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§ 101 Dnr 2018-000090  

Svar på motion Intagsledning vattenverket 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att påbörja en 

projektering för att förlägga en ny intagsledning till Karlsborgs 

vattenverk. 

2. Kommunfullmäktige beslutar, med hänvisning till vad som här anförts, 

att anse motionen beviljad. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Motionären föreslår att för att säkerställa en bra kvalitet på det råvatten som tas 
från Vättern bör placeringen av, och längden på, intagsledningen till Karlsborgs 
vattenverk ändras. Befintlig intagsledning är cirka 1000 m och är förlagd så att 
intaget är placerat nära farleden in till Göta Kanal. En ny intagsledning bör vara 
längre och förläggas så att intaget placeras längre från farleden och på ett större 
djup än det befintliga. 

 

Nuvarande intagsledning ligger ca.1200 m ut i Vättern på ca.8 m djup. Denna 
intagsledning ligger i Karlsborgsviken och påverkas av vattenflödet som 
kommer från sjöarna Viken och Bottensjön. Då intagsdjupet endast är 7 m så är 
vattenkvaliteten inte helt stabil, utan påverkas av nederbörd och blåsigt väder. 

 

För att få en jämnare kvalitet på råvattnet och minimera påverkan från 
nederbörd och kraftiga vågbildningar bör ett nytt vattenintag komma ner på 25 
m djup. 

 

Detta är enligt samhällsbyggnadschefens- och va-chefens utredning möjligt. 
Mer fakta kring tänkt placering och beräknade kostnader finns att läsa i den 
bifogade utredningen. 

Förslag på sammanträdet 

Socialdemokraterna: Bifall till beredningens förslag om att motionen ska anses 
vara bifallen. 

Centerpartiet: Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Beslutsgång 

Ordförande Stig Carlsson (S) ställer Socialdemokraternas förslag mot 
kommunstyrelsens förslag med bifall från Centerpartiet och finner att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 
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Omröstning begärs. 

 

Sammanträdet är överens om att en ja-röst betyder ja till kommunstyrelsens 
förslag med bifall från Centerpartiet och en nej-röst betyder ja till 
Socialdemokraternas förslag. 

 

Med 15 nej-röster, 12 ja-röster och 3 som avstår från att rösta finner 
ordförande att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Socialdemokraternas 
förslag (bil.49).  

Notering 

Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet 
reserverar sig till förmån för eget förslag.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut § 74, 2018-05-29 

Kommunchef Kjell-Åke Berglund, Tjänsteskrivelse, 2018-05-23 

Samhällsbyggnadschef Håkan Karlsson och VA-chef Mikael Jonsson, 
Tjänsteskrivelse, 2018-05-18 

Kommunstyrelsens ordförande Peter Lindroth, Motion 

 

Beslut ska skickas till 

Samhällsbyggnadschef Håkan Karlsson 

VA-chef Mikael Jonsson  

Kommunstyrelsens ordförande Peter Lindroth 

 

 

 


