderna har varit lägre och det beror på minskad bemanning 
och färre underhållsåtgärder på grund av Covid-19. 
 
Prognos 
Ett överskott på 1 000 tkr. 
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Park 
Yttre miljö ansvarar för den yttre miljön, vilket innefattar skötsel och underhåll av 
kommunens grönytor, vandringsleder, motionsspår, besöksmål, lek- och badplatser, 
samhällsstäd och vinterväghållning i samhälle och på landsbygd. 

Belopp tkr
Budget 

2020
Budget aug 

2020 aug-20 aug-19
Intäkter 4 967      3 311        3 459    3 320    
Kostnader 18 761 -   13 114 -     12 327 - 12 431 - 
Resultat 13 794 -   9 803 -       8 868 -   9 111 -   

Kommunbidrag 13 794    9 195        9 195    8 106    
Förändring eget kapital -          608 -          327       1 005 -    

Ekonomisk analys 
Parkavdelningen redovisar ett resultat som är bättre än budget. Kostnaderna för snöröjningen 
har varit lägre än budgeterat.  
 
På grund av Covid-19 har avdelningen haft extra kostnader på 213 tkr: fler offentliga toaletter 
samt utökad bemanning för extra tillsyn av badplatser. 
 
Prognos 
Att följa budget. 
 
Administration fastighet 
Administration fastighet sköter bland annat interhyresdebitering, skriver avtal med externa 
hyresvärdar samt hanterar leverantörsfakturorna för tekniska förvaltningen förutom vatten och 
avlopp.  

Belopp tkr
Budget 

2020
Budget aug 

2020 aug-20 aug-19
Intäkter 4 692      3 128        3 138    2 750    
Kostnader 5 262 -     3 508 -       3 484 -   3 268 -   
Resultat 570 -        380 -          346 -      518 -      

Kommunbidrag 570         380           380       424       
Förändring eget kapital -          -             34         94 -         

Ekonomisk analys 
Administration fastighet redovisar ett resultat som följer budget.  
 
Prognos 
Att följa budget. 
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Lokalvård 
Fastighet har ansvar för lokalvård i kommunala fastigheter. 

Belopp tkr
Budget 

2020
Budget aug 

2020 aug-20 aug-19
Intäkter 12 323    8 215        8 233    6 896    
Kostnader 12 323 -   8 215 -       7 997 -   7 369 -   
Resultat -          -             236       473 -      

Kommunbidrag -          -             -        -        
Förändring eget kapital -          -             236       473 -       

Ekonomisk analys 
Lokalvården redovisar ett överskott som beror på lägre kostnader.  
 
Prognos 
Att följa budget. 
 
 

Gator och trafik 
Gator och trafik arbetar med att skapa förutsättningar för en gatumiljö med god 
framkomlighet och trafiksäkerhet. 

Belopp tkr
Budget 

2020
Budget aug 

2020 aug-20 aug-19
Intäkter 1 005      727           370       948       
Kostnader 14 297 -   9 524 -       9 106 -   9 206 -   
Resultat 13 292 -   8 797 -       8 736 -   8 258 -   

Kommunbidrag 13 292    8 860        8 860    9 149    
Förändring eget kapital -          63             124       891        

Ekonomisk analys 
Både intäkter och kostnader är lägre än budgeterar. Många kostnader infaller under 
sommarhalvåret till exempel parkeringsövervakning och underhåll på gator. Intäktsavvikelsen 
beror på lägre intäkter från parkeringsövervakning samt beslut att inte fakturera för upplåtelse 
av allmän platsmark. 
 
I jämförelse med föregående år har främst intäkterna minskat. Intäktsminskningen beror på 
samma anledning som budgetavvikelsen.  
 
Prognos 
Prognosen är ett underskott på 350 tkr som beror på lägre intäkter. 
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Förvaltningsadministration 

Belopp tkr Budget 2020
Budget aug 

2020 aug-20 aug-19
Intäkter 5 480        3 653      3 417    2 585    
Kostnader 7 361 -       4 907 -     4 711 -   3 709 -   
Resultat 1 881 -       1 254 -     1 294 -   1 124 -   

Kommunbidrag 1 881        1 254      1 255    808       
Förändring eget kapital -             -           39 -        316 -       

Prognos 
Att följa budget. 

Vindkraft 

Belopp tkr Budget 2020
Budget 

aug 2020 aug-20 aug-19
Intäkter 2 171        1 281  1 240  1 607  
Kostnader 2 243 -       1 474 - 1 450 - 1 448 - 
Verksamhets resultat 72 -            193 -    210 -    159     

Finansiella poster -             -       -       -       
Kommunbidrag -             -       -       -       
Förändring eget kapital 72 -            193 -    210 -    159      

Ekonomisk analys 
Vindkraften redovisar ett resultat som följer budget. Produktion har varit högre än budgeterat 
men priset har däremot varit lägre. 
 
Jämfört med förra året har intäkterna minskat och kostnader är oförändrade. Ersättningen för 
producerad el har minskat dessutom har värdet på el-certifikaten minskat.  
 
Prognos 
Enligt budget, ett underskott på 72 tkr 

Nämnd 

Belopp tkr
Budget 

2020
Budget 

aug 2020 aug-20 aug-19
Intäkter 726     484     484     457     
Kostnader 726 -    484 -    393 -    519 -    
Resultat -       -       91       62 -      

Kommunbidrag -       -       -       -       
Förändring eget kapital -       -       91       62 -       

Prognos 
Ett överskott på 100 tkr på grund av lägre kostnader. 
 



Sida 12 av 13 
 

Prognos anslutningsintäkter 
Budgeterade va-anslutningsintäkter är 9 000 tkr. Prognos är 9 500 tkr. 

 

Sjukfrånvaro 
Ackumulerad sjukfrånvaro för förvaltningen uppgick per sista augusti till 4,37 procent vilket 
är något högre än för samma period 2019 då frånvaron uppgick till 4,1 procent. 
Coronapandemin har hittills inte i någon högre grad påverkat sjukfrånvaron på förvaltningen, 
under mars och april noterades en ökning men har därefter sjunkit och ligger runt 3 procent. 
Att de medarbetare som har arbetsuppgifter som kan skötas på distans, har arbetat hemifrån 
från april, har sannolikt bidragit till att sjukfrånvaron kunnat hållas på förhållandevis låg nivå.  

För kommunen som helhet uppgick den ackumulerade frånvaron till och med augusti till 8,43 
procent vilket kan jämföras med 2019 då frånvaron uppgick till 5,8 procent. Anledningen till 
den höga sjukfrånvaron i kommunen som helhet är föranlett av Coronapandemin. 
Omsorgsförvaltningen har en betydligt högre sjukfrånvaro som hänger samman med gällande 
riktlinjer, att medarbetare ska stanna hemma vid minsta symtom. Nu är provtagning igång så 
medarbetare inom Omsorgen kan provta sig för Covid-19 även vid lindriga 
förkylningssymptom och få ett snabbt svar. 
Ackumulerad sjukfrånvaro per sista augusti i procent av arbetad tid, hela kommunen jämfört med tekniska förvaltningen. 

 

 

Förvaltningen har fram till sista maj tre medarbetare som haft mer än 59 dagars sjukskrivning 
vilket räknas som långtidssjukskrivning. Från juni har förvaltningen två medarbetare som 
fortsatt är långtidssjukskrivna på deltid. 
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Nedanstående diagram visar hur sjukfrånvaron fördelat sig på respektive månad 
under mätperioden. 

Sjukfrånvaro i % av arbetad tid, januari – augusti 2020 Tekniska förvaltningen 

 

Anmälda riskobservationer, tillbud, olycksfall och arbetsskador 
januari – augusti 2020 
Förvaltningen har under från januari till sista augusti fått in två anmälningar gällande 
olycksfall som lett till sårskada. Det har rört sig om lindrigare skador, medarbetarna har ej 
behövt uppsöka sjukvården. Det ena fallet var en ren olyckshändelse svår att förebygga, den 
andra händelsen skedde i samband med trimning av gräsvall och förslag på åtgärd för att 
förhindra olycksfall föreslås att visir används i samband med grästrimning.  
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 1 

TAXA 

för Tanums kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 

Antagen av kommunfullmäktige den 26 november 2018. 

Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Tanums kommun. 

Avgifter enligt denna taxa skall betalas till Tanums kommun. 

 

§ 1 

För att täcka nödvändiga kostnader för Tanums kommuns allmänna vatten- och 

avloppsanläggning skall ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom anläggningens 

verksamhetsområde betala avgifter enligt denna taxa. 

Avgiftsskyldig är alternativt den som enligt 2 och 4 §§ Lagen om allmänna vattentjänster 

(2006:412) jämställs med fastighetsägare.  

 

§ 2  

Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter (engångsavgifter) och brukningsavgifter (periodiska 

avgifter). 

 

§ 3 

I dessa taxeföreskrifter avses med  

 

Bostadsfastighet:  

Fastighet som är bebyggd eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för 

bostadsändamål. Med bostadsfastighet jämställs även fastighet som är bebyggd eller avses 

bebyggas för vissa andra ändamål, såsom camping, gästhamn, hotell eller vandrarhem. 

Fastighet som har både verksamhet och bostad räknas också som bostadsfastighet. I vissa 

delar av taxan delas bostadsfastigheter upp i fritidsfastigheter och helårsboende. En 

fritidsfastighet är i det här sammanhanget en bostadsfastighet där ingen folkbokförd.  

 

Verksamhetsfastighet: 

Fastighet som är bebyggd eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för 

verksamhetsändamål och inte ingår i någon av övriga kategorier. Fastighet som har både 

verksamhet och bostad räknas dock som bostadsfastighet.  

Exempel på byggnader som ingår i kategorin verksamhetsfastighet: 

Kontor   Förvaltning  Stormarknad 

Butik    Utställningslokal Sporthall 

Restaurang   Hantverk  Småindustri 

Utbildning  Sjukvård 

 

 

Obebyggd fastighet:  

Fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men inte ännu bebyggts. 

 

Fastighet som ingår i samfällighet för VA:  

Fastighet som ingår i en samfällighet för VA-frågor, där fastigheterna har gemensam 

förbindelsepunkt mot kommunens anläggning. Dessa fastigheter kategoriseras också som 

bostadsfastighet, verksamhetsfastighet eller obebyggd fastighet, beroende på vad det är för 

typ av bebyggelse.  

 



 2 

 

 

Lägenhet:  

• Ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en enhet. En 

lägenhet är en bostadsenhet som innehåller toalett och kök/pentry/kokvrå, och som kan 

nyttjas fristående.  

 

• För utrymme på bostadsfastighet, där begreppet lägenhet inte är tillämpligt så räknas 

varje påbörjat 400-tal m2 bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 21054:2009 som en 

lägenhet. Om utrymmets bruttoarea understiger 150 m2 så jämställs det inte med en 

lägenhet.  

 

• För hotell, vandrarhem, camping och gästhamn räknas en lägenhet för varje påbörjad rad 

i tabellen nedan: 

 

 

 

• En latrintömningsstation, för tömning av latrin från husbilar, husvagnar, båtar eller 

motsvarande, jämställs med fyra lägenheter. 

 

• En komplementbyggnad till ett småhus, eller del av småhus, räknas som en extra lägenhet 

om den har WC, kök/pentry, mer än 25 kvadratmeter boyta och är fristående med egen 

ingång. 

 

§ 4 

4.1 Avgift tas ut för nedan angivna ändamål: 

 

Ändamål Anläggningsavgift Brukningsavgift 

V, vattenförsörjning Ja Ja 

S, spillvattenavlopp Ja Ja 

Df, dag- och dränvattenavlopp från fastighet Ja Ja 

Dg, dagvattenavlopp från allmän platsmark Nej Nej 

Antal Enhet 

3 hotellbäddar 

5 vandrarhemsbäddar 

3 uppställningsplatser för tält, husvagn eller husbil utan egen koppling till VA 

1 husvagn/villavagn med egen koppling till VA 

1 campingstuga med kök och WC 

3 campingstugor utan WC 

3 gästhamnsplatser med tillgång till WC i servicehus eller motsvarande 
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4.2 Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S och Df inträder när huvudmannen 

upprättat förbindelsepunkt för ändamålet och informerat fastighetsägaren om 

förbindelsepunktens läge. 

Avleds Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt upprättats, inträder 

avgiftsskyldighet när åtgärder för bortledandet av dagvatten blivit utförda och 

fastighetsägaren informerats om detta. 

Härvid förutsätts att samtliga i 24 § första stycket 1 och 2 i lagen om allmänna vattentjänster 

angivna förutsättningar för avgiftsskyldighet är uppfyllda. 

 

4.3 Anläggningsavgift skall beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när 

avgiftsskyldighet inträder. 
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Anläggningsavgifter (§§ 5–11) 
 

Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt. 

 

§ 5  

5.1 För bostadsfastighet och därmed jämställd skall anläggningsavgift enligt nedanstående 

tabell erläggas. I avgiften är mervärdesskatt pålagd (moms, 25 %). I tabellen anges avgift för 

samtliga vattentjänster, samt avgift för respektive vattentjänst, uttryckt i kronor samt i procent 

av full avgift. 

Avgift utgår per fastighet med: 

 Tre 

ledningar 

Två 

ledningar 

En ledning 

a) Servisavgift 

en avgift avseende framdragning av 

varje uppsättning servisledningar till 

förbindelsepunkter för V, S och Df* 

 

121 300 

 

 

115 235 

95 % 

 

109 170 

90 % 

  

Samtliga 

vatten-

tjänster 

Varav per vattentjänst 

Vatten 

 

V 

Spill-

vatten 

S 

Dag-

vatten 

Df 

b) Förbindelsepunktsavgift 

en avgift avseende upprättande av 

varje uppsättning förbindelsepunkter 

för V, S och Df* 

 

131 700 

 

39 510 

30 % 

 

65 850 

50 % 

 

26 340 

20 % 

c) Lägenhetsavgift 

en avgift per lägenhet 

 

42 300 

 

16 920 

40 % 

 

25 380 

60 % 

 

- 

* Avleds Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt upprättats, i enlighet 

med andra stycket i § 4.2, uttages avgift enligt 5.1 a) som om servisledning för Df framdragits 

och 5.1 b) som om förbindelsepunkt för Df upprättats. 

 

5.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 

5.1 a) och b) lika mellan fastigheterna. 

 

5.3 Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats, eller efter 

annan ritning eller uppmätning som huvudmannen godkänner.  
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5.4 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter, skall 

erläggas avgifter enligt 5.1 a) och b). 

 

5.5 Sker om- eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad eller ersätts riven bebyggelse på 

fastighet skall avgift erläggas enligt 5.1 c) för varje tillkommande lägenhet. 

 

5.6 Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket avgiftsskyldighet inte tidigare 

förelegat, skall avgifter erläggas enligt 5.1. 
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§ 6  

6.1 För verksamhetsfastighet skall anläggningsavgift erläggas enligt nedanstående tabell. I 

avgiften är mervärdesskatt pålagd (moms, 25 %). I tabellen anges avgift för samtliga 

vattentjänster, samt avgift för respektive vattentjänst, uttryckt i kronor samt i procent av full 

avgift. 

Avgift utgår per fastighet med: 

 Tre 

ledningar 

Två 

ledningar 

En ledning 

a) Servisavgift 

en avgift avseende framdragning av 

varje uppsättning servisledningar till 

förbindelsepunkter för V, S och Df* 

 

121 300 

 

 

115 235 

95 % 

 

109 170 

90 % 

  

Samtliga 

vatten-

tjänster 

Varav per vattentjänst 

Vatten 

 

V 

Spill-

vatten 

S 

Dag-

vatten 

Df 

b) Förbindelsepunktsavgift 

en avgift avseende upprättande av varje 

uppsättning förbindelsepunkter för V, S 

och Df* 

 

131 700 

 

39 510 

30 % 

 

65 850 

50 % 

 

26 340 

20 % 

c) Tomtyteavgift 

en avgift per kvadratmeter (m2) tomtyta 

 

45:67 

 

18:27 

40 % 

 

27:40 

60 % 

 

- 

* Avleds Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt upprättats, i enlighet 

med andra stycket i § 4.2, uttages avgift enligt 6.1 a) som om servisledning för Df framdragits 

och 6.1 b) som om förbindelsepunkt för Df upprättats. 

 

6.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 6.1 

a) och b) lika mellan fastigheterna. 

 

6.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller 

annan karta som huvudmannen godkänner. 

 

6.4 Huvudmannen kan, om godtagbar säkerhet ställs, medge anstånd med erläggande av 

tomtyteavgift för andel av fastighets areal, motsvarande mark som tillsvidare inte utnyttjas för 

verksamheten på fastigheten. 

 

6.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter skall 

erläggas avgifter enligt 6.1 a) och b).  
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6.6 Ökas fastighets tomtyta, skall erläggas avgift enligt 6.1 c) för tillkommande tomtyta som 

härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses vara förut erlagd. 

 

6.7 Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket avgiftsskyldighet inte tidigare 

förelegat, skall erläggas avgifter enligt 6.1. 

 

§ 7   

För obebyggd fastighet skall full anläggningsavgift erläggas i enlighet med §§ 5-6. 

 

§ 8 

Avgifter enligt §§ 5–6 är baserade på indextalet 315,64 (2016-04) i konsumentprisindex, KPI. 

När detta index ändras, har huvudmannen rätt att reglera avgiftsbeloppen därefter, dock inte 

oftare än en gång årligen. 

 

§ 9 

Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och avlopp 

i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, skall 

enligt lagen om allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa. 

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 5–7 får huvudmannen i stället 

komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek. 

 

§ 10 

10.1 Sedan avgiftsskyldighet inträtt, skall avgift betalas inom tid som anges i faktura. 

 

10.2 Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i fakturan, skall erläggas 

dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle ha skett. 

 

10.3 Enligt 36 § i lagen om allmänna vattentjänster skall en anläggningsavgift fördelas på 

årliga inbetalningar under en viss tid, längst tio år, om avgiften uppgår till belopp som är 

betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft och övriga omständigheter, om 

fastighetsägaren så begär och godtagbar säkerhet ställs. Ränta skall erläggas enligt 5 § 

räntelagen på varje del av avgiften som förfaller till betalning i framtiden från den dag då den 

första inbetalningen skall ske till dess ifrågavarande del av avgiften betalas, eller så skall ränta 

erläggas enligt 10.2. 

 

10.4 Avgiftsskyldighet enligt 5.5, 5.6, 6.6 eller 6.7 föreligger när ändrat förhållande inträtt. 

Det åligger fastighetsägaren att omgående anmäla till huvudmannen när det ändrade 

förhållandet inträtt. Försummar fastighetsägaren denna anmälningsplikt, tas dröjsmålsränta 

enligt 10.2 ut för tiden från det två månader förflutit sedan avgiftsskyldighet inträdde och 

fram till dess tilläggsavgiften betalas. 
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§ 11 

11.1 Om huvudmannen efter ansökan från fastighetsägaren har medgivit att ledningar utförs 

på annat sätt eller förses med andra anordningar än huvudmannen bedömt nödvändiga, ska 

fastighetsägaren som begärt arbetets utförande ersätta huvudmannen överenskomna kostnader 

för detta. 

 

11.2 Om en fastighetsägare begär att ny servisledning skall utföras i stället för redan befintlig 

och huvudmannen bifaller ansökan om detta, är fastighetsägaren skyldig att bekosta dels den 

nya servisledningens allmänna del med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den 

tidigare servisledningens ålder och skick, dels borttagandet av den tidigare servisledningens 

allmänna del. 

 

11.3 Om huvudmannen anser det nödvändigt att utföra ny servisledning i stället för och med 

annat läge än redan befintlig, är huvudmannen skyldig att ersätta fastighetsägaren hens 

kostnad för fastighetens del av den nya servisledningen och dess inkoppling med det avdrag 

som befinns skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick. 
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Brukningsavgifter (§§ 12–20) 
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt. 

 

§ 12 

12.1 För bebyggd bostadsfastighet eller därmed jämställd skall erläggas brukningsavgift 

enligt tabell nedan. I avgiften är mervärdesskatt pålagd (moms, 25 %). 

Avgiften består av flera delar, och utgår per fastighet med: 

Kr inkl. moms Samtliga 

vatten-

tjänster 

Varav per vattentjänst 

V S Df 

a) Grundavgift* 

en fast avgift per år 

 

4129 

 

1 321 

32 % 

 

2312 

56 % 

 

495 

12 % 

b) Lägenhetsavgift 

en fast avgift per år och lägenhet 

för bostadsfastighet och därmed 

jämställd 

 

2385 

 

 

763 

32 % 

 

1336 

56 % 

 

286 

12 % 

c) Rörlig avgift** 

en avgift per kubikmeter (m3) 

levererat vatten 

 

31:20 

 

 

12:48 

40 % 

 

18:72 

60 % 

 

- 

* För fastighet som ingår i samfällighet för VA reduceras grundavgiften per fastighet, 

12.1 a), med 25%. 

** I fritidsfastigheter mäts inte vattnet. I stället tas en schablonavgift för förbrukning enligt 

§ 12.3. Samma schablon gäller för fastigheter som har kommunalt spillvatten men inte 

kommunalt vatten. 

 

För fastighet som har egen urinseparering eller avleder endast bad-, disk- och tvättavlopp 

(BDT-avlopp) reduceras avgiften för spillvattenavlopp (S) enligt 12.1 a), 12.1 b) och 12.1 c) 

till hälften. 
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12.2 För bebyggd verksamhetsfastighet skall erläggas brukningsavgift enligt tabell nedan. I 

avgiften är mervärdesskatt pålagd (moms, 25 %). 

Avgiften består av flera delar, och utgår per fastighet med: 

Kr inkl. moms Samtliga 

vatten-

tjänster 

Varav per vattentjänst 

V S Df 

a) Grundavgift* 

en fast avgift per år 

 

4 129 

 

1 321 

32 % 

 

2312 

56 % 

 

495 

12 % 

b) Fast avgift för verksamhet 

en fast avgift per år för 

verksamhetsfastighet 

 

vid 0 – 800 m3 förbrukning 

vid 801 – 1800 m3 förbrukning 

vid 1801 – 3800 m3 förbrukning 

vid 3801 – 7000 m3 förbrukning 

 

 

 

6 840 

28 675 

68 727 

123 245 

 

32 % 

 

2 189 

9 176 

21 993 

39 438 

 

56 % 

 

3 831 

16 058 

38 487 

69 017 

 

12 % 

 

821 

3 441 

8 247 

14 789 

c) Rörlig avgift 

en avgift per kubikmeter (m3) 

levererat vatten 

 

31:20 

 

 

12:48 

40 % 

 

18:72 

60 % 

 

- 

* För fastighet som ingår i samfällighet för VA reduceras grundavgiften per fastighet, 

12.2 a), med 25%. 

 

Vid förbrukning över 7000 m3 per år för en verksamhetsfastighet träffar tekniska nämnden 

avtal om storleken på den årliga fasta avgiften. 

 

För fastighet som har egen urinseparering eller avleder endast bad-, disk- och tvättavlopp 

(BDT-avlopp) reduceras avgiften för spillvattenavlopp (S) enligt 12.2 a), 12.2 b) och 12.2 c) 

till hälften. 

 

12.3 Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till fastigheten. Har 

huvudmannen bestämt att vattenförbrukningen tillsvidare inte skall fastställas genom mätning 

för bebyggd fastighet, tas avgift enligt 12.1 c) ut efter en antagen förbrukning om 

150 m3/lägenhet och år i permanentbostad och 100 m3/lägenhet och år för fritidsbostad. Om 

avgiftsskyldighet inte föreligger för både vatten och spillvatten, så reduceras avgiften enligt 

§ 12.1 c) och 12.2 c).  
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12.4 För så kallat byggvatten skall erläggas brukningsavgift enligt 12.1 c). Om mätning inte 

sker, antas den förbrukade vattenmängden uppgå till 40 m3 per lägenhet. 

 

Vid tillfällig etablering av byggbodar eller liknande, skall erläggas brukningsavgift enligt 

12.1 a), b) och c), per anslutningspunkt. Vid tillfällig etablering ansvarar entreprenören för 

inkoppling samt återställande av den punkt inkoppling skett, i samråd med VA-avdelningen. 

 

12.5 För extra mätställe (mätställe utöver ett per fastighet) skall erläggas en årlig avgift med 

ett belopp motsvarande 50 % av den fasta avgiften enligt 12.1 a) eller 12.2 a). Beloppet 

avrundas till närmaste hela krontal. 

Parallellkopplade vattenmätare räknas som ett mätställe. 

 

12.6 Antas mätaren visa annan förbrukning än den verkliga, låter huvudmannen undersöka 

mätaren, om huvudmannen finner det nödvändigt eller om fastighetsägaren begär det.  

Vid ovan avsedd undersökning eller prövning bestäms mätarens felvisning i två 

kontrollpunkter enligt SWEDACs föreskrifter om vatten- och värmemätare, STAFS 2007:2. 

Kan mätfelets storlek inte bestämmas eller har mätaren inte fungerat, har huvudmannen rätt 

att uppskatta förbrukningen. 

Fastighetsägare som inte godtar huvudmannens beslut efter genomförd undersökning eller 

huvudmannens uppskattning av förbrukningen, kan begära prövning av frågan hos Mark- och 

miljödomstolen.  

 

12.7 Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren härvid godkänns, 

skall fastighetsägaren ersätta huvudmannen med ett belopp motsvarande 50% av 15. c). 

 

§ 13 

Tillförs avloppsnätet större spillvattenmängd än som svarar mot levererad vattenmängd eller 

avleds inte hela den levererade vattenmängden till avloppsnätet skall avgift för 

spillvattenavlopp erläggas efter den mängd spillvatten som avleds till avloppsnätet. 

Mängden skall bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av ifrågavarande 

vatten- eller spillvattenmängd eller på annat sätt som överenskommits mellan huvudmannen 

och fastighetsägaren. 

En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten skall debiteras efter annan grund än efter 

levererad mängd vatten är att skillnaden mellan mängderna vatten och spillvatten är avsevärd. 
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§ 14 

För obebyggd fastighet inom detaljplan skall erläggas brukningsavgift med ett belopp 

motsvarande 40% av grundavgiften per fastighet enligt 12.1 a) eller 12.2 a). 

Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras den fasta 

avgiften. Följande avgifter skall därvid erläggas för respektive ändamål: 

 

Kr inkl. moms 

Samtliga 

vattentjänster 

V S Df 

Fast grundavgift för 

obebyggd fastighet 

1651 

40%* 

537 

13 %* 

908 

22 %* 

207 

5 %* 

*Procent av full avgift enligt 12.1 a) och 12.2 a). För fastighet som ingår i samfällighet för 

VA är utgångspunkten för procentsatserna i tabellen ovan en grundavgift som är reducerad 

med 25%, i stället för den fulla grundavgiften.  

 

§ 15 

Fastighetsägaren ska betala avgifter till huvudmannen enligt nedan, i de fall huvudmannen har 

vidtagit åtgärderna på begäran av fastighetsägaren eller till följd av att fastighetsägaren 

åsidosatt sina skyldigheter. 

 

  Avgift inklusive 

moms 

15. a) Avstängning av vattentillförsel 580 kr 

15. b) Påsläpp av vattentillförsel 580 kr 

15. c) Byte av sönderfrusen mätare eller av 

fastighetsägaren skadad mätare 

2850 kr 

15. d) Länsning av vattenmätarbrunn inklusive 

mätaravläsning 

1140 kr 

15. e) Avgift förgävesbesök, vid överenskommet 

eller aviserat besök av VA-avdelningen 

500 kr 

 

§ 16 

Om kostnaden för att förse viss eller vissa fastigheter med vatten och avlopp i beaktansvärd 

omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, skall enligt lagen om 

allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa. 

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 12–14 får huvudmannen i 

stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek. 
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§ 17 

Avgift enligt 12.1 a) och b) samt 12.2 a) och b) debiteras med intervall enligt beslut av 

huvudmannen. Avgift enligt 12.1 c) och 12.2 c) debiteras på grundval av enligt mätning 

förbrukad vattenmängd, uppskattad förbrukning eller annan grund som anges i §§ 12-13. 

Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i fakturan, skall erläggas dröjsmålsränta på 

obetalt belopp enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle skett. 

Sker enligt huvudmannens beslut mätaravläsning inte för varje debitering, får mellanliggande 

debiteringar ske efter uppskattad förbrukning. Mätaravläsning och debitering efter verklig 

förbrukning bör ske i genomsnitt minst en gång per år. Fastighetsägaren bör också läsa av och 

rapportera mätaravläsning vid ägarbyte, så att debiteringen fördelas på ett riktigt sätt mellan 

fastighetsägarna.  

 

§ 18 

Huvudmannen har rätt att stänga av vattenförsörjningen till en fastighet, om fastighetsägaren 

åsidosatt sin skyldighet att betala en avgift, enligt 43 § Lagen om allmänna vattentjänster 

(2006:412). Fastighetsägaren debiteras för avstängning och påförsel av vatten enligt 

§ 15 a) och b).  

 

§ 19 

Har fastighetsägare begärt att huvudmannen skall företa åtgärd för att underlätta eller 

möjliggöra brukandet av anläggningen i visst fall eller avseende, eller har i övrigt särskild 

åtgärd påkallats på grund av fastighetens VA-förhållanden, får huvudmannen i stället komma 

överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek. 

 

§ 20 

Avgifter enligt § 12 är baserade på indextalet 315,64 (2016-04) i konsumentprisindex, KPI. 

När detta index ändras får huvudmannen reglera avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än 

en gång årligen. 

 

 

TAXANS INFÖRANDE 

 

§ 21 

Denna taxa träder i kraft 2019-01-01. De brukningsavgifter som är baserade på uppmätning 

hos fastighetsägare, skall därvid tillämpas i fråga om den vattenmängd som levereras och den 

spillvattenmängd som släpps ut efter den ovan angivna dagen för taxans ikraftträdande. 

* * * 

 

Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och huvudmannen beträffande tillämpning och 

tolkning av denna taxa prövas av Mark- och miljödomstolen jämlikt 53 § lagen om allmänna 

vattentjänster. 
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Delegationsordning för tekniska nämnden 
 
Fastställd av tekniska nämnden 2019-09-24, § … 
(Tidigare delegationsordning enligt beslut 2019-02-25, § 19 upphävs) 

 
 
Inledning 
 
Delegering innebär att nämnden delegerar beslutanderätt enligt kommunallagen till annan än 
nämnden. Nämnden kan, med undantag för vad som sägs i KL 6 kap 34 §, enligt KL 6 kap  
33 § delegera beslut till ett utskott, till en ledamot eller ersättare eller till en anställd hos 
kommunen att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller grupp av ärenden. 
 
Ett delegationsbeslut kan på samma sätt som ett nämndsbeslut överklagas och prövas genom 
laglighetsprövning. Har beslutanderätten i ett ärende eller i en ärendegrupp delegerats av 
nämnden till annan skall nämnden tillse att sådant beslut anmäls till nämnden och i vilken 
ordning detta skall ske. 
 
Delegationsbeslut skall förtecknas och anmälas till nämnden. Förteckningen skall innehålla 
uppgifter om beslutsdatum, beslutets innehåll samt delegatens namn. 
 
I den kommunala verksamheten finns det antagna riktlinjer och policyer inom olika områden 
som skall vara styrande och normerande för den kommunala verksamhetens bedrivande. 
Dessa riktlinjer och policyer skall tillämpas vid utövandet av en delegationsrätt. 
 
När man diskuterar vad som kan och skall delegeras uppkommer frågan vad som är 
delegering av beslutanderätt och vad som är verkställighet. Verkställighet innebär inte någon 
delegation. I den kommunala förvaltningen vidtas en mängd åtgärder som inte kan anses som 
beslut i lagens mening utan som är förberedande åtgärder eller som rent verkställande 
åtgärder. Gränsen mellan delegering och verkställighet har betydelse för frågan om ett 
”beslut” kan överklagas genom laglighetsprövning och om beslutet måste anmälas. Gränsen 
mellan delegering av beslut och verkställighet kan inte dras med någon exakthet.  

 

Allmänt om delegationen 
 
Följande principer gäller för delegationsordningen: 
 
att vid vakanser såsom semester, sjukdom, tjänstledigheter m.m. övertar närmast överordnad 
beslutanderätten (om inte annat anges i delegationsordningen). 
 
att delegation för viss tjänsteman eller viss ärendetyp kan återkallas om tekniska nämnden 
finner anledning till detta, 
 
att ärenden av principiell natur alltid skall avgöras av tekniska nämnden, 
 
att delegats beslutanderätt gäller såväl bifall som avslag, 
 
att beslut som fattas med stöd av delegation skall dokumenteras av delegaten och registreras, 
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att anmälan av delegationsbeslut skall ske på nästkommande nämndsammanträde om inte 
nämnden bestämmer annorlunda, 
 
att anmälningsförfarandet är viktigt ur registrerings-, informations- och kontrollsyfte samt för 
beräkning av besvärstiden i de fall där besluten kan överklagas, och 
 
att delegerad beslutanderätt endast gäller inom ramen för beviljade anslag samt enligt 
gällande regler och förordningar. 
 
 
Delegationsförteckning: 
Med stöd av 6 kap 33 § kommunallagen beslutar tekniska nämnden att delegera 
beslutanderätten i nedanstående ärenden. 
 
Personalfrågor 
Ärende:  Delegeras till Anmälan 

till 
nämnden 

1.  Dimensionering av förvaltningens 
bemanning inom ramen för tilldelad 
budget och med tillämpning av gällande 
lagar, riktlinjer och policyer 
 

Förvaltningschef Ja 

2.  Återanställning av personal till befintlig 
tjänst 
 

Avdelningschef Ja 

3.  Visstidsanställning upp till 6 mån 
   

Avdelningschef Ja 
 

4.  Lönesättning av tjänst 
 

Förvaltningschef Nej 

5.  Löneförhandling, fördelning 
 

Förvaltningschef Nej 

6.  Omplacering inom förvaltning 
 

Förvaltningschef Nej 

7.  Semesterförläggning 
 

Närmaste chef Nej 

8.  Arbetstidsförläggning, jour, beredskap  Närmaste chef Nej 
 

9.  Ledighet enligt lagar och avtal Närmaste chef Nej 
 

10.  Ledighet för enskild angelägenhet 
 

Yttrande: närmaste chef 
Beslut: personalavdelningen 

Nej 

11.  Ledighet ej enligt lagar och avtal utan 
lön 
a) upp till 5 dagar 
b) upp till 6 månader 

 

 
 
Närmaste chef 
Avdelningschef 

 
Nej 

12.  Utbildning, kurser och resor 
 
 

Närmaste chef Nej 
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13.  Fackliga uppdrag/utbildning 
a) med lön 
 
b) utan lön 
 

 
Yttrande: närmaste chef 
Beslut: personalavdelningen 
Närmaste chef 

 
 
Nej 

14.  Uppsägning på egen begäran 
 

Avdelningschef Nej 

15.  Möjlighet till delpension 
 

Förvaltningschef Nej 

16.  Disciplinär åtgärd 
 

Förvaltningschef Nej 

17.  Avstängning 
 

Förvaltningschef Nej 

18.  Avsked/uppsägning av personliga skäl 
 

TN ordförande Nej 

Ekonomifrågor   

19. Inom tekniska nämndens ansvarsområde 
besluta och underteckna avtal om 
upphandling av varor och tjänster inom 
ramen för nämndens budgetanslag 
 

Förvaltningschef Ja 

20. Inom nämndens ansvarsområde besluta 
om upphandling av varor och tjänster 
inom ramen av nämndens budgetanslag 
upp till ett belopp av 600 tkr   

Avdelningschef 
 

Ja 

21. Besluta om vilka personer som skall 
inneha betalkort inom nämndens 
verksamhetsområde upp till nivå 5 tkr 
 

Förvaltningschef Nej 

22. Besluta om representation överstigande 
3 tkr/gång.  

Förvaltningschef 
Avdelningschef 
 

Ja 

23. Besluta om representation/uppvaktning 
för nämndens ledamöter upp till 3 
tkr/gång  
 

TN ordförande 
Ers: TN vice ordförande 

Nej 

24. Besluta om representation överstigande 
3 tkr/gång för nämndens ledamöter   
 
 

TN ordförande  Ja 
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Övrigt   

25. Själv eller genom ombud avge yttrande 
och föra kommunens talan vid domstol i 
ärenden som rör 

a) Taxa och reglemente för 
renhållning 

b) Taxa och allmänna bestämmelser 
för kommunens allmänna VA-
anläggning 

 
 
 
Förvaltningschef 
 
Förvaltningschef 
Ers: VA-chef 

Ja 

26. Ersättningskrav för självrisk vid 
översvämningsskador i fastigheter 
 

VA-chef 
Ers: VA-ingenjör 

Ja 

27. Tillfälliga lokala trafikföreskrifter Trafikingenjör 
Ers: Gatuingenjör 
 

Ja 

28. Anlita entreprenörer för snöröjning 
inklusive förhandlingar och kontakter 
med snöröjare 
 

Fastighetschef Nej 

29. Utfärda tillstånd för bred, tung eller lång 
transport 
 

Trafikingenjör 
Ers: Gatuingenjör 

Nej 

30. Utfärda parkeringstillstånd för 
rörelsehindrade 
 

Trafikingenjör 
Ers: Gatuingenjör 

Nej 

31. Utfärda boendekort och 
nyttoparkeringstillstånd 
 

Trafikingenjör 
Ers: gatuingenjör 

Nej 

32. Ansökan till miljö- och 
byggnadsnämnden  
 
 

Avdelningschef 
VA-ingenjör 
Projektingenjör 
Gatuingenjör 
 

Nej 
 
 

33. Yttrande på remisser ställda till tekniska 
förvaltningen 

Förvaltningschef 
Avdelningschef 
VA-ingenjör 
 

Nej 

34. Beslut om flyttning av fordon 
 
 

Trafikingenjör 
Ers: gatuingenjör 

Nej 

35. Anvisning av plats för hushållsavfall Trafikingenjör 
Ers: gatuingenjör 

Nej 

36. Själv eller genom ombud föra 
kommunens talan i mål eller ärende där 
detta följer av lag eller annan författning 
eller kommunfullmäktiges beslut 
 

Förvaltningschef Ja 

37. Adressättning i kommunen 
Utgår, överfört till Mbn fr. 1/1 2020 
 

Mät/GISingenjör 
Ers: Mätingenjör 
 

Nej 



TANUMS KOMMUN Datum 
Tekniska förvaltningen 2019-02-25 
 5 (6)  
 

37. Besluta vid vägran att utlämna allmän 
handling som inkommit till tekniska 
förvaltningen eller i tekniska nämndens 
diarium 
 
 

Förvaltningschef Ja 

38. Extern uthyrning av lokaler som tillhör 
kommunen och förvaltas av tekniska 
nämnden 
 

Ekonomiadministratör fastighet,  
administratör lokalförsörjning 

Nej 

39. Extern inhyrning av lokaler 
 
 

Administratör lokalförsörjning 
 

Nej 

40. Uthyrning av bostäder som tillhör 
kommunen 
 
 

Administratör lokalförsörjning Nej 

41. Föra kommunens talan i 
vattendomsärenden 
 

Förvaltningschef 
Ers: VA-chef 

Nej 

42. Tillfälliga upplåtelser av allmän 
platsmark för särskilt ändamål 

Trafikingenjör 
Ers: Gatuingenjör 
 

Nej 
 

43. Anslutningar till kommunalt vatten och  
avlopp 
 
a) inom verksamhetsområde 
b) utanför verksamhetsområde 
c) för kompletterande anslutning till 
redan beslutade avtalsområden 
d) frångå krav på urinseparering inom 
avtalsområden 
 

 
 
 
VA-ingenjör 
VA-ingenjör 
VA-ingenjör 
 
VA-ingenjör 

 
 
 
Nej 
Ja 
Ja 
 
Ja 

44. Underteckna avtal och andra handlingar 
och skrivelser som beslutas av tekniska 
nämnden 

TN ordförande 
Ers: TN vice ordförande 
(kontrasigneras av 
förvaltningschef) 
 

Nej 

45. 
 
Nytt 

Företräda kommunen vid 
lantmäteriförrättningar inom nämndens 
ansvarsområde 

Förvaltningschef 
VA-chef 
Ers: VA-ingenjör 

Nej 

46. 
 
Nytt 

Företräda VA-avdelningen i 
tillståndsprövningar och kommunikation 
med tillsynsmyndigheter 

VA-chef  
VA-ingenjör 
Driftschef 
 

Nej 

47. Arbetsmiljöansvar enligt kommunens 
riktlinjer för arbetsmiljöarbete 

Förvaltningschef 
Förvaltningschefen har rätt att 
vidaredelegera arbetsmiljö-
ansvaret till avdelningschef 
inom förvaltningen. 

Nej 
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48. Ansvar för att av nämnden beslutade 
mål och riktlinjer följs 
 

Förvaltningschef Nej 
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