
 Samhällsbyggnad Bergslagen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum

 Teknisk nämnd 2023-03-24 

Plats och tid Sammanträdesrummet Stora konferensen, Nora kommun, 
kl. 09:00-16:00 

Beslutande Tommy Lönnström (SD), Ordförande 
Natalie Peart (S), vice ordförande 
Anders Ceder (S) 
Jan Rylander (NP)  
Jörgen Hart (M) 

Tjänstgörande Tobias Klockars (M) ersätter Pär-Ove Lindqvist (M)  
Ersättare Eija Ahonen Pettersson (M) ersätter Viktor Göransson (S) 

Roland Gustavsson (GL) ersätter Olle Samuelsson (C) 
Kent Grängstedt (S) ersätter Allan Myrtenkvist (S) 

Övriga deltagande Sven-Göran Holm (KD) 
Tobias Klockars (M)  
Per Karlsson (NP) 
Ola Vestin, förvaltningschef   
Caroline Ahlrén, Utvecklingsstrateg 
Emma Fernqvist, ekonom 
Jan-Eric Andersson, verksamhetschef stab tekniska 
Christine Andersson, VA-ingenjör 
Håkan Blaxmo, trafikingenjör 
Malin Lind, controller 
Rouzbeh Isa, sekreterare 

Utses att justera Anders Ceder (S) med Natalie Peart (S) som ersättare 

Justeringens 
plats och tid Sammanträdesrummet Stora konferensen, Nora kommun, 

2023-03-24 

Underskrifter  Sekreterare ..................................................................... Paragrafer 13 – 24 
Rouzbeh Isa 

Ordförande …………………………………………...... 
Tommy Lönnström 

Justerare ....................................................................….     
 Anders Ceder 

ANSLAG – BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Teknisk nämnd 

Sammanträdesdatum 2023-03-24 

Datum för Datum för 
anslags uppsättande 2023-03-24 anslags nedtagande 2022-04-20 



Samhällsbyggnad Bergslagen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum

Teknisk nämnd 2023-03-24 

Justerande Utdragsbestyrkande 

2 

Förvaringsplats 
för protokollet Kommunkansliet 

Underskrift ............................................................................................... 
Utdragsbestyrkande 
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 ÄRENDEN 
§ 13 Mötets öppnande
§ 14 Närvaro
§ 15 Val av justerare
§ 16 Höjning av avgift för grävtillstånd och TA-plan
§ 17 Verksamhetsområde för VA Stensnäs Nora kommun
§ 18 Taxa för elbilsladdning i Hällefors, Lindesberg,

Ljusnarsberg och Nora kommun 
§ 19 Val av representanter till Avfallsgrupp
§ 20 Inkallelseordning för gemensam nämnd
§ 21 Extra taxehöjning 2023 för att täcka ökade

energipriser 
§ 22 Delegationsärenden
§ 23 Informationsärende
§ 24 Ledamotsinitiativ

_____________ 
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TKN § 13 

Mötets öppnande 

Beslut  
Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 
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TKN § 14 

Närvaro 

Beslut  
Närvaro och upprop av deltagande ledamöter och ersättare, samt 
godkännande av dagordning. 
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TKN § 15 

Val av justerare 

Beslut  
Teknisk nämnd utser Anders Ceder (S) till justerare, med Natalie 
Peart (S) som ersättare. 

Datum: 2023-03-24 

Tid: kl. 16:00 

Plats: Sammanträdesrummet Stora konferensen, Nora kommun
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TKN § 16    
 
Höjning av avgift för grävtillstånd och TA-plan 
 
Beslut  
Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige i Lindesberg, 
Ljusnarsberg, Nora och Hällefors besluta: 

• Avgift för grävtillstånd inklusive TA-plan höjs med 1400 
kronor till 2 000 kronor per ansökan. 

• Avgift för enbart ansökan om TA-plan införs till en kostnad 
av 500 kronor per ansökan 

• Taxan indexregleras årligen (se bilaga 1). 
 
Ärendebeskrivning 
Avgiften för ett grävtillstånd inklusive godkännande av TA-plan är i 
dag 600 kronor. 
 
Tekniska nämndens taxa är väldigt låg i jämförelse med andra 
kommuners och vi föreslår en höjning av grävtillståndsansökan och 
ansökan om TA-plan. Tillstånd i andra kommuner kan variera från 
1 500 kronor upp till 10 000 kronor. 
 

• Förslag att avgiften för grävtillstånd inklusive TA-plan höjs 
med 1400 kronor till 2 000 kronor per ansökan. 

• Förslag att en avgift för enbart ansökan om TA-plan införs 
till en kostnad av 500 kronor per ansökan. 

• Att taxan årligen indexregleras. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige i Lindesberg, 
Ljusnarsberg, Nora och Hällefors besluta: 

• Ändra taxan i enlighet med förslaget och att taxan årligen 
indexregleras. 

 
Ledamöternas förslag till beslut 
Tommy Lönnström (SD) yrkar på följande ändringsförslag: 
 

• Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige i 
Lindesberg, Ljusnarsberg, Nora och Hällefors besluta: 

o Avgift för grävtillstånd inklusive TA-plan höjs med 
1400 kronor till 2 000 kronor per ansökan. 

o Avgift för enbart ansökan om TA-plan införs till en 
kostnad av 500 kronor per ansökan 

o Taxan indexregleras årligen (se bilaga 1). 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden kan besluta enligt förvaltningens 
förslag med ändringsförslaget och finner så beslutat 
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För åtgärd 
Kommunstyrelse i respektive medlemskommun 
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TKN § 17    
 
Inrättande av kommunalt verksamhetsområde för vatten 
och avlopp i Stensnäs, Nora kommun. 
 
Beslut  
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen i Nora kommun 
föreslå kommunfullmäktige i Nora kommun att besluta: 
 

1. Att del av Stensnäs 1:1 (se bilaga 1) ska ingå i 
verksamhetsområde för dricksvatten, spillvatten, 
dagvattenfastighet och dagvattengata för Nora kommun 
 

2. Att tilldela Samhällsbyggnad Bergslagen uppdraget att 
ansluta del av Stensnäs 1:1 till den kommunala Va-
anläggningen till en uppskattad kostnad av 11 500 000 kr 
och till en uppskattad intäkt på 5 000 000 kr 

 
Ärendebeskrivning 
Detaljplan för del av Stensnäs 1:1 dnr S-2019-894:52 har den 20 
juni 2022 vunnit laga kraft, planområdet ska enligt detaljplanen 
försörjas med allmänt vatten och avlopp och därmed föreslås 
området upptas i verksamhetsområde för dricksvatten, spillvatten, 
dagvattenfastighet och dagvattengata. 
 
Anslutningen är dimensionerad för en belastning på 
uppskattningsvis 105 PE, vilket befintlig VA anläggning bedöms 
klara av att ta emot. Verksamhetsområdet för vatten och avlopp ska 
omfattas av den del i plankartan för detaljplan del av Stensnäs 1:1 
S-2019-894:52 som innehar beteckning GATA, B,C, S1 (se bilaga 1). 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen i Nora kommun 
föreslå kommunfullmäktige i Nora kommun att besluta: 
 

1. Att del av Stensnäs 1:1 (se bilaga 1) ska ingå i 
verksamhetsområde för dricksvatten, spillvatten, 
dagvattenfastighet och dagvattengata för Nora kommun 
 

2. Att tilldela Samhällsbyggnad Bergslagen uppdraget att 
ansluta del av Stensnäs 1:1 till den kommunala Va-
anläggningen till en uppskattad kostnad av 11 500 000 kr 
och till en uppskattad intäkt på 5 000 000 kr 

 
Ledamöternas förslag till beslut 
Jan Rylander (NP) yrkar på återremiss i väntan på bättre underlag 
för Va-anläggning tills en projektering är färdig. 
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Beslutsgång 
Ordförande frågar om ärendet ska avgöras idag och finner så 
beslutat. 
 
Ordförande frågar därefter om nämnden kan besluta enligt 
förvaltningens förslag och finner så beslutat. 
 
Reservation 
Jan Rylander reserverar till förmån till förslag om återremiss. 
 
Bilagor 
Bilaga 1 Plankarta del av Stensnäs 1:1, underlag till nytt 
verksamhetsområde. 
 
För åtgärd 
Kommunstyrelsen Nora kommun 
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TKN § 18    
 
Förslag till taxa gällande elbilsladdning i Hällefors, 
Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora kommun 
 
Beslut  
Tekniska nämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige i 
Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora kommun att anta 
förslag till taxa gällande elbilsladdning, taxa A, som ska gälla för 
parkering på laddplatser i kommunerna på allmän plats och ska 
följa KPI (konsumentprisindex). Taxan ska uppdateras fortlöpande 
och justeras vid behov. 
 
Ärendebeskrivning 
Tekniska nämnden, Samhällsbyggnad Bergslagen har fått i uppgift 
att ta fram ett underlag för taxa som motsvarar aktuellt energipris 
och följer Naturvårdsverkets krav om statligt stöd för installation 
av laddpunkter. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige i 
Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora kommun att anta 
förslag till taxa gällande elbilsladdning, taxa A, som ska gälla för 
parkering på laddplatser i kommunerna på allmän plats och ska 
följa KPI (konsumentprisindex). Taxan ska uppdateras fortlöpande 
och justeras vid behov. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden kan besluta enligt förvaltningens 
förslag och finner så beslutat 
 
Bilaga 
Taxa A för laddplatser 
 
För åtgärd 
Kommunstyrelse i respektive medlemskommun 
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TKN § 19    
 
Representanter till styrgrupp för avfallssamverkan 
 
Beslut  
Tekniska nämnden utser: 
 
Representant   Representantersättare 
Tommy Lönnström (SD) Eija Ahonen Petterson (M) 
 
Ärendebeskrivning 
Sedan 2016 har kommunerna i Örebro län haft en upprättad 
samverkan gällande avfallsfrågor, det kan handla om 
erfarenhetsutbyte, likartad struktur för taxor, föreskrifter och 
information men även gemensamma upphandlingar, utbildningar 
och föreläsningar osv. 

Sedan 2020 finns ett samverkansavtal mellan Samhällsbyggnad 
Bergslagen, Sydnärkes kommunalförbund, Kumla kommun och   
Örebro kommun, i avtalet åtar sig respektive part att medverka på 
styrgruppsmöten, samverkansmöten, arbetsgrupper och liknande. 
Syftet med samverkan är att skapa en plattform för tjänstemän och 
politiker med ansvarar för avfallsfrågor utifrån vilken möten och 
samarbete kan ske för att främja utveckling, kvalitet, 
kostnadseffektivitet, kundservice och miljöanpassning av den 
lokala avfallsverksamheten. Målet med samverkansavtalet är att 
säkerställa en hållbar och utvecklande avfallshantering i 
medlemskommunerna. För att samverkan inte ska fastna hos 
tjänstepersoner, utan fungera och ge alla medlemmar utbyte så har 
en struktur skapats där samverkansmedlemmarna delar på 
kostnaden för en samordnare, denne har för närvarande sin tjänst i 
Örebro kommun och arbetar 50% mot Avfallssamverkan i Örebro 
län. För att styrningen ska fungera så har styrgruppen för 
samverkan i bland annat i uppgift att årligen besluta om 

verksamhetsplan och budget. Nämnden behöver besluta om två 
representanter ur tekniska nämnden som ska representera 
medlemskommunerna Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och 
Nora i styrgruppen för Örebro läns avfallssamverkan. Av dessa två 
representanter ska en utses till ordinarie representant samt en som 
ersättare till styrgruppen  

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden utser: 
 
Representant   Representantersättare 
Tommy Lönnström (SD) Eija Ahonen Petterson (M) 
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Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden kan besluta enligt liggande förslag 
och finner så beslutat 
 
För kännedom 
Respektive medlemskommun 
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TKN § 20    
 
Inkallelseordning för gemensam nämnd 
 
Beslut  
Tekniska nämnden beslutar att återremittera ärendet 
 
Ärendebeskrivning 
Rådande praxis i en gemensam nämnd är att i första hand sätta in 
ersättare från den kommun som valt ledamoten. Idag saknas 
inkallelseordning för gemensam nämnd med instruktioner för hur 
en ersättare ska väljas när det behöver ske från en annan kommun. 
Med anledning av detta har det beslutats att en inkallelseordning 
för gemensam nämnd bör lyftas för att skapa större tydlighet och 
formalisera rådande praxis. 
 
Ledamöternas förslag till beslut 
Tommy Lönnström (SD) yrkar på återremiss. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar o nämnden kan besluta om återremiss och finner 
så beslutat. 
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TKN § 21    
 
Extra taxehöjning för att täcka ökade energipriser 
 
Beslut  
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta om extra taxehöjning för delår enligt 
bilaga 1 från 2023-07-01. 
 
Ärendebeskrivning 
På grund av kraftigt ökade energipriser under 2022 så gjorde VA-
verksamheten ett underskott på ca 10 miljoner kronor från budget. 
För att hämta in underskottet och säkerhetsställa att övriga VA-
verksamheten kan löpa på som vanligt under kommande år samt 
att minimera risken för att kommunerna ska behöva bistå med 
skattemedel vid underskott i driftsfonden så föreslår VA-
avdelningen en extra taxehöjning till halvårsskiftet.  

För att kunna hämta in hela underskottet måste vi gå på den höga 
procentsatsen för delårsalternativet, med tanke på att vi har 
kommit halvvägs in i 2023.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta om extra taxehöjning för delår enligt 
bilaga 1 från 2023-07-01. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden kan besluta enligt förvaltningens 
förslag och finner så beslutat 
 
För åtgärd 
Kommunstyrelse i respektive medlemskommun 

  



Samhällsbyggnad Bergslagen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Teknisk nämnd                                                        2023-03-24 
 

 Justerande  Utdragsbestyrkande 

16 

TKN § 22    
 
Delegationsärenden 
 
Beslut  
Delegationsärenden läggs till handlingarna.  
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TKN § 23    
 
Informationsärenden 
 
Beslut  
Informationsärenden läggs till handlingarna 
 
Ärendebeskrivning 
Följande informationspunkter togs upp under 
nämndsammanträdet: 
 

• Lindesbergs reningsverk 
• Utbildningsdag i VA juridik 
• Organisationsförändring 
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TKN § 24    
 
Ledamotsinitiativ för anbudsförfrågan för ÅVC i Nora. 
 
Beslut  
Tekniska nämnden beslutar att remittera ärendet till förvaltningen 
för vidare beredning. 
 
Ärendebeskrivning 
Jan Rylander (NP) yrkar på att anbudsförfrågan ska även gå ut för 
ÅVC i Nora. 
 
Ledamöternas förslag till beslut 
Tommy Lönnström (SD) yrkar på att ärendet remitteras till 
tekniska förvaltningen för beredning. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden kan besluta enligt förslag om 
remiss till förvaltningen och finner så beslutat. 


	Mötets öppnande
	Beslut
	Närvaro
	Beslut

	Val av justerare
	Beslut

	Höjning av avgift för grävtillstånd och TA-plan
	Beslut

	Inrättande av kommunalt verksamhetsområde för vatten
	och avlopp i Stensnäs, Nora kommun.
	Beslut

	Förslag till taxa gällande elbilsladdning i Hällefors,
	Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora kommun
	Beslut

	Representanter till styrgrupp för avfallssamverkan
	Beslut

	Inkallelseordning för gemensam nämnd
	Beslut

	Extra taxehöjning för att täcka ökade energipriser
	Beslut

	Delegationsärenden
	Beslut

	Informationsärenden
	Beslut

	Ledamotsinitiativ för anbudsförfrågan för ÅVC i Nora.
	Beslut


