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Ansökan om dispens från biotopskydd 
Dnr TFN-2012-1850     Dpl 72 

 
Teknik- och fastighetsförvaltningens förslag 
Uppdra åt teknik- och fastighetsförvaltningen att söka de dispenser från biotop-
skyddet som krävs för att genomföra kommunens beslut att dra fram vatten och 
avlopp till och inom Edsgatan och Steffensminne.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunen har beslutat att bygga ut kommunalt vatten och avlopp till Edsgatan 
och Steffensminne. För att kunna leverera vatten och avlopp till områdena behöver 
teknik- och fastighetsförvaltningen dra fram överföringsledningar. I projektering 
har den mest lämpade sträckningen valts ut. Ledningen behöver gå i kantzonen 
inom två biotopskyddsområden. För att göra intrång i biotopskydden krävs dispens 
från Skogsstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
Teknik- och fastighetsförvaltningens tjänsteskrivelse 6 maj 2013. 
Teknik- och fastighetsnämndens protokoll den 20 februari 2013, § 12. 
Översiktskarta med projekterad ledningsträckning. 
Detaljerad karta med ledningssträcka och berörda biotopskyddsområden.  
 
Ärende 
Teknik- och fastighetsnämnden beslutade om utökat verksamhetsområde för 
kommunalt dricksvatten och spillvatten till att även omfatta Edsgatan och 
Steffensminne. Ärendet behandlas i kommunfullmäktige i maj månad.  
För att kunna leverera kommunalt vatten och avlopp till områdena behöver teknik- 
och fastighetsförvaltningen dra fram överföringsledningar. I projektering har den 
mest lämpade sträckningen valts ut. Ledningen behöver gå i kantzonen inom två 
biotopskyddsområden. För att göra intrång i biotopskydden krävs dispens från 
Skogsstyrelsen. 
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Dispensansökningarna är inskickade i början av februari månad. För att 
skogsstyrelsen ska behandla förvaltningens ansökningar behöver skogsstyrelsen ett 
godkännande från nämnden som uppvisar att nämnden godtar att teknik- och 
fastighetsförvaltningen ansöker om de dispenser som krävs för att dra fram 
ledningen. Skogsstyrelsen har läst förvaltningens delegationsordning och 
konstaterar att dispenser avseende biotopskyddsområden inte omfattas. Det innebär 
enligt skogsstyrelsen att förvaltningen inte har rätt enligt delegationsordningen att 
skriva under dispensansökan utan det måste teknik- och fastighetsnämnden göra 
alternativ uppdra åt teknik- och fastighetsförvaltningen att söka dispens. 
 
Kommunen som markägare (natur- och parkenheten) har inget att invända mot det 
begränsade intrånget.  
 
 
 
 
Alf Johansson Eva-Lena Beiron 
t.f. teknik- och fastighetsdirektör enhetschef 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Skogsstyrelsen 
Kristina Hedfors, teknik- och fastighetsförvaltningen 
Sara Genell, teknik- och fastighetsförvaltningen 
Alf Johansson, teknik- och fastighetsförvaltningen 


