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Dnr KS.2015.9

Sektor kommunstyrelsen
Handläggare: Margareta Kindberg
Budgetchef
Tel: 0303-330208
E-post: margareta.kindberg@ale.se

Kommunstyrelsen

Tilläggsanslag av investeringsmedel,
brandvattenförsörjning vid Surte båthamn
Kommunstyrelsens Mark- och exploateringsavdelning ansöker om att få ett tilläggsanslag på
2015-års investeringsbudget på 1 000 tkr. Investeringen avser utbyggnad av anläggning för
brandvattenförsörjning till Surte småbåtshamn omfattande ledningar, pumphus och
brandposter.

Sektor kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar om ett tilläggsanslag på
1 000 tkr till brandvattenförsörjning vid Surte småbåtshamn.

Björn Järbur
Kommunchef

Helene Ramert
Ekonomichef

Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2015-01-09

Ärendet expedieras efter beslut till:
Ekonomichef
Mark- och exploateringschef
Budgetchef
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Bakgrund
I samband med marksanering med statliga bidrag inom Surte 2:38 behövde båtklubbens
byggnader rivas. För att säkra deras rätt att återuppföra sina båthus upprättades en detaljplan
för området. I samband med detaljplanearbetet skulle frågan om hur brandvattenförsörjningen skulle ordnas ha utretts och säkrats. Så skedde inte. Frågan har i stället blivit
aktuell i samband med att båtklubben sökt bygglov för nya båthus mm. Beroende på att
brandvattenförsörjning saknas har de bara kunnat få interimistiskt bygglov. Byggnaderna är
uppförda men klubben kan inte få slutbesked innan brandvattenförsörjningen är säkrad. Det
är kommunens mark och det är kommunen som har orsakat att de gamla byggnaderna måste
rivas och nya uppföras. Det är därför kommunens ansvar att ordna brandvattenförsörjningen.
Saneringsprojektet bekostade inte detaljplanen och det är dessutom helt avslutat så därför
finns inga pengar att hämta där. Konsekvensen om kommunen inte bygger ut
brandvattenförsörjning blir att båtklubben måste riva sina nya byggnader och deras
verksamhet kan då inte längre bedrivas på platsen. Sannolikt skulle de då kunna ställa
skadeståndsanspråk mot kommunen.

Samråd/samverkan
Samråd har skett med mark- och exploteringsavdelningen.

Ekonomisk bedömning/konsekvens
Investeringen genererar en kapitalkostnad på ca 50 tkr per år.
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