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Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
2021-02-23

TN/2020-0540

TN § 15

Sjöledningsentreprenad - information

Tekniska nämndens beslut
att notera informationen.

Sammanfattning av ärendet

För det pågående projektet med att stärka upp kommunens avloppsledningsnät
ges en lägesrapport till Tekniska nämnden.
Projektstatus
I v.5 provkördes Bojar pumpstation och slutjusteringar pågår innan spillvatten
släpps på.
Hammarborrningen på Skeppsbron har startat, första hålet av tre gick bra. Gamla
pumpstationen är nu riven och förberedelser för nya stationen pågår.
Den sista styrda borrningen utfördes v.5 därefter flyttades den maskinen upp för
att fortsätta rymningen (uppförstorandet) av hålen genom berget på Österröd.
Dessa borrningar kommer att pågå flera månader.
Under v.5 så har pålplaceringar utretts i Hålkedalskilen och det finns nu en
slutgiltig lösning för området.
Projektekonomi
Så här ser projektets samlade ekonomi ut för kommunen.
Period
Projektering, undersökningar,
tillstånd m m
Entreprenad 2020
Prognos 2021 (2021-01-13)
Prognos Hålkedalen initialt
Kvarvarande risker
Toalett Skeppsbron
Summerat

Kostnad

Notering

8 600 000
54 100 000 5,3Mkr riskutfall (väder, geo, pålning)

I december fanns inte Hålkedalen, bergsågning,

54 500 000 sprängning med. Risk bergsprängning/sågning
mm fallit ut.

14 000 000 Osäker siffra
4 650 000 (rymning berg, sjöförläggning)
-1 300 000
134 550 000

Tidplan
Februari:
• Hammarborrning på Skeppsbroplatsen fortsätter
• Bergborrning på Österröd fortsätter
• Förläggning av sjöledningar med vikter fortsätter
• Spolning i Hålkedalskilen börjar
• Byggnation pumpstation Skeppsbron startar

Justerandes signatur
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Sammanträdesdatum
2021-02-23

Mars:
•
•
•
•
•

Bergborrning på Österröd fortsätter
Förläggning av sjöledningar med vikter fortsätter
Byggnation pumpstation Skeppsbron fortsätter
Byggnation lyftpumpstation Österröd startar.
Markförberedelser pumpstation Öddö startar

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse: Information projektstatus 2021 feb

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut
att notera informationen.

Beslutet skickas till
Akten
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Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
2021-02-23

TN/2020-0371

TN § 16

Slipen, Myrens varv

Tekniska nämndens beslut

att besvara kommunstyrelsens arbetsutskott
att tekniska nämnden inte funnit någon marknadsaktör som är beredd att ta över
arrendet för slipen.

Sammanfattning av ärendet

3 juni beslutade KSAU, § 163, att uppdra åt Tekniska nämnden att undersöka om
det finns andra marknadsaktörer som är beredda att ta över arrendet.
Förvaltningen har under hösten sökt efter en marknadsaktör som är villig att
arrendera slipen till självkostnadspris. Bland annat har förvaltningen träffat
representanter för yrkesfiskarna på Torskholmen.
Självkostnadspriset är baserat på följande uppgifter:
Tillgångar

Avskrivningstid

Anskaffningsvärde

Årskostnad

Andel

Kostnad
slipen

Fastighet

40 år

4 125 000

103 125

10%

10 313

Reningsverk

20 år

1 137 000

56 850

100%

56 850

Elmotor

10 år

120 000

12 000

100%

12 000

5 382 000

171 975

Summa

79 163

Renovering*

30 år

2 500 000

83 333

100%

83 333

Underhåll**

10 år

1 340 000

134 000

100%

134 000

Totalt
Månadskostnad

296 496
24 708

*Renovering avser upprustning av rälsbädden och akuta underhållsarbeten
**Underhåll är baserat på i nedan tabell redovisade uppskattade underhålls- och
driftskostnader under en 10-års- respektive 1- årsperiod:
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Sammanträdesdatum
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Underhåll

Per 10 år

Per år

Rälsbyte

500 000

50 000

Vajer/block

130 000

13 000

Vajerspel

150 000

15 000

Vagnen

400 000

40 000

Tömning RV

60 000

6 000

Ström

50 000

5 000

Div
utrustning

50 000

5 000

Summa

1 340 000

134 000

Vissa delar av underhållet kan eventuellt utföras av ny arrendator och då minskas
hyran med motsvarande belopp.
Ett par aktörer har visat intresse men de har till slut avstått från att arrendera
slipen på grund av kommersiella skäl.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-02-02

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut
att besvara kommunstyrelsens arbetsutskott

att tekniska nämnden inte funnit någon marknadsaktör som är beredd att ta över
arrendet för slipen.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten

Justerandes signatur
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Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
2021-02-23

TN/2021-0046

TN § 17

Strömstad 5:27 del av (Rödshöjden) förstudie exploateringsprojekt för bostäder

Tekniska nämndens beslut

1. att tekniska förvaltningen får i uppdrag att utföra en förstudie för
exploateringsprojekt för bostäder på Rödshöjden där resultatet av
förstudien ska redovisas i ett projektdirektiv till tekniska nämnden hösten
2021.
2. att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att beställa en naturinventering
inkluderat artskyddsutredning för sandödla och hasselsnok
för Rödshöjden, vilken ska utföras under sommaren 2021.

Reservationer och särskilda uttalanden

Miljöpartiet anser att exploatering av Rödshöjden ska skjutas på framtiden,
istället bör Canning och Rådhusberget prioriteras när det gäller byggnation av
flerbostadshus. Naturområdet används idag som rekreationsområde och
trafiksituationen vid korsningen Ringvägen/Karlsgatan behöver lösas innan
ytterligare bostäder planeras i området.
Andreas Nikkinen (MP)

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige har beslutat att ett av Strömstad kommuns mål är att
kommunen ska ha 15 000 invånare 2030, vilket också varit utgångspunkten vid
upprättandet av kommunens riktlinjer avseende bostadsförsörjningen som
kommunfullmäktige antog 18 juni 2019, § 163, Riktlinjer för bostadsförsörjningen
2019-2030. I dessa riktlinjer finns ett redovisat behov av bostäder för 1500 nya
invånare fram till 2030, vilket innebär cirka 700 nya bostäder inom perioden.
I nuläget finns färre pågående bostadsprojekt under planläggning centralt i
Strömstad berörande kommunalägd mark än vid antagandet av riktlinjerna för
bostadsförsörjningen. Tekniska förvaltningen har därför studerat alternativa nya
bostadsprojekt i centrala Strömstad berörande kommunalägd mark.
I den fördjupade översiktsplanen för Strömstad tätort med Skee finns ett område
för bostäder och förskola utpekat på Rödshöjden som förvaltningen bedömer som
attraktivt bland annat för barnfamiljer med anledning av det naturnära läget och
närhet till centrum. Planprocessen bör kunna vara relativ enkel och snabb då
området bedöms ha ett begränsat antal utmaningar.
För att få en tydligare bild över exploateringsprojektets förutsättningar på
Rödshöjden föreslår tekniska förvaltningen att en förstudie genomförs där
omfattning och avgränsning av exploateringsprojektet studeras inkluderat
förutsättningar för detaljplan med tillhörande utredningar, tillsammans med
bedömd kostnad, resursåtgång och tidplan. Resultatet ska redovisas i ett
projektdirektiv som ska ligga till grund för ställningstagande i tekniska nämnden

Justerandes signatur
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Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
2021-02-23

om eventuell projektbeställning till tekniska förvaltningen och anhållan om
planbesked hos kommunstyrelsen.
Eventuellt behov av planläggning för förskola inom området kommer utredas i
samråd med kommunens lokalsamordnare.
Förstudien behöver även omfatta en naturinventering inkluderat
artskyddsutredning för sandödla och hasselsnok som avses utföras under
sommaren 2021.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-01-21

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut

1. att tekniska förvaltningen får i uppdrag att utföra en förstudie för
exploateringsprojekt för bostäder och eventuell förskola på Rödshöjden
där resultatet av förstudien ska redovisas i ett projektdirektiv till tekniska
nämnden hösten 2021.
2. att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att beställa en naturinventering
inkluderat artskyddsutredning för sandödla och hasselsnok
för Rödshöjden, vilken ska utföras under sommaren 2021.

Förslag till beslut under sammanträdet

Rolf Rask (S) med instämmande av Ronnie Brorsson yrkar att "eventuell förskola"
utgår i första att-satsen.
Andreas Nikkinen (MP) med instämmande av Claes Nabrink (L) yrkar avslag på
tekniska förvaltningens förslag med hänvisning till att det föreslagna planområdet
utgör ett välbehövligt natur- och rekreationsområde.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på tekniska nämndens arbetsutskotts förslag, Rolf
Rasks yrkande och Andreas Nikkinens yrkande och finner att tekniska nämnden
beslutar i enlighet med Rolf Rasks yrkande.

Beslutet skickas till
Akten

Justerandes signatur
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Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
2021-02-23

TN/2020-0298

TN § 18

Strömstad 4:24 - tomträttsupplåtelse för
oljelager - information

Tekniska nämndens beslut
att notera informationen.

Sammanfattning av ärendet

Circle K innehar tomträtten för fastigheten Strömstad 4:24, där ändamålet är
anläggande och drift av manöverbyggnad och av pumpstation samt till
distributionsområde m.m. till och från underjordiskt bergrumsanläggning samt till
därmed jämförlig verksamhet. Kommunen har även genom särskild
servitutsupplåtelse till tomträttshavaren upplåtit rätt att inom fastigheten
Strömstad 4:16 utföra och för all framtid nyttja bergrumsanläggning.
Circle K har avvecklat oljelagret i bergrummen, sanering är utförd och
kontrollprovtagning på vatten har påbörjats enligt av Länsstyrelsen beslutat
kontrollprogram.
Med anledning avvecklingen har kommunen tillfrågats om att återta tomträtten.
Avtalsperioden gäller i 60 år from 1994-10-01, vilket innebär att avtalet tidigast
kan sägas upp av kommunen först till år 2054 om inte en överenskommelse
träffas om återtagande.
Tekniska förvaltningen fick i uppdrag av tekniska nämndens arbetsutskott att
försöka finna en överenskommelse med Circle K om återtagande av tomträtt,
enligt beslut 2020-09-22, § 96.
Efter förhandlingar har nu Circle K lämnat ett bud om att återlämna tomträtten
inkluderat tillhörande anläggningar i befintligt skick. Circle K slutför sanering och
kontrollprovtagning av bergrummen.
Tekniska förvaltningen anser att kommunen bör acceptera budet och att
förvaltningen ges i uppdrag att ta fram ett förslag till överenskommelse.
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2021-02-09 § 16 att ge tekniska
förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag till avtal om förtida upphörande av
tomträtten.

Beslutet skickas till
Akten

Justerandes signatur
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Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
2021-02-23

TN/2020-0063

TN § 19

Internkontrollplan 2020

Tekniska nämndens beslut

att efter nedanstående revidering godkänna uppföljningen av tekniska nämndens
internkontrollplan 2020.

Sammanfattning av ärendet

Nämnden ska enligt reglementet för intern kontroll varje år anta en särskild plan
för uppföljning av den interna kontrollen. Resultatet av uppföljningen av den
interna kontrollen ska, med utgångspunkt från antagen plan, rapporteras till
nämnden i den omfattning som fastställs i internkontrollplanen. Nämnden ska vid
årsredovisningens upprättande, rapportera resultatet från uppföljningen av den
interna kontrollen inom nämnden till kommunstyrelsen. Rapportering ska
samtidigt ske till kommunens revisorer.
Denna rapport omfattar uppföljning av Internkontrollplan 2020.
Uppföljningen av intern kontroll har under 2020 avsett följande områden:
•
•

inköp, direktupphandling och upphandling
arbetsmiljö

Den samlade bedömningen utifrån årets uppföljning är att nämndens
verksamheter fortfarande uppvisar brister avseende den interna kontrollen. De
två granskningsområdena kommer att överföras till intern kontrollplan för år 2021
då genomförda kontroller visar att rutiner behöver förbättras och förankras.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, Uppföljning av tekniska nämndens internkontrollplan 2020,
2021-01-14, Jeanette Johander, verksamhetsutvecklare
Uppföljning av tekniska nämndens internkontrollplan 2020

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut

att godkänna uppföljningen av tekniska nämndens internkontrollplan 2020.

Förslag till beslut under sammanträdet

Ronnie Brorsson (S) med instämmande av Bengt-Göran Bergstrand (M) yrkar att
följande mening under sammanfattning "Den samlade bedömningen utifrån årets
uppföljning är att nämndens verksamheter inte uppvisar några allvarliga eller
akuta brister avseende den interna kontrollen" ändras till "Den samlade
bedömningen utifrån årets uppföljning är att nämndens verksamheter fortfarande
uppvisar brister avseende den interna kontrollen".

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på Ronnie Brorssons tilläggsyrkande och finner
att tekniska nämnden beslutar i enlighet med yrkandet.
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Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunrevisorerna
Akten
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Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
2021-02-23

TN/2021-0044

TN § 20

Internkontrollplan 2021

Tekniska nämndens beslut

att anta tekniska nämndens internkontrollplan 2021.

Sammanfattning av ärendet

Tekniska nämnden ska enligt antaget reglemente för intern kontroll, årligen anta
en plan för uppföljning av den interna kontrollen. Granskningsområden i planen
ska väljas ut med utgångspunkt från en riskanalys som inkluderar en konsekvensoch sannolikhetsbedömning.
Syftet med uppföljningen är att säkerställa att nämnden upprätthåller en
tillfredsställande intern kontroll.
Förvaltningsledningen har tagit fram ett förslag till internkontrollplan 2021.
Planen omfattar fyra granskningsområden. Kontrollerna är utvalda med bakgrund
av bifogad riskanalys. De utvalda områdena är inköp, direktupphandling och
upphandling, arbetsmiljö, delegationsordning samt diarieföring.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, Tekniska nämndens internkontrollplan 2021, 2021-01-14,
Jeanette Johander, verksamhetsutvecklare
Tekniska nämndens internkontrollplan 2021

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut
att anta tekniska nämndens internkontrollplan 2021.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunrevisorerna
Akten
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Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
2021-02-23

TN/2021-0094

TN § 21

Verksamhetsplan tekniska förvaltningen 2021

Tekniska nämndens beslut

att anta verksamhetsplan för tekniska förvaltningen 2021.

Sammanfattning av ärendet

Utifrån tekniska nämndens beslutade budgetskrivelse för år 2021 och de av
fullmäktige beslutade etappmålen för åren 2021 och 2022 har tekniska
förvaltningens ledningsgrupp sammanställt en verksamhetsplan för förvaltningens
verksamheter.
Planen innehåller aktiviteter som förvaltningens verksamheter planerar att
genomföra under 2021. Aktiviteterna är kopplade till etappmålen ”Attraktivt att
bo, besöka och verka i” och ”En hållbar kommun”. Planen innehåller dessutom
specifika verksamhetsplaner för var och en av förvaltningens avdelningar.
Till etappmålen har styr- och måltal för 2021-2022 kopplats, dessa följs upp i
samband med årets budgetuppföljningar per april och augusti och december.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Verksamhetsplan tekniska förvaltningen 2021, 2021-02-01,
Jeanette Johander, verksamhetsutvecklare
Verksamhetsplan tekniska förvaltningen 2021

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut
att anta verksamhetsplan för tekniska förvaltningen 2021.

Beslutet skickas till
Akten
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Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
2021-02-23

TN/2020-0337

TN § 22

Delegationsordning för tekniska nämnden

Tekniska nämndens beslut

att efter nedanstående revidering anta ny delegationsordning för tekniska
nämnden.

Sammanfattning av ärendet

Delegationsordningen revideras med anledning av att en felskrivning uppdagats i
avsnitt Upphandling/Inköp/Avtal, punkt D6, Direktupphandling,
förvaltningsspecifik (LUF/LUFS).
I punkt D6 saknas texten, över ett prisbasbelopp. I punkt D6 ska det stå,
Direktupphandling, förvaltningsspecifik (LUF/LUFS) över ett prisbasbelopp upp till
1 142 723 kr. Tillägget är markerat med röd text i förslaget som är bifogat
ärendet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, Revidering av delegationsordning för tekniska nämnden,
2021-01-21, Jeanette Johander, verksamhetsutvecklare
Delegationsordning för tekniska nämnden

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut

att bestämmelse om ersättare ändras från "Vid förfall för förvaltningschef får
beslut fattas av kommunchef eller personalchef" till "Vid förfall för
förvaltningschef får beslut fattas av tillförordnad förvaltningschef."
att anta ny delegationsordning för tekniska nämnden.

Förslag till beslut under sammanträdet

Ordförande Ulf Gustafsson (S) konstaterar att ny reviderad delegationsordning har
uppdaterats efter tekniska nämndens arbetsutskotts beslut 2021-02-09.
Rolf Rask (S) yrkar att "Startbesked för investeringar över 10 miljoner ska
godkännas av nämnden." ändras till "Startbesked för investeringar över 5 miljoner
ska godkännas av nämnden."

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på Rolf Rasks tilläggsyrkande och finner att
tekniska nämnden beslutar i enlighet med yrkandet.

Beslutet skickas till
Akten

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Tekniska förvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: tn@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-190 00

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

16 (19)

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
2021-02-23

TN/2019-0281

TN § 23

Verksamhetsberättelse tekniska nämnden
2020

Tekniska nämndens beslut

att godkänna förvaltningens förslag till verksamhetsberättelse tekniska nämnden
2020.
att godkänna förvaltningens förslag till verksamhetsberättelse vatten- och
avloppsverksamheten 2020.
att godkänna förvaltningens förslag till verksamhetsberättelse
avfallsverksamheten 2020.
att godkänna förvaltningens förslag till verksamhetsberättelse
fjärrvärmeverksamheten 2020.

Sammanfattning av ärendet

Tekniska förvaltningen har upprättat förslag till verksamhetsberättelser som ger
en informativ bild av nämndens verksamheter och ekonomi.
Tekniska nämndens resultat 2020 för den skattefinansierade verksamheten visar
ett underskott på 23,4 mnkr jämfört med budget, vilket beror på stora
intäktsbortfall inom flera verksamheter. Intäktsminskningen är främst hänförlig till
uteblivna färjeintäkter men även intäktsbortfall för gästhamn- och
parkeringsverksamheten samt uteblivna intäkter för uteserveringarna. Detta
förklaras av rådande pandemi med stängd gräns mot Norge samt införda åtgärder
för att hjälpa drabbade företagare i Strömstads kommun
Tekniska nämndens resultat 2020 för den taxefinansierade verksamheten visar ett
underskott på 0,5 mnkr. Detta beror på minskade intäkter inom vatten- och
avloppsverksamheten samt avfallsverksamheten. Verksamheterna har påverkats
negativt av pågående pandemi i form av minskat inflöde av verksamhetsavfall,
övrig avfallshantering.
Av nämndens sex mål, har ett uppfyllts, ett i hög grad uppfyllts och fyra har delvis
uppnåtts.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-01-28

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut

att godkänna förvaltningens förslag till verksamhetsberättelse tekniska nämnden
2020.
att godkänna förvaltningens förslag till verksamhetsberättelse vatten- och
avloppsverksamheten 2020.

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Tekniska förvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: tn@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-190 00
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Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
2021-02-23

att godkänna förvaltningens förslag till verksamhetsberättelse
avfallsverksamheten 2020.
att godkänna förvaltningens förslag till verksamhetsberättelse
fjärrvärmeverksamheten 2020.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Ekonomichef Carsten Sörlie
Akten

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Tekniska förvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: tn@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-190 00
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Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
2021-02-23

TN/2021-0127

TN § 24

Fastigheten Pilen 5 (Strömstads sjukhus) förvaltningsavtal

Tekniska nämndens beslut

att godkänna upprättat förvaltningsavtal för Pilen 5 med AB Strömstadslokaler.
Ronnie Brorsson (S) deltar inte i beslutet på grund av uppdraget som
styrelseordförande i AB Strömstadslokaler.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 2020-06-16 KF § 55 att förvärva fastigheten Pilen 5
med Strömstads kommun som köpare för att kunna erbjuda kommuninvånarna
en fastighet i hälsan tecken, samt lokaler för olika aktiviteter som stärker
centrumutvecklingen i kommunen.
Ett förvaltningsavtal skall upprättas med AB Strömstadslokaler så att fastigheten
ska förvaltas så att den inte tar skada, förlorar funktion eller minskar i värde. Den
ska underhållas och skötas enlig god förvaltningssed samt utvecklas efter
Beställarens krav och behov.
Tekniska nämnden ska i rimlig utsträckning tillse att förvaltningen av fastigheten
sker på sådant sätt att nivån på nuvarande totala driftnetto för fastigheten inte
underskrids under tiden fram till dess att fastighetens långsiktiga användning
bestämts.
Strömstadslokaler kommer skriftligen rapportera i en förvaltningsrapport till
Tekniska nämnden delårs och helårs rapporter 30/4,31/8 och 31/12.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2020-02-19, förvaltningschef Roland Kindslätt
Förvaltningsavtal Pilen 5

Förslag till beslut

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämnden besluta
att godkänna upprättat förvaltningsavtal för Pilen 5 med AB Strömstadslokaler.

Förslag till beslut under sammanträdet

Ordföranden ställer frågan om ärendet kan tas upp trots att ärendet inte är berett
och finner att ärendet kan tas upp för beslut.

Beslutet skickas till

Kommundirektör Mats Brocker
Kommunstyrelsen
AB Strömstadslokaler
Akten

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Tekniska förvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: tn@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-190 00
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Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
2021-02-23

TN/2021-0052

TN § 25

Delegations- och anmälningsärenden

Sammanfattning av ärendet
Tekniska förvaltningen:

TN/2020-0223 Delegationsbeslut avseende servitut för elkabel belastande del av
Härslätt S:2
TN/2020-0616 Upphandling av ramavtal - Livräddningsutrustning
TN/2020-0638 Upphandling av ramavtal - Livräddningsutrustning

Tekniska nämndens beslut

att lägga ärendena till handlingarna.

Beslutet skickas till
Akten

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Tekniska förvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: tn@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-190 00

