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§ 17
Presentation av Maud Wik, ny samhällsbyggnadschef.

Sammanfattning
Maud Wik presenterar sig för nämnden.

Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden tackar för presentationen och hälsar Maud Wik
välkommen.
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§ 18
Internkontrollplan 2013
Dnr 2013/S159
Sammanfattning
Enligt Lilla Edets kommuns internkontrollreglemente framgår följande:
Inför varje verksamhetsår ska nämnden besluta om en särskild plan för uppföljning av
den interna kontrollen. Olika granskningsområden ska väljas ut med utgångspunkt från
en väsentlighets- och riskbedömning. Omfattningen av planen är beroende av nämndens
och dess verksamheters omfattning och volym och även avhängig den väsentlighetsoch riskbedömning som gjorts.
Förvaltningen föreslår följande kontroller.
Process
Kontrollmoment
rutin/system

Kontrollansvar

Frekvens Metod

Att alla
bostadsfastigheter har
renhållningsabonnemang eller
Abonnentregister dispens. Kontroll
Renhållning
register/karta.
Handläggare 1 gång/år
Att alla bostäder har
antingen slamtömning
eller är påkopplade till
Abonnentregister kommunalt VA. Kontroll
slam
register/ VA-karta.
Handläggare 1 gång/år
Att entreprenören
redovisar korrekta
intäkter och kostnader
avseende tömningar
hos abonnenter. Att
kommunen får intäkter
Intäkter
för slambehandling vid
slamtömning
Ellbo.
Ekonom
1 gång/år

Rapportering Risktill
bedömning

Stickprov

Teknisk chef

Allvarlig

Stickprov

Teknisk chef

Allvarlig

Entreprenörens
redovisning
samt egna
beräkningar.
Stickprov.

Teknisk chef

Måttlig

forts.
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§ 18 forts

Nämnden vill också se en regelbunden uppföljning av driftavtalet med Leifab

Process
rutin/system

KontrollKontrollmoment ansvar

Rapportering RiskFrekvens Metod till
bedömning

Uppföljning av
driftsentreprenadavtalet
med Leifab angående
ekonomi och utförande

Avstämning
månadsvis av
arbetsuppgifter och
utförande.

1 gång
/månad

Teknisk chef

Nämnden

Allvarlig

Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Förvaltningen får i uppdrag att följa upp abonnentregister och driftsavtalet med Leifab
under 2013.
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§ 19
Remiss rörande förslag till område av riksintresse för
vattenförsörjning i Västra Götalands län - Göteborgs
dricksvattenförsörjning
Dnr 2013/S172
Sammanfattning
Länsstyrelsen Västra Götalands län önskar yttrande från Lilla Edets kommun angående
remiss rörande förslag till område av riksintresse för dricksvattenförsörjning i Västra
Götalands län: Göteborgs Stads anläggningar för dricksvattenförsörjning.
Länsstyrelsen önskar särskilt synpunkter angående urval och avgränsning av
riksintresseområdet, samt avgränsning av influensområdet.
Havs och vattenmyndigheten (HaV) ansvarar för att peka ut områden av riksintresse för
anläggningar för vattenförsörjning enligt 2§, förordning om hushållning med mark- och
vattenområden. Anläggningar av nationell betydelse för dricksvattenförsörjning ska få
förstärkt genom att de ska beslutas som riksintressen.
Två områden inom Västra Götalands län har utsetts, vara det ena området omfattar
Göteborgs Stads dricksvattenanläggningar och det andra är Skaraborgs
vattenanläggningar. Förutom de området som utgör riksintresset har även
influensområden utsetts (se bifogad kartbilaga). Med influensområde menas det den yta
utanför riksintresseområdet, inom vilket olika verksamheter riskerar att påverka
dricksvattenanläggningar som riksintresseområdet avse att skydda.
Riksintresseområdet
Anläggningar som föreslås ingå i riksintresseområdet Göteborgs Stads
dricksvattenanläggningar är följande:












Råvattenintag Lärjeholm med tillhörande anläggningar
Intagsledningar från intaget till hävertstationen Alelyckan
Reservråvattenledningar
Hävertstation Alelyckan, Kotången, Bratteklev
Råvattenpumpstation Alelyckan och Härlanda tjärn
Tunnelsystem Alelyckan – Delsjöarna – Lackarebäcks vattenverk
Alelyckan och Lackarebäcks vattenverk med tillhörande anläggningar
Lilla och Stora Delsjön samt katastrofdammar Delsjöarna
Reservråvatten pumpstation Rådasjön med tillhörande ledningar
Kvarndammen med tillhörande ledningar och anordningar
Kallebäcks källas grundvatten
forts.
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§ 19 forts

Alelyckan och Lackarebäcks vattenverk försörjer cirka 99 % av Göteborgs invånare,
stora delar av Öckerö och delar av Ale, Partille och Mölndals kommuner.
Göta Älv är huvudvattenråtäkt för Göteborgs dricksvattenförsörjning. Medelleveransen
från vattenverken är cirka 170 000 m3/dygn och distributionssystemet omfattar cirka
1750 km dricksvattenledningar, 13 reservoarer och 68 dricksvattenpumpar. Framtida
prognos är att behovet av dricksvatten kommer att vara relativt konstant. Risk för brist
av dricksvatten är knutna till att råvattnet och anläggningarna inte skyddas tillräckligt
väl.
Ett motiv för att utpeka Göteborgs Stads dricksvattenanläggningar till ett
riksintresseområde är anläggningen försörjer minst 50 000 personer med dricksvatten.
Ett annat motiv är att Göta Älv har stor kapacitet med mestadels god kvalitet.
Storleken på det föreslagan riksintresseområdet utgörs av cirka 683 hektar landyta och
cirka 217 hektar vattenyta.
Influensområdet
Influensområdet är skilt från själva riksintresseområdet, men det visar på inom vilket
område det kan finnas en påverkan på riksintresset. Åtgärder inom influensorådet kan
påverka vattenförsörjningsanläggningens funktion och därmed skada riksintresset.
Göta Älv är Sveriges vattenrikaste vattendrag med ett avrinningsområde på cirka 50229
km2. Medelvattenföring vid Lilla Edet är 550 m3/s. Förutom uttaget av råvatten vid
Lärjeholm (Göteborg) tar även Vänersborg, Trollhättan, Lilla Edet och Kungälv
råvatten från Göta Älv. Det medför att cirka 700000 personer är beroende av Göta Älvs
råvatten.
År 1998 beslutades om ett vattenskyddsområde (VSO) som sträcker sig från
råvattenuttaget vid Lärjeholm till södra delarna av Surte (Ale kommun). Sträckan
motsvarar tre timmars rinntid vid högvattenföring.
Göteborgs dricksvattenförsörjning är främst känslig för påverkan på råvattnet vid
kraftig eller långvarig nederbörd, höga vattenstånd, saltuppträngning och långvariga
perioder av värme i Göta Älv. Olika scenarier visar på en lägre tillgänglighet för
råvatten och en ökad risk för vattenburen smitta.
Storleken på det föreslagan influensområde skiljer sig mellan Länsstyrelsens förslag och
Kretslopp (Göteborg). Länsstyrelsen förslag är att cirka 149105 hektar utgörs av landyta
och cirka 22239 hektar utgörs av vattenyta (se kartbilaga). Kretslopp föreslår att cirka
166312 hektar utgörs av landyta och cirka 24742 hektar utgörs av vattenyta.
forts.
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§ 19 forts
Influensområdet i anslutning till Göta Älv föreslås utgöras av det område som föreslås
bli älvens nya vattenskyddsområde.
En påverkan av vattenkvaliten kan ske vid olyckor som exempelvis skred. Även läckage
från industrier längs med älven utgör en generell risk. Mellan Trollhättan och Göteborg
finns några hundra förorenade områden. De förorenade områdena utgörs bland annat av
avfallsupplag, impregneringsverksamhet, båtklubbar, bensinstationer, kemtvättar och
deponier. Det finns även större miljöfarliga verksamheter inom området som hamnar,
pappersmassaindustrier, ytbehandlingsindustrier, återvinningsanläggningar,
förbränningsanläggningar och gjuterier. Andra risker är avloppsreningsverk,
fartygstrafiken, E45, E6, järnvägen och översvämning som ökar risken för att
kommunerna bräddar.
Övrigt som kan påverka vattenkvaliten är jordbruket och djurhållningen, reglering av
vattenflödet av kraftstationerna och släckvatten vid bränder.
Övriga Riksintressen inom riksintresseområdet
 Större vägar och järnvägar (Kommunikation)
 Säveån (Naturvård)
 Stora och Lilla Delsjön (Friluftsliv)
 Stora Delsjön (Kulturmiljövård)
Övriga Riksintressen inom influensområdet
 Göta älv och Nordre älv (Naturvård)
 Göta älv och Nordre älv (Kulturmiljövård)
 Stor del av Göta älv (Friluftsliv)
 Göta älv (Sjöfart)
 Vägar, järnvägar och flygplats (kommunikation)
 Vindkraft (Energiproduktion)
 Vänern (Yrkesfiske)
 Vänern (Friluftsliv)
 Rådasjön (Kulturmiljövård)
 Lärjeån (Naturskydd)
 Vättlefjäll (Friluftsliv)
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömning är att riksintresse för Göteborgs Stads
dricksvattenanläggningar är i enighet med 2§, förordning om hushållning med markoch vattenområden. Storleken av riksintressen bedöms vara rimligt enligt länsstyrelsens
beräkningar av områdets yta för att skydda viktiga dricksvattensanläggningar.
forts.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer vidare att ett influensområde intill
riksintresset för dricksvatten är behövligt men att kommande föreskrifter och beslut för
området ska ta hänsyn till andra riksintressen som kommunikation, sjöfart, friluftsliv,
naturvård, energiproduktion, etcetera. Andra hänsynstagande som behöver diskuteras är
hur jordbrukslandskapet och företagandet ska kunna finnas kvar inom området. Även
kostnader för släntning av skredområden, sanering av förorenad mark och andra
förebyggande åtgärder behöver diskuteras.
Underlaget som är framtagit av länsstyrelsen är en bra grund att använda till kommande
beslut. Däremot belyser inte länsstyrelsen och HaV hur olika riksintressen kan stå
konflikt med varandra och hur de olika riksintressena ska vägas mot varandra. Vidare
klarläggs inte andra tekniska alternativ (BAT = Bästa möjliga teknik) som byggnation
av vattenledning mellan vattentäkt, Vänern och det föreslagna riksintresset samt andra
tekniska lösningar för rening av råvatten.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut.
Förslag till yttrande
Samhällsbyggnadsnämnden har inget att erinra mot att Göteborgs Stads
dricksvattenanläggningar utses till riksintresse för dricksvattenförsörjning.
Samhällsbyggnadsnämnden har i princip inget att erinra mot att det bildas ett
influensområde till riksintresset dricksvattenförsörjning under förutsättning att hänsyn
tas till övriga riksintressen och att en diskussion förs hur framtida kostnader för åtgärder
ska regleras.
Samhällsbyggnadsnämnden bedömer vidare att andra förslag behöver beaktas för att
tillgodose det föreslagna riksintresset med råvatten av god kvalitet från vattentäkten
Vänern. Teknik (BAT) och kostnader behöver vägas mellan exempelvis byggnation av
en vattenledning mellan Vänern och det tänkta riksintresseområdet samt tekniska
lösningar av rening av råvatten, mot andra åtgärder längs med Göta Älv
I övrigt är Göta Älvdalen ett kultur och jordbrukslandskap med öppna landskap.
Bevarandet av öppna landskap med hjälp av betande djur är bevarandevärt.
Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att det saknas en objektiv redogörelse hur
riksintressen ska vägas mot varandra och hur en bedömning ska ske vid konflikt mellan
olika riksintressen.
Beslutet expedieras till
KS
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§ 20
Rutiner för planärenden i Lilla Edets kommun
Dnr 2013/S174
Sammanfattning
Rutinbeskrivningen består av dokumentet Rutiner för planärenden i Lilla Edets
kommun (word-format) med bilaga 1 – 3, som redovisar processbilder över olika
alternativ till planförfarande.
Dokumentet har tagits fram av Norconsult AB på uppdrag av Lilla Edets kommun.
Rutinbeskrivningen beskriver rutiner för detaljplaner som upprättas i enlighet med planoch bygglagen 2010:900.
Rutinbeskrivningen beskriver hur ett planarbete ska bedrivas, från initiering av uppdrag
till laga kraft. Beskrivningen behöver kompletteras och uppdateras om det sker
lagändringar eller organisationsförändringar.
Beslutsunderlag
Rutinbeskrivning dnr 2013/s174-1
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Nämnden noterar informationen
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§ 21
Omfördelning inom befintlig ram 2013
Dnr 2013/S179
Sammanfattning
Med anledning av den omorganisation som trädde i kraft vid årsskiftet kommer en
ramjustering mellan verksamhetsområden att behöva göras.
Budgeten för 2013 var redan fastställd när omorganisationen trädde i kraft och
omfördelningen avser 1.0 tjänst.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Omföring av 800 tkr från teknisk- och fysisk planering till mark- och
exploateringsverksamhet.
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§ 22
Utvidgning av strandskyddsområden i Lilla Edets kommun
- förslag till yttrande.
Dnr 2013/s177
Sammanfattning
Länsstyrelsen överväger, med stöd av 7 kap 14 § miljöbalken (1998:808), att förordna
att de sjöar som anges nedan omfattas av utvidgat strandskydd.
Länsstyrelsens förslag:
Strandskyddets omfattning ska gälla 100, 200 respektive 300 meter, beroende på
säkerställandet av strandskyddets syfte runt varje sjö.
Syftet med strandskyddet är att långsiktligt trygga förutsättningarna för allmänhetens
friluftsliv, allemansrätten samt bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och
växtlivet enligt 7 kap 13§ Miljöbalken.
Strandskyddet gäller från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd.
Områden där strandskyddet upphävts i samband med detaljplan eller annan
planläggning som fortfarande är gällande, berörs ej av förslaget. När detaljplanerna
upphävs eller ersätts, då inträder strandskydd enligt denna remiss.
Kommunens yttrande grundas på följande:
100 meters strandskydd där det idag finns detaljplaner, eller område angivna i ÖP2012
som exploateringsområde inom rimlig framtid, eller där befintlig och samlad
bebyggelse bör detaljplaneras i framtiden.
200 meters strandskydd där kommunen ser värde som bör beaktas eller finns med i
kulturarvsplanen. Även område där strandskyddet redan idag är 200 meter.
300 meters strandskydd i känsliga område enligt kulturarvsplanen eller säkerställandet
att djur- och naturlivet förblir i orört skick.
Förslaget innebär totalt sett en minskning av strandskyddets omfattning i Lilla Edets
kommun jämfört med dagsläget.
Beslutsunderlag
Länsstyrelsens remiss 2013-04-02 Lst-dnr: 511-13602-2012.
Översiktsplan Lilla Edets kommun 2012, antagen 2012-06-13.
Lilla Edets miljömål, antagen 2005.
Lilla Edets kulturarvsplan, antagen 2010.
Gällande Detaljplaner
forts.
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Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Förslag till yttrande
Ett av strandskyddets syfte är att säkra strandområde, så de förblir tillgängliga för alla,
enligt de grunder som gäller allemansrätten.
Strandskyddet utgör en väsentlig del av säkerställandet av riksintressen för naturvård,
friluftsliv och fiske enligt 3 kap. Miljöbalken.
Samhällsbyggnadsnämnden anser att Länsstyrelsens förslag är väl genomarbetad remiss
med goda intensioner.
Bredfjället/Väktorområdet:
Gällande: Store-Väktor, Lille-Väktor, Bråtesjön, Håleresjön, Kringvattnet,
Sollumslång, Stuvvikesjön, Gropsjön och Utby lång.
 Enligt ÖP2012 är delar av området utpekat som vattentäktsområde.
 Området är beskrivet i kommunens kultursarvsplan
Länsstyrelsens förslag: 200 meter strandskydd.
Nuvarande område: 200 meter
Kommunen anser att förslaget är godtagbart, dock vill kommunen lägga ett förbehåll,
för att säkra mångfalden av djur och natur och kulturarv inom området, och föreslår 300
meter.
Svartedalen:
Gällande: Kroksjön, Rödvattnet, Stendammen och Torrgårdsvattnet.
Länsstyrelsens förslag: 200 meter strandskyddsområde.
Nuvarande område: 200 meter
Förslaget godtas av kommunen, dock vill kommunen lägga ett förbehåll, för att säkra
mångfalden av djur och natur, och föreslår 300 meter.
Angående Stendammen: exploateringsintresse finns på den nordöstra sidan om sjön, där
det idag är samlad bebyggelse, kommunen yrkar på att strandskyddsområdet sätts till
100 meter inom denna del, i övrigt 200 meter.
Risveden:
Gällande: Övre och Mellersta Örevattnet inom Lilla Edets enklav. Gransjön är belägen i
Ale kommun, men en del av strandskyddsområdet ligger i Lilla Edets enklav.
Länsstyrelsens förslag: 200 meters Strandskyddsområde.
Nuvarande område: 200 meter
Kommunen har inget att erinra

forts.
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Vanderydvattnet:
Sjön är en stor, mesotrof klarvattensjö belägen på gränsen mellan kommunerna Lilla
Edet, Trollhättan och Ale. Sjön avvattnas genom Visslaån, som hotas av övergödning,
via Slumpån till Göta älv. Vid sjöns nordöstra strand ligger Koberg herrgård och
golfbana.
 Inom området, på den västra sidan av sjön, ligger en detaljplan för fritidsbebyggelse,
idag är många permanentboende i området. Strax norr om detaljplanen finns samlad
bebyggelse.
 Detta område är klassat som riksintressen för totalförsvaret och stopp för
vindkraftverk och det är en del i kommunens kultursarvsplan.
Länsstyrelsens förslag: 200 meters strandskyddsområde.
Nuvarande område: 200 meter
Kommunen yrkar på att strandskyddsområdet skall vara oförändrat.
På sikt kommer detaljplaneändringar och utvidgning av planområdet ske i detta område.
Bodasjön:
Vid den östra viken finns ett kommunalt bevarandeområde, som omfattar
fritidsmiljön med äldre sommarstugor kring badplatsen.
I området finns även några av kommunens bäst bevarade fornlämningar, i form av en
domarring, en hällkista och ett gravfält från järnåldern.
Sjön ingår i Göta älvs vattensystem.
 kommunens kultursarvsplan berör detta område.
 Samlad bebyggelse finns främst i den östra delen, och bör i framtiden detaljplaneras.
 Området är idag exploaterat med vandrarhem, bostäder, badplats och parkering.
Länsstyrelsens förslag: 200 meters strandskyddsområde.
Nuvarande område: 200 meter
Kommunen yrkar på att området fastställs till 100 meter, då det finns mycket i området
som stör både järnväg och länsväg, allmän badplats och samlad bebyggelse.
Det skulle underlätta kommunens framtida detaljplanering för området.
Borydsjön och Ryrsjön:
Sjöarna är belägna öster om Göta och är idag fina rekreationsområde.
Sjöarna ingår i Göta älvs vattensystem.
Vid Ryrsjön har strandskyddet till viss del upphävts på grund av exploatering.
 Ryrsjöns västra strand med omnejd är omnämnt i ÖP2012 som samhällsområde och
planeras att exploateras i framtiden.
forts.
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Länsstyrelsens förslag: 200 meters strandskyddsområde.
Nuvarande område: 200 meter
Kommunen yrkar på 100 meters område längs Ryrsjöns västra sida, men i övrigt 200
meter.
Öresjö, med Nybyggesjön:
De oexploaterade områden som finns kvar kring sjön idag kommer sannolikt pålängre
sikt att ytterligare öka i värde som tätortsnära rekreationsområden.
Länsstyrelsen bedömer att Öresjö-området har stor betydelse för närrekreation och
annat rörligt friluftsliv. Området hör ihop med Bredfjällsområde.
 Inom området finns en kommunal kultursarvsplan.
 Enligt ÖP2012 är området utpekat som vattentäktsområde.
 Detta område är klassat som riksintressen för totalförsvaret och stopp för
vindkraftverk.
 Inom strandskyddsområdet finns flera detaljplaner och samlad bebyggelse. Runt
sjön är exploateringen stor med helårsbostäder och gårdar.
Länsstyrelsens förslag: Öresjö 300 meters strandskyddsområde, Nybyggesjön 200
meters strandskyddsområde.
Nuvarande område: 300 meter
Kommunen yrkar på 200 meters område för båda sjöarna. Befintlig samlad bebyggelse
och exploateringen i området, behöver detaljplanering, därför anser kommunen att
planläggning av området är ett bra alternativ, att då också belysa och tillgodose
rekreation och kulturarv.
Västersjön
Sjön är belägen i direkt anslutning till tätorten Mjösund, och kring sjön finns flera
områden med bostadsbebyggelse där strandskyddet har upphävts.
Nedströms sjön ligger Västerlandaån, både sjön och ån ingår i Göta älvs vattensystem.
Länsstyrelsens förslag: 200 meters Strandskyddsområde.
Nuvarande område: både 100 och 200 meter
Kommun yrkar på 100 meter, då detaljplanerna till stora delar redan hanterat
strandskyddet.
Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen
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§ 23
Information om renhållningen

Sammanfattning
Anders Holm informerar om de diskussioner som förs om framtida skötsel av
renhållningen.

Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Informationen noteras
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§ 24
Parkering i Lilla Edets centrum
Dnr 2013/S185
Sammanfattning
2007 togs ett planprogram fram för centrala Lilla Edet i syfte att möjliggöra
centrumutvecklingen. En del i planen var parkeringsmöjligheterna.
Under det gångna året har ett flertal förändringar skett i centrum och därför behöver
parkeringssituationen ses över på nytt
På parkeringen utefter Storgatan föreslås 3-timmarsparkering.
På parkeringen norr om centrumhuset öster om Järnvägsgatan föreslås 1timmarsparkering kl. 8 – 20 vardagar och 10 – 18 på lördagar och helgdagar.
För parkeringen söder om Centrumhuset är förslaget 3 timmar 8 - 20 vardagar och 10 –
18 på lördagar och helgdagar.
Parkeringen ner mot Laxen öster om brofästet föreslås få 12-timmars parkering.
Beslutsunderlag
Planprogram för centrumutveckling i Lilla Edet, Lilla Edets kommun, Västra Götalands
län, 071101 REV 080213
Tjänsteskrivelse dnr 2013/s185-1
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Lokala trafikföreskrifter samt skyltar ändras enligt förslaget i tjänsteskrivelsen.
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§ 25
Redovisning av årets investeringar inom VA och gata
Dnr 2013/S188
Sammanfattning
Jan Erlandsson redovisar investeringarna 2013 i nom VA och gata.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Nämnden noterar informationen
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§ 26
Information om aktuella ärenden

Sammanfattning
Anders Holm informerar om följande aktuella frågor.
 Bullerproblem vid Hede by från nya E45:an.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Miljöavdelningen hanterar ärendet. Förvaltningen återkommer med information till
nästa möte.
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§ 27
Delegationsbeslut

Sammanfattning
Samhällsbyggnadsnämnden har överlåtit en del av sin beslutanderätt till chefen för
samhällsbyggnadsförvaltningen enligt en av samhällsbyggnadsnämnden antagen
delegeringsförteckning. Chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen har rätt att delegera
vidare beslut i ett led till enskilda tjänstemän.
Dessa beslut skall redovisas till samhällsbyggnadsnämnden. Redovisningen innebär inte
att samhällsbyggnadsnämnden får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten.
Däremot står det samhällsbyggnadsnämnden fritt att återkalla lämnad delegation.
Följande delegationsbeslut redovisas på dagens sammanträde
(se bilaga till § 27).
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.

