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LILLA EDETS
KOMMUN
Samhällsbyggnadsnämnden protokoll

201409-29

Datum:

Måndagen den 29 september 2014

Tid:

17.00 — 20.55

Plats:

Västra Roten,kommunhuset i Lilla Edet

Justeringsdag:

Fredagen den 3 oktober 2014

Paragrafer:

55-65

Utses attjustera:

Jörgen Andersson(C)

Underskrifter:
Sekreterare
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Elisabeth Thi =Gustafs on

Ordförande
lrilc Brodd(FP)
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J~jrgen A;yidersson(C)

Justerare

Anslag/Bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits via anslag.
Organ

Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2014-09-29

Datum då anslaget sätts upp

Datum då anslaget tas ner

2014-10-0~ Od

2014-10-~'~Z`~

Förvaringsplats för protokoll:

Kommunledningsförvaltningen

Undersluift:
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Beslutande
Ulrik Brodd (FP), ordförande
Uno Ekberg(S)
Anne-Lie Palm(S)
Mats Nilsson(V)
Jörgen Andersson (C), vice ordförande
Zara Blidevik (Ivo
Sten-Ewert Sandbeck(KD)ersätter Peter Larsson(C)

Övriga närvarande
Ersättare
Ulf Wetterlund (FP)
Lars-Erik Anderström(M)

Tjänstemän
Elisabeth Thim-Gustafsson, näinndselc~eterare
Maud Wik, samhällsbyggnadschef
Cecilia Friberg, mark- och exploateringschef
Britt-Inger Norlander, teknisk chef
Sofia Wilhelmsson, ekonom.
Anders Johansson, ingenjör
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• Uppföljning av handilcappolitislc pian
• Arunälan av delegeringsbeslut

Beslut
Föredraganingslistan med ordförandens tillägg godkänns.
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Diu 2014/5092

sammanfattning
Tekniska avdelningen har pga. nämndbeslut om besparingslc~av, inte lcuimat uppfylla
grunduppdraget gällande asfaltering av gator och vägar där kommunen är huvudman.
Inom övriga områden uppfyller avdelningen grunduppdraget.
Mark- och exploateringsavdelningen(MEX)har inte kunnat uppfylla avdelningens
grunduppdrag på grund av besparingsla~avet.
Av de sex koinmunfullmälctigesmål som berör tekniska avdelningen och MEX,bedöms
fem uppfyllas under året. Målet soin troligen inte kommer att uppfyllas är prioriterat
mål ru 8 med iruiktningsmål "antalet invånare i kommunen slca öka". Följande delmål
kommer troligen inte att förverkligas: Tillskapande av byggrätter för bostäder,
tillskapande av arbetstillfällen, tillskapande av byggrätter för verksamheter, sålda
byggrätter för bostäder och markanvisnings/exploateringsavtal. Nämndens egna mål
bedöms uppfyllas under år 2014.
Ekonomisk uppföljning (exklusive nedskrivning av biogas på ca 3 400 tic~)
Samhällsbyggnadsnämnden visar, efter andra terialens utgång,inom slcattefinansierad
verksamhet ett överskott vilket främst beror på att rekrytering av GIS-ingenjör inte
verkställts samt att planerat byte av kartsystem inte realiserats. Även VA-verksamheten
och renhållningsverksamheten visar på överskott(se tabell "Sammanställning SBN")
Sammanställning SBN
Område
Nämnden (inkl. handikappråd)
Gator/vägar (inkl. vinterväghållning
och belysning)
Dagvatten
Teknisk- och fysisk planering
Parkverksamheten
Vatten/avloppsverksamheten
Renhållningsverksamheten
MEX (inkl. kart-och
planverksamhet samt teknisk-och
fysisk planering)

~~

Tertial 2(tkr)
-39
-208

Prognos hela året (tkr)
-50
-150

-307
+24

-400
±0

+376
+740
+386
+493

+600
+350
+300
+160
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Försäljning av tomter inom Ekeberg går framåt,fördjupad översiktsplan för Lödöse är i
Lrtstälhlingsfasen och ett skogsskifte har sålts.
Lilla Edets kommun har ined Göta Älvutredningen som utgångspunkt gått vidareide
oiruåden där sannolikheten för slc~ed är påtagliga och konsekvenserna katastrofala.
Beräknade utgifter för utredningar och stabilitetshöjande åtgärder inom två områden för
Ström är 24,1 mlcr respektive 2,6 mlcr. Under perioden har det även upparbetats
kostnader på drygt 1 900 tl~• för slc~ed- och riskutredningar. Den kostnaden bokförs av
kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Tjänstesluivelse från samhällsbyggnadschef, daterad den 26 augusti 2014, dru
2014/5092-3
Tertial 2, 2014, dnr 2014/5092-3
Tilläggsyrkande
Mats Nilsson (V):
1. Överallt där det uttrycks såsom att det är förvaltningens slc~ivelse till nämnden
slca detta ändras så att det ska framstå som nämndens dokument till
kommunfullmäktige.
2. Periodiseringen rörande tekniska investeringar ska ändras från kvartal till tertial
till lcoinmande redovisning
3. Brödtexten under punkt 6.3 ska ändras så att den överensstärmner med tabellen i
punkt 6.
4. Redovisningen under punkten 4.3.1 slca utgå och kan lämpligen beredas av
förvaltningen och presenteras under Mål- och Resursarbetet 2015

Beslutsgång
Ordföranden finner att samhällsbyggnadsnäinndenbifaller Mats Nilssons(V)förslag.

' 1,~
`~?

~f, .f,
"'...

~_~
:e~~.
_. ~~
.s~~o/
,,

LILLA EDETS
KOMMUN
samhällsbyggnadsnämnden protokoll

Beslut
Sarnhällsbyggnadsnäirmden godkänner redovisningen av tertial 2 2014 med följande
ändringar:
1. Överallt där det uttrycks såsom att det är förvaltningens slc~ivelse till nämnden
slca detta ändras så att det ska framstå som nämndens dokument till
korrununfullmäktige.
2. Periodiseringen rörande tekniska investeringar ska ändras från kvartal till tertial
till kommande redovisning
3. Brödtexten under punkt 6.3 ska ändras så att den överensstäiruner med tabellen i
punkt 6.
4. Redovisningen under punkten 4.3.1 ska utgå och kan lämpligen beredas av
förvaltningen och presenteras under Mål- och Resursarbetet 2015

Beslutet expedieras till
Kommunfullinälctige
Britt-Inger Norlander, teknisk chef
Cecilia Friberg, marlo- och exploateringschef
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Dru 2014/5320

Sammanfattning
Lilla Edets kommuns Taxor och Avgifter behöver ändras och kompletteras under punkt
1 Tomtpriser. Punkt 1 c behöver ändras och punkterna 1d och 1 e tillkommer.
Punkt 1 Tomtpriser a-c innefattar idag tomter, industrimark och mätningsteknislc
verksamhet inkluderat planverksamheten.
Det är önslcväi~t med en ändring för att tydliggöra vad de olika punkterna innehåller.
Ändringen omfattas av följande:
Rubriken Tomtpriser ändras till Mark- och exploatering.
1a)För villatomter ändras till Tomtpriser
lb)För indushitomt ändras till Industri- och verksamhetsmark
lc) Mätningstelcnislc verksamhet, kartmatei7al ändras till Kart- och mätteknisk
verksamhet
1 d)är ny punkt och innefattar Planverksamheten.
le) är ny punkt och innefattar Arrende- och nyttjanderättsavtal.
ld)Planverksamheten
Avgift för ansökan om planbesked bör vara en fast avgift för att täcka kostnaderna för
nedlagd tid i förberedelsen till tekniska samrådet och författandet av tjänsteslc~ivelsen.
Enligt PBLtaxan bör planbesked uttagas i timtid, dock minst 89001cr, avgiften skall
faktureras i efterhand. Denna PLB-avgift anses vara lagd för större kommuner och i
snitt är den nedlagda tiden för kommunens verksamhet idag ca 3 tirrmlar, vilket skulle
ge en avgift på 24001c~. Önskvärt vore att den som ansöker också betalar in avgiften
innan ansökan behandlas.
le)Arrende- och nyttjanderättsavtal
Lilla Edets kommun har idag ca 65 arrende- och nyttjanderättsavtal på mark.
Utai7enderad mark med arrendeavgift är idag 55,52 hektar och inbringar varje år
26 9351cr, vilket ger ett snitt om 0.0481 /kvadratmeter.
Utarrenderad mark utan arrendeavgift är idag 21,43 hektar.
Nuvarande avgift för arrende och nyttjanderätten anses vara mycket gairunal och ligger
inte längre i proportion med grannkommunernas avgifter eller marknadsvärdet i
området. Docic varierar grannkommunernas avgifter ganska mycket beroende på
variationerna i avtalen ex. att det rör sig oin jordbruksmark eller sjöbodar.
Miniminivån ligger runt 0,5 öre /kvadratmeter.
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Eftersom Lilla Edets kommun taxerar för marken anser verksamheten att
fastighetsskatten inte ska överstiga arrendeavgiften, det lcan inte vara meningen att
kommunen slca gå med förlust.
Verlcsainheten önskar ta ut fast avgift på(1001c~*12 inån =)12001
+ en avgift om 0,301cr/kvadratmeter därutöver.
Detta skulle ge en avgift på 42001 för ett hektar inark, vill~et i dagens markvärde är en
rimlig nivå.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från mark- och exploateringschefen, daterad den 18 september 2014,
dru 2014/5320-1
Lilla Edets kornmuns Taxor och avgifter 2014, dm•2013/KS0216
PBL-taxan

Beslut
Samhällsbyggnadsnänmden föreslår kommunfullmäktige att besluta följande ändring
och tillägg i Taxor och avgifter
- Rubriken 1. Tomtpriser ändras till 1. Mark- och exploatering
- la)För villatomter ändras till Tomtpriser
- lb)För industritomt ändras till Industri- och verksamhetsmark
- lc) Kart- och mätteknisk verksamhet
Taxa för kart- och mätarbeten återfinns i Taxebilaga 4. Plan- och bygglovstaxa.
- ld)Planverksamhet
Fast planbeslcedsavgift på 24001u ska tas ut. Avgiften ska vara betald innan ärendet
behandlas.
- le) Arrende- och nyttjanderättei•
Arrende- och nyttjanderättsavgiften slca bestå av dels en fast avgift på 12001~/åx, dels
en avgift på 0,3 1~/kvadratmeter och år.

Beslutet expedieras till
Kommunfullmäktige
Ekonomichef Peter Jiirunefors
Mark- och exploateringschef Cecilia Friberg
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VA-taxa 2015
Dru 2014/5325

Sammanfattning
VA-verksamhetens kostnader 2015 är beräknad ti1124 500 tl~, vilket är 1 900 tl~ mer
än prognos för 2014. Orsaken till kostnadsökningen är framför allt tillkommande
kapitaltjänstkostnad på 1 800 tkr. Anledningen till den ökande lcapitaltjänstkostnaden är
framför allt reinvesteringar i VA-ledningar.
VA-verksamheten uppvisade ett negativt resultat på 1 350 ticr år 2013, vilket ska
inhämtas under tre år. Enligt prognos i tertial 2 beräknas ett positivt resultat på 300 tlu
för VA-verksamheten. Det innebär att det återstår 1 050 tkr på skulden. Nämnden
föreslår att skulden slca minska med 450 ticr 2015 genom att höja brukningstaxan med
motsvarande.
Intäkter från slam och anläggningstaxan antas vara oförändrade 2015 jämfört med 2014.
För att finansiera VA-verksamheten 20151~ävs en ökning av intäkterna via
brukningstaxan med 1 500 tkr jämfört med prognos 2014. Höjningen föreslås ske på
brukningstaxans fasta del som beror på storleken av vattenmätare. Genom att höja fasta
avgiften med 14,5 procent erhålls 1 500 tkr i ökande intäkter till Va-huvudmannen. Det
innebär att den fasta delen av brukningsavgiften kommer att utgöra 50 procent av Vahuvudmannens intäkter.
Föreslagen höjning av brukningstaxan kommer att innebära att en villa som förbrukar
150 m3 kommer att betala 10 411 lcr/år för vatten och avlopp, vilket är 692 kr iver
jämfört med 2014(9 720 lcr/år). Den fasta utgiften för villan utgör 52 procent av den
totala årsavgiften för vatten och avlopp.
Förvaltningen planerar att se över VA-taxans konstruktion till 2016 som ska presenteras
för nämnden våren 2015.
Beslutsunderlag
Tjänstesl~ivelse från teknisk chef, daterad den 22 september 2014, dru 2014/5325-1
VA-taxa, dnr 2014/5325-2
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2014-09-29

§ 58 forts.

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om VA-taxa 2015
enligt förvaltningens förslag. Den fasta avgiften föreslås höjas med 14,5 %.

Beslutet expedieras till
Kommunfullmäktige
EkonomichefPeter Jimmefors
'Tekniska chefen Britt-Inger Norlander
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Avfallstaxa 2015
Diu• 2014/5326

Sammanfattning
Finansiering av avfallsverksamheten
Avfallstaxan är uppdelad i två delar, hushållsavfallsavgifter för hushållsavfall och
slamtömningsavgifter för tömning av enskilt avlopp.
Hushållsavfallet samlas inpå entreprenad genom Ragn-Selis AB fram ti1131 oktober
2014, därefter kommer kommunen att driva avfallsverksamheten Tegen regi. Enligt
förvaltningens budget kommer oförändrade taxenivåer räcka för att täcka kostnaderna
för 2015. Intäkter via oförändrad avfallstaxan beräknas till 9 000 tkr under 2015.
Befintligt överskott i verksamheten från 2013 och 2014 används för att hantera initiala
oförutsedda kostnader i samband med förändringen.
Slamtömning av enskilda brunnar och tankar utförs på entreprenad genom Cleanpipe
AB och taxan för slamtömning föreslås vara oförändrad under 2015.
Förvaltningen föreslår nya tjänster och avgifter samt komplettera taxeföresl~ifter med
förtydligande.

Förvaltningen föreslår att lägga till följande tjänster i 4axan:
- Hämtning av övrigt hushållsavfall, till exempel skrymmande avfall.
Tjänsten innebär hämtning av sluymmande avfall vid fastighet vid önslceinål från
fastighetsägaren. Kommunen är skyldig att tillhandahålla en sådan tjänst enligt
Miljöballc(1998:808) 15 kap. 17 § "Kommunen är skyldig att utöver vad som följer av
renhållningsordningen transportera bort h~sl~ållsavfall, om fastighetsznnehavaren eller°
nytjanderätishavaren begär det och det inte är oskäligt med hänsyn till
omständigheterna."
- Avgift för uppehåll avhämtning
En administrativ avgift samt merkostnad för att hantera ansökningar av uppehåll.
Kostnaderna som uppstår är arbetstid, att insamling och utställning av avfallskärl, samt
bevakning av uppehåll där påminnelse när beslutet om uppehålllöper ut.
- Avgift för delat kärl
En administrativ avgift för att hantera tjänsten där två eller tre fastighetsägare delar på
samma avfallskärl.
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§ 59 forts.
-Extra tömning, beställning av extra tömning utöver ordinarie tömning.
När en kund har fullt i kärlet tidigare än planerad tömning kan kunden beställa en extra
tömning vilken utförs inom tre arbetsdagar.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från teknisk chef, daterad den 22 september 2014, dru 2014/5326-1
Avfallstaxa Dnr 2014/5326-2

Yrkande
1. Ulrik Brodd (FP): Punkten Transporter av slam utanför Lilla Edets kommun ska
strykas
2. Ulrik Brodd (FP): Taxan ska gälla 6 fria besök/år på återvinningscentralen både
för villor och lägenheter
3. Jörgen Andersson (C): Återvinningscentalen slca tillåta 12 fria besöldper år både
för villor och lägenheter

Beslutsgång
Ordföranden frågar först om Ulrik Brodds(FP)förslag nr 1 och finner att
samhällsbyggnadsnämnden bifaller Ulrik Brodds(FP)förslag.
Ordföranden ställer därefter Ulrik Brodds(FP)förslag ru 2 mot Jörgen Anderssons(C)
förslag nr 3 och finner att samhällsbyggnadsnämnden bifaller Ulrilc Brodds(FP)förslag.
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om avfallstaxa
enligt förvaltningens förslag med följande ändringar:
1. Punkten Transporter av slam utanför Lilla Edets kommun ska strykas
2. Taxan ska gälla 6 fria besök på återvinningscentralenbåde för villor och
lägenheter

Beslutet expedieras till
Kommunfullmäktige
Ekonomichef Peter Jimmefors
Telaiiska chefen Britt-Inger Norlander
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Yttrande över nnotion orm cykelväg i Vä~terlanda, etapp1
Dnr 2014/S132

sammanfattning
En motion om utbyggnad av cykelväg(GC-bana)till Västerlanda har inkonunit till
Kommunfullmäktige (2014/KS0132).
Nämnden är positiv till utbyggnaden av GC-bana men rådighet över mark och
finansiering saknas.

Beslutsunderlag
Tjänsteslaivelse från teknisk chef, daterad den 22 september, dru 2014/5132-2
Yrkande
Ulrik Brodd (FP): Ärendet åtei-~einitteras till förvaltningen i avvaktan på gång- och
cykelplanens färdigställande.
Beslutsgång
Ordföranden finner att samhällsbyggnadsnämnden bifaller Ulrik Brodds(FP)förslag.
Beslut
Ärendet åtei7emitteras till förvaltningen i avvaktan på gång- och cykelplanens
färdigställande.

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen
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Dru 2014/5236

Sammanfattning
Ett förslag till bostadsförsörjningsprogram har tagits fram av marlo- och
exploateringsavdelningen påuppdrag av kommunstyrelsen, Lilla Edets kommun. Enligt
Lag (2000:1383)om kommunernas bostadsförsöijningsansvar ska varje kornmun
planera för bostadsförsörjningen i koirununen. Bostadsförsöijningsprogrammet är ett
planeringstulderlag och ligger till grund för Lilla Edets kommuns fysiska planering som
vägar, vatten och avlopp. Planeringen slca ske i balans mellan bostadsproduktion och
kommunens elconomislca möjligheter att upprätta nödvändig infrastruktur.
Programmets mål är att eftersträva enbalans mellan tillgång och efterfrågan för
hyresrätter, bostadsrätter, äganderätter och tomter för eget byggande. Ett av de
prioriterade inålen är att invånarantalet ska öka med en(1)%jämfört med föregående år
vilket samstämmer med Göteborgsregionens mål om fortsatt befolkningstillväxt. Lilla
Edets tar ett ansvar för ökningen lokalt och utvecklar längst med huvudstråket E45.
Kommunens förutsättningar att erbjuda bra bostäder i attraktiva miljöer är goda.
Planeringen iruiktar sig på att ca tre fjärdedelar tilllcoinmer som en utbyggnad av
tätorterna och störst potential för bostadsbyggande har Lödöse. Kommunens
fastighetsbolag, Lilla Edets Industri och Fastighets AB (LEIFAB), slca utgöra enbas för
kommunens utbud av hyresrätter.
Statistiken för Lilla Edets kommun visar historiskt att det har byggts cirka 10 bostäder
per år. För att uppfylla tillväxtmålet med en(1)% i befolkningsutveckling per år bedöms
en byggnation på cirka 70-80 bostäder per år vara nödvändig.
Konsekvenser för samhällsbyggnadsnämnden
Exploateringen i Lilla Edets kommun kommer att innebära ölvad belastning på vattenoch avloppsverk. Det är framför allt i Lödöse som befolkningen kommer att öka.
Avloppsverk i Lödöse är en tillståndsplilctig C-anläggning vilket innebär mindre än
2 000 anslutande personer. Vid planerad utbyggnad till år 2017 enligt programmet
kommer nästan 1900 personer att vara anslutna verket. Inom snar framtid leominer det
att behövas en tillståndsansökan för en B-anläggning för att bedriva
avloppsverksamheten i Lödöse. Det iiulebär oftast ökade lc~av på reningsgraden på
verket. Dimensionerade kapaciteten på verket är 3000 personer med nuvarande rening.
Med den uppskattade antalet lägenheter ti112017 så klar befintliga vatten- och
avloppsverk att försörja tillkoininande kommuninvånare. För att klara exploatering
enligt programmet kommer det att behövas utbyggnad av lokalt ledningsnät och
uppgraderingar av befintliga anläggningar på ledningsnätet.
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Redan idag har lconununen problem med att avleda dagvatten på ett effektivt sätt.
Därför förordas alltid lokal omhändertagning av dagvatten och ekologisk
dagvattenavledning iexploateringsområden.
Utbyggnaden i Lilla Edet planeras ske via förtätning villcet innebär att befintliga VAledningar och vägar kommer att utnyttjas effektivt. I Lilla Edet tätort råder det redan
idag parkeringsbrist vilket måste beaktas vid exploatering.
I kommunen finns en återvinningscentral och med den planerade exploateringen i
Lödöre loan det vara lämpligt med ytterligare en återvinningscentral för att öka
förutsättningar för resursåtei-viiuling och återanvändning.
Utbyggnad av nya oiruåden innebär att kommunens åtagande för drift och underhåll av
gator, allmänna platser och VA-ledningar kommer att öka.
Bostadsförsöijningsprogrammet innebär en ökad exploatering jämfört med tidigare år
vilket innebära behov av personal och elconomislca resurser.
Beslutsunderlag
Tjänsteslc~ivelse från samhällsbyggnadschef, daterad den 11 september 2014, dru
2014/5236-2
Bostadsförsörjningsprogram Lilla Edets kommun 2014-2017, dru 2014/5236-3

Tilläggsyrkande
Jörgen Andersson (C): Otru•ådet Tingberg 3:77 i sammanställningen förslås utgå, då
bostäderna redan finns.

Beslutsgång
Ordföranden finner att samhällsbyggnadsnämnden bifaller Jörgen Anderssons(C)
förslag.
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Sainhällsbyggnadsnärrulden lämnar följande synpunkter:
-

Bostadsförsöijningsprogranunetbör utveckla hur lconununen planeringsmässigt
och ekonomiskt slca nå de uppsatta inålen med bostadsbyggandet och tillhörande
nödvändig infrastruktur.

-

En omprioritering av Stallgärdet bör ske så att prioritering följs angående att
exploatera ifrån centrum av tätorterna. I övrigt är samhällsbyggnadsnämnden
positiv till bostadsförsörjningsprogrammet.

-

Området Tingberg 3:77 i sammanställningen förslås utgå, då bostäderna redan
finns.

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen
Mark- och exploateringschef Cecilia Friberg
Teknisk chef Britt-Inger Norlander
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Ärendet utgår.
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Maud Wilc informerar att verksamhetsplanen inför 2015 ska behandlas på nästa
sammanträde och nämnden ombeds att fundera på lämpliga mål och
verksamheter inom verksamhetsområdena

-

Britt-Inger Norlander redogör för tidsplanen för avfallsverksamheten Tegen regi
Fordon är beställda, planering för insamling ingår, chaufförer är anställda och
administrativ personal är inrättad för hantering av fakturering och kundtjänst.
ÅVC-materialen kommer att tas om hand av Ragn-Sens i 6 månader framöver

-

Britt-Inger Norlander redogör för arbetet med sluttäckningen av Högstoips
deponi. Länsstyrelsens beslutsförslag att inte godkänna sluttäckningen ska
bemötas senast den 15 oktober 2014. En konsult är inkopplad för att rätta till
länsstyrelsens påpekanden.

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen
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Anmälan om inkomna skrivelser
Sammanfattning
Vid dagens sammanträde redovisas sanunanställning av inkomna skrivelser.
1
2014/KS0152
Kommunfullmäktige § 47/2014 gällande Tertialrapport 1 2014 — åtei7emiss avseende
sparlc~av för samhällsbyggnadsnämnden.

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen.

.t, .r,
......
-~~~

~~e~~~~
o~ ~~
e~rv~a

LILLA EDETS
KOMMUN
~

~~•

~:

Ärendet utgår
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