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 ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Organ Tekniska nämnden 
  
Sammanträdesdatum 2021-04-27 
  
Datum då anslaget sätts upp 2021-04-29 Datum då anslaget tas ned 2021-05-21 
  
Protokollets förvaringsplats Tekniska förvaltningen 
  
Underskrift   
 Roland Kindslätt 
  

 

Tid och plats 2021-04-27 kl 12.00–15.55 
 Gamla skjutbanan på Röd, därefter Kommunfullmäktiges sessionssal, 

Stadshuset kl 14.00 
Beslutande  
Ledamöter Ulf Gustafsson (S), ordförande 

Ronnie Brorsson (S), 1:e vice ordförande 
Rolf Rask (S) 
Claes Nabrink (L) 
Andreas Nikkinen (MP), 2:e vice ordförande, deltar digitalt på distans i 
Stadshuset 
Bengt-Göran Bergstrand (M), §§ 44-54 
Morgan Gustafsson (SD), §§ 43-54 

  
Tjänstgörande ersättare Elin Douglasson (C) för Bengt-Göran Bergstrand (M), deltar digitalt på 

distans i Stadshuset, §§ 43 
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Övriga närvarande  
Ersättare Uno Nilsson (S), deltar digitalt på distans i Stadshuset 

Besnik Obertinca (S), deltar digitalt på distans i Stadshuset 
Muhyettin Aslan (KD), deltar digitalt på distans i Stadshuset 
Elin Douglasson (C), deltar digitalt på distans i Stadshuset, §§ 44-54 
Tore Lomgård (C), deltar digitalt på distans i Stadshuset 

  
Övriga deltagare Roland Kindslätt, förvaltningschef 

Conny Hansson, gatuchef, § 42, deltar digitalt på distans, §§ 48-50 
Charlotta Björkman, controller, deltar digitalt på distans, § 44 
Mattias Sahlberg, mark- och exploateringsingenjör, deltar digitalt på 
distans, § 45 
Kristin Ulfstad, mark- och exploateringschef, deltar digitalt på distans, §§ 
46-47 
Niclas Samuelsson, hamnchef, deltar digitalt på distans, § 51 
Marie Lundin, projektingenjör, VA-avd, deltar digitalt på distans, § 52 
Jerry Johansson, avdelningschef, VA-avd, deltar digitalt på distans, § 52 
Ulla Hedlund, sekreterare, deltar digitalt på distans, §§ 43-54 
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 TN/2021-0039 

TN § 42 Visning av området gamla skjutbanan på Röd 

Sammanfattning av ärendet 
Gatuchef Conny Hansson informerar och visar området av gamla skjutbanan på 
Röd för nämndens ledamöter och ersättare.  

Ordförande Ulf Gustafsson tackar för information och visning av området. 

Beslutet skickas till 
Akten  
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 TN/2021-0039 

TN § 43 Ändring av föredragningslistan 

Tekniska nämndens beslut 
att ärende 4 - Långegärde 1:23 - ansökan om markupplåtelse utgår för ytterligare 
beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Ordförande Ulf Gustafsson (S) föreslår att ärende 4 - Långegärde 1:23 - ansökan 
om markupplåtelse utgår för ytterligare beredning. 

Beslutet skickas till 
Akten  
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 TN/2020-0217 

TN § 44 Ekonomisk uppföljning mars 

Tekniska nämndens beslut 
att notera informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska nämndens preliminära resultat per mars 2021 för den skattefinansierade 
verksamheten visar ett överskott i förhållande till budget med 5,6 mnkr. 
Budgetavvikelserna finns främst inom teknisk nämnd och förvaltning avseende 
Pilen 5, exploateringsverksamhet drift och hamnverksamheten. Det råder dock 
stor osäkerhet på intäktssidan framför allt inom hamn – och gatuverksamhet på 
grund av rådande pandemiläge och fortsatt stängd gräns mot Norge. Diskussion 
om rådande ekonomisk osäkerhet har skett med kommunstyrelsens arbetsutskott 
och budgetberedningen på grund av pandemin. 

Tekniska nämndens preliminära resultat per februari 2021 för den 
taxefinansierade verksamheten visar ett underskott i förhållande till budget med -
1,0 på mnkr. Avvikelsen finns inom Vatten- och avloppsverksamheten samt 
avfallsverksamheten. Även taxekollektiven påverkas negativt av rådande 
pandemiläge som framför allt får påverkan på intäktssidan. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-04-13, controller Charlotta Björkman 
Rapport Ekonomisk uppföljning mars  

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
att notera informationen. 

Beslutet skickas till 
Akten  
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 TN/2018-0381 

TN § 45 Strand 1:61 (Strand 1:187) - försäljning av del 
av fastighet 

Tekniska nämndens beslut 
att avslå yrkande från ägare till fastigheten Strand 1:187 om att få köpa ytterligare 
ett markområde av fastigheten Strand 1:61. 

Sammanfattning av ärendet 
Ägare till fastigheten Strand 1:187 har inkommit med en ny ansökan, vilken bilagts 
denna tjänsteskrivelse, om att få köpa till ytterligare ett markområde för att 
tillskapa bättre vändmöjlighet med bil.  

Markområdet på fastigheten Strand 1:61 som ägare till fastigheten Strand 1:187 
vill köpa, enligt yrkande i ny ansökan, är beläget mycket nära bostadshuset 
tillhörande fastigheten Strand 1:221.  

Tekniska förvaltningen anser därför inte det är lämpligt att kommunen säljer det 
aktuella markområdet enligt yrkande i ny ansökan, inkommen 2021-03-22.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse upprättad av mark- och exploateringsingenjör Mattias Sahlberg 
och förvaltningschef Roland Kindslätt, daterad 2021-03-31. 
Ansökan om att köpa ytterligare ett markområde av kommunens fastighet Strand 
1:61, inkommen 2021-03-22. 

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
att avslå yrkande från ägare till fastigheten Strand 1:187 om att få köpa ytterligare 
ett markområde av fastigheten Strand 1:61. 

Beslutet skickas till 
Karin Eriksen, Lökholmsvägen 27, 452 91 Strömstad 
Akten  



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (22) 
 Tekniska nämnden  
 Sammanträdesdatum  
 2021-04-27  
   
    

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: tn@stromstad.se Tel: 0526-190 00 
 Tekniska förvaltningen Webb: www.stromstad.se  
 452 80 Strömstad   

 

 

 TN/2021-0194 

TN § 46 Långegärde 1:23 -upplåtelse av mark för 
jordbruksarrende 

Tekniska nämndens beslut 
att upplåta del av fastigheten Långegärde 1:23, ca 5 100 kvm åkermark som 
jordbruksarrende till Helena Torgilsman. 

att avtalstiden ska vara ett år, avtalet förlängs med ett år i sänder om uppsägning 
inte sker senast 8 månader innan avtalstidens utgång. Arrendeavgiften ska vara 
1 000 kr per år med KPI reglering. 

Sammanfattning av ärendet 
Helena Torgilsman har sedan tidigare använt del av kommunens fastighet 
Långegärde 1:23, för skörd av hö. Sökanden vill fortsätta att använda marken till 
höskörd, och ansöker därför om ett jordbruksarrende.   

Området ifråga är ca 5 100 kvm stort, se nedan.  

 
 

Då markområdet har använts som åkermark sedan innan, samt att det i fördjupad 
översiktsplan för Koster är redovisat som jordbruksmark, anser förvaltningen att 
ett jordbruksarrende kan upprättas.   

Arrendeavgiften föreslås vara 1 000 kr per år, som är den lägsta avgiften för 
upplåtelser i Strömstads kommun med hänsyn till administrativa kostnader.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-03-17 
Översiktskarta 
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Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
att upplåta del av fastigheten Långegärde 1:23, ca 5 100 kvm åkermark som 
jordbruksarrende till Helena Torgilsman. 

att avtalstiden ska vara ett år, avtalet förlängs med ett år i sänder om uppsägning 
inte sker senast 8 månader innan avtalstidens utgång. Arrendeavgiften ska vara 
1 000 kr per år med KPI reglering. 

Beslutet skickas till 
Helena Torgilsman; mylikilamm@outlook.com 
Akten  
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 TN/2021-0211 

TN § 47 Strömstad 4:16 (Roddklubben) - 
lägenhetsarrende för brygga 

Tekniska nämndens beslut 
att upprätta ett lägenhetsarrende mellan Strömstads kommun och Strömstad 
Roddklubb för brygga på del av Strömstad 4:16.  

att avtalstiden ska vara 1 år med 1 års förlängning, om uppsägning inte sker 6 
månader innan avtalstidens utgång, och att arrendeavgiften ska vara 3 600 kr per 
år med KPI-reglering. 

Sammanfattning av ärendet 
Strömstad roddklubb har en ca 30 m lång brygga för i och ur- lastning av 
tävlingsroddbåtar vid Strömsvattnet på fastigheten Strömstad 4:16, se nedan.  

 
 

Förvaltningen föreslår att ett lägenhetsarrende upprättas med Strömstad 
Roddklubb för ändamålet med en avtalstid på 1 år med 1 års förlängning, om 
uppsägning inte sker inom 6 månader från avtalstidens utgång.  
 
Längs bryggans långsida ryms tre normalstora småbåtar, vilket motsvarar 7 200 kr 
i arrendeavgift enligt riktlinjer för avgiftsnivåer för upplåtelse av kommunal mark i 
Strömstads kommun. Då upplåtelser vid Strömsvattnet bedöms mindre attraktivt 
än vid havet, föreslås en reducering om 50 % av arrendeavgiften till 3 600 kr per 
år. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-03-30 av Alexandra Lilliebjelke 
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Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
att upprätta ett lägenhetsarrende mellan Strömstads kommun och Strömstad 
Roddklubb för brygga på del av Strömstad 4:16.  

att avtalstiden ska vara 1 år med 1 års förlängning, om uppsägning inte sker 6 
månader innan avtalstidens utgång, och att arrendeavgiften ska vara 3 600 kr per 
år med KPI-reglering. 

Beslutet skickas till 
Strömstads Roddklubb, c/o Strömsvallen, Karlsgatan, 452 32 Strömstad 
Akten  
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 TN/2021-0034 

TN § 48 Medborgarförslag om fartgupp vid 
Hjältsgårdsvägen vid Lionshov 

Tekniska nämndens beslut 
att avslå medborgarförslaget fartgupp vid Hjältsgårdsvägen vid Lionshov. 

Beslutsmotivering 
Att placera fartgupp på Hjältsgårdsvägen är inte att föredra, då marken består 
utav lera. Detta skulle innebära att vi skulle få skakningar i intilliggande hus och 
skador på ledningar i vägkroppen. Förra gången detta var på tal, 2017, så gjordes 
en trafikmätning för att se på hastigheterna. Det visade sig att 85 percentilen var 
37 km/h och att medelhastigheten var 28 km/h. Trots de låga värdena så valde vi 
att göra hastighetsbegränsande åtgärder i form av chikaner. 

Vi har nu gjort en ny mätning under vecka 8, 2021, för att få svar på om 
hastigheterna gått upp, se bilaga.   

Trafikmätningen 2021 visade inga stora avvikelser gentemot trafikmätningen 
2017, beträffande hastighet . Vi kommer dock att uppföra en trafikö vid 
Timotejvägen, för att ytterligare få ned hastigheten på utgående fordon i östlig 
riktning. 

Sammanfattning av ärendet 
Ronja Lundh har kommit in med ett medborgarförslag där hon föreslår fartgupp 
på Hjältsgårdsvägen i Skee. Hon hävdar att de befintliga chikanerna är ”odugliga”, 
och att fordonen har slalomtävling mellan dem. 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-12-17 § 160 att överlämna 
medborgarförslaget till tekniska nämnden för beredning och beslut. Delegation 
ges till tekniska nämnden att besluta i ärendet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Medborgarförslag om fartgupp vid Hjältsgårdsvägen vid 
Lionshov, 2021-03-02, Conny Hansson, gatuchef 
Bilaga, trafikmätning Hjältsgårdsvägen 
Medborgarförslag om fartgupp på Hjältsgårdsvägen vid Lionshov 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-12-17 § 160 

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
att avslå medborgarförslaget fartgupp vid Hjältsgårdsvägen vid Lionshov. 
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Beslutet skickas till 
Ronja Lundh, e-post: ronja.lundh@gmail.com 
Gatuchef Conny Hansson 
Kommunfullmäktige, för kännedom 
Akten  
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 TN/2019-0579 

TN § 49 Medborgarförslag att skapa en vacker entré 
till Strömstad vid E6 

Tekniska nämndens beslut 
att avslå medborgarförslaget. 

Beslutsmotivering 
Gatuavdelningen har varit i kontakt med Trafikverket i frågan eftersom 
rondellerna är ingår i deras vägområde och om Strömstads kommun önskar något 
utsmyckning eller annan typ av skötsel av dessa så krävs det ett avtal mellan 
Trafikverket och Strömstads kommun om att vi får lov att utsmycka och sköta 
berörda rondeller. 

Idag har Strömstads kommun redan skötsel av två av Trafikverkets rondeller och 
det är vid brandstationen och vid Holkedalens långtidsparkering eftersom 
Trafikverkets utsmyckning hade mer att önska när de byggdes. 

Om Strömstads kommun önskar ta över ytterligare två rondeller på Trafikverkets 
vägområde krävs det en budget för detta. 

Sammanfattning av ärendet 
Anna Sanglert har inkommit med ett medborgarförslag om att skapa en vacker 
entré till Strömstad vid avfarten från E6. 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-09-19 § 183 att överlämna 
medborgarförslaget till tekniska nämnden för beredning och beslut. Delegation 
ges till tekniska nämnden att besluta i ärendet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-03-31 
Kommunfullmäktiges beslut 2019-09-19 § 183 
Medborgarförslag 2019-08-29 

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
att avslå medborgarförslaget. 

Beslutet skickas till 
Anna Sanglert, e-post: anna@sanglert.se 
Gatuchef Conny Hansson 
Kommunfullmäktige, för kännedom 
Akten  



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (22) 
 Tekniska nämnden  
 Sammanträdesdatum  
 2021-04-27  
   
    

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: tn@stromstad.se Tel: 0526-190 00 
 Tekniska förvaltningen Webb: www.stromstad.se  
 452 80 Strömstad   

 

 

 TN/2020-0562 

TN § 50 Medborgarförslag om röjning av mark vid 
Vettneskogen på Nordkoster 

Tekniska nämndens beslut 
att avslå medborgarförslaget. 

Beslutsmotivering 
Gatuavdelning kommer att se till att det skräp som lämnats i området städas bort 
och att Moelven skickar ut personal för att sköta skogen enligt vår gröna 
skogsbruksplan. 

Även skyltning om att det är förbjudet att slänga skräp i naturen kommer att 
sättas upp under våren. 

Sammanfattning av ärendet 
Sara Beckman Ewert har inkommit med ett medborgarförslag om ett markområde 
kallat Vettneskogen som ser allmän ostädat ut både i skogen och i dess 
närområde. Hon föreslår att får tillåtelse att, med handkraft och betande djur 
under minst 2-4 år, städa upp och delvis röja detta skogsområde till avsikt att 
glädja passerande och göra denna fina skog mer tillgänglig. 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-09-24 § § 99 att överlämna 
medborgarförslaget till tekniska nämnden för beredning och beslut. Delegation 
ges till tekniska nämnden att besluta i ärendet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-03-31 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-09-24 § 99 
Medborgarförslag 2020-06-16 

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
att avslå medborgarförslaget. 

Beslutet skickas till 
Sara Beckman Ewert, epost: saraewert@hotmail.com 
Gatuchef Conny Hansson 
Kommunfullmäktige 
Akten  



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 (22) 
 Tekniska nämnden  
 Sammanträdesdatum  
 2021-04-27  
   
    

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: tn@stromstad.se Tel: 0526-190 00 
 Tekniska förvaltningen Webb: www.stromstad.se  
 452 80 Strömstad   

 

 

 TN/2021-0027 

TN § 51 Medborgarförslag om nya gatlyktor på 
Strandpromenaden 

Tekniska nämndens beslut 
att anse medborgarförslaget besvarat. 

Sammanfattning av ärendet 
Det har inkommit ett medborgarförslag om att ”vi behöver uppdatera utseendet 
och attraktionskraften av vår stad för att förbli en semesterort att räkna med. Det 
sitter i detaljerna.” Medborgarförslaget bifogas.  

Kommunfullmäktige beslutade 2020-12-17 § 159 att överlämna ärendet till 
tekniska nämnden för beredning och beslut. 

Förslaget går ut på att förädla området vid Strandpromenaden framför badhuset 
och bort förbi Skagerack. Telefonkontakt med förslagsställaren har hållits under 
handläggningen av ärendet. 

För att förädla området föreslås att  

• Befintliga lyktstolpen utanför Backlunds tas bort 
• Grå metallstaketet tas bort 
• Sätt upp svarta gatlyktor av samma design som de befintliga på torget och 

Oskarsplatsen ”för att skapa en smakfull och sammanhållen helhet.” 
• Komplettera gatlyktorna med hängande blommor. 

Det har under några års tid pågått en upprustning av bryggpromenaden i det 
aktuella området. Nu när bryggdelen är klar är det planerat för en upprustning av 
medborgarförslagets område. Medborgarförslaget innehåller flera goda idéer. 

Området kommer att förädlas så att  

• Lyktstolpen tas bort 
• Grå metallstaket tas bort och ersätts med ett smäckrare svart staket 
• Sätta upp gatlyktor liknande de befintliga på promenaden runt Laholmen 

”för att skapa en smakfull och sammanhållen helhet.” 
• Blommor i ampel kan inte hänga i lyktstolparnas konstruktion och 

dessutom är det svårt att få blommor att trivas i den vindpinade och 
saltstänkta miljön 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 210401 och medborgarförslaget ”Nya gatlyktor / 
Strandpromenaden”. 

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
att anse medborgarförslaget besvarat. 
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Beslutet skickas till 
Johan Adamsson; info@johanadamsson.se 
Kommunfullmäktige, för kännedom 
Akten  
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 TN/2020-0540 

TN § 52 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 

Den nya pumpstationen på Skeppsbron är på plats och montage in- och utvändigt 
pågår. Toalettmodulen sätts på plats i början av maj och i slutet på maj planeras 
nya stationen tas i drift. 
Arbete med ny pumpstation ute på Öddö har startat och markförberedelser för 
lyftpumpstation inne på Österröds reningsverk pågår. 
Rymning av berghål på Österröd är färdig och borrentreprenören var färdig med 
alla sina jobb i början av v.15.  
Sjöledning mellan Bojar och Skeppsbron är lagd och arbetet med sjöledningen 
från Skeppsbron ner mot Hålkedalen har startat.  
Montage av fixeringspålarna i Hålkedalskilen pågår. Merparten av alla mellanstöd 
är monterade och nu sätts stöden ner till berget. 
Projektekonomi 

Så här ser projektets ekonomi ut i nuläget. 
Period Kostnad Bet/Prognos Notering 

Tidigare år 62 700 000 62 700 000 
Projektering, tillstånd, entreprenad m m 

(inkl. ca 5,3 Mkr riskutfall) 

Januari -21 12 924 797 13 000 000 
Bergborrning, ledningssvetsning m m 

(inkl. ca 2 Mkr riskutfall) 

Februari 10 482 457 10 500 000 
Hammarborrning, sjöförläggning, 
ledn.svets. m m 

(inkl. ca 1 Mkr riskutfall) 

Mars 11 926 627 14 500 000 
Bergrymning, sjöförläggning, ledn.svets. 
m m 

(inkl. ca 0,5Mkr riskutfall) 

April ---    ---    --- 14 500 000   

Maj ---    ---    --- 11 500 000   

Juni-Juli ---    ---    --- 7 850 000   

Upparbetat: 98 033 881 134 550 000   
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Tidplan 

 April: 
• Borrföretaget avetablerar 
• Förläggning av sjöledningar med vikter fortsätter 
• Pålning i Hålkedalskilen pågår 
• Byggnation pumpstation Skeppsbron pågår 
• Byggnation pumpstation Öddö startar 

Maj: 
• Förläggning av sjöledningar med vikter fortsätter 
• Pålning i Hålkedalskilen pågår 
• Byggnation pumpstation Öddö pågår 
• Byggnation lyftpumpstation Österröd 
• Finjustering runt övriga pumpstationer 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse: Information projektstatus 2021 april 

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
att notera informationen. 

Beslutet skickas till 
Akten  



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 (22) 
 Tekniska nämnden  
 Sammanträdesdatum  
 2021-04-27  
   
    

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: tn@stromstad.se Tel: 0526-190 00 
 Tekniska förvaltningen Webb: www.stromstad.se  
 452 80 Strömstad   

 

 

 TN/2021-0274 

TN § 53 Vattenmyndighetens samråd kring 
förvaltningsplan, åtgärdsprogram och 
miljökvalitetsnormer 

Tekniska nämndens beslut 
att lämna följande synpunkter: 

• Åtgärdsprogrammen är vaga och inte regionalt eller lokalt anpassade. 
• Kraven på planer som ska påverka andra planer är omfattande. 

Finansieringen är outredd.  
• Uppströmsåtgärder måste tydliggöras och förstärkas.  
• Det går inte att bedöma om miljökvalitetsnormerna kommer kunna nås.  
• Konsekvensanalyserna avviker allvarligt från kraven. Kostnaderna är 

antingen underskattade eller outredda. 

Sammanfattning av ärendet 
Samrådshandlingar har skickats på remiss. Svar ska lämnas senast 30 april. Syftet 
med planerna är att uppfylla EU:s vattendirektiv från år 2000. Förslaget omfattar: 

• Förvaltningsplan 2021-2027 
• Åtgärdsprogram 2021-2027 
• Miljökonsekvensbeskrivning till åtgärdsprogram 2021-2027 
• Delförvaltningsplan med åtgärder mot vattenbrist och torka 2021-2027 
• Förslag till föreskrifter för miljökvalitetsnormer för Västerhavet 

Samtliga handlingar finns tillgängliga på 
http://www.vattenmyndigheterna.se/samrad 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2021-03-31 § 62 att delegera till 
Tekniska nämnden att svara på remissen, att informera Kommunstyrelsen om 
ärendet vid kommunstyrelsens möte den 14 april 2021 samt att samråda 
med Tekniska nämndens arbetsutskott och Miljö- och byggnämndens 
arbetsutskott avseende förslag till svar på remissen den 20 april 2021. 

Samråd har skett med Kommunstyrelsens arbetsutskott, Tekniska nämndens 
arbetsutskott och Miljö- och byggnämndens arbetsutskott vilket resulterat i ett 
gemensamt förslag till svar på remissen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-04-20 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämnden besluta 

att lämna följande synpunkter: 

• Åtgärdsprogrammen är vaga och inte regionalt eller lokalt anpassade. 
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• Kraven på planer som ska påverka andra planer är omfattande. 
Finansieringen är outredd.  

• Uppströmsåtgärder måste tydliggöras och förstärkas.  
• Det går inte att bedöma om miljökvalitetsnormerna kommer kunna nås.  
• Konsekvensanalyserna avviker allvarligt från kraven. Kostnaderna är 

antingen underskattade eller outredda. 

Beslutet skickas till 
vattenvard.vastragotaland@lansstyrelsen.se 
mbn@stromstad.se 
ks.diarie@stromstad.se 
Akten  
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 TN/2021-0052 

TN § 54 Delegations- och anmälningsärenden 

Tekniska nämndens beslut 
att lägga ärendena till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska förvaltningen: 

TN/2021-0190 Delegationsbeslut avseende servitutsupplåtelse belastande del av 
fastigheten Hjältsgård 6:1 
TN/2021-0195 Försäljning spont 
TN/2021-0239 Beslut om parkeringstillstånd - bifall förare 
TN/2021-0251 Delegationsbeslut avseende upplåtelse av servitut för elledning 
belastande del av Strömstad 3:13 
TN/2021-0279 Beslut om parkeringstillstånd - bifall förare 

Beslutet skickas till 
Akten 
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