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HABO KOMMUN SAMMAN T RÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Miljö- och tekniknämnden 2005-03-15 

MTN § 19 Dnr MTN 2005/13-301 

Fastställelse av föredragningslista 

Sammanfattning 
Förvaltningschefen förslår följande tillägg till föredragningslistan: 
-· Områdesbestämmelser för Bålsta tätort- revidering - § 27 

Chefen för bygg- och miljöavdelningen föreslår följande tillägg till föredragningslistan: 
- Detaljplan för särskolan vid Gröna Dalen - § 28 

Beslut 
1. Föredragningslistan godkänns 

Justerare :J 
~/~ '{) 

'<:::=: JU11 ----
Utdragsbestyrkande 



HABO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Miljö-· och tekniknämnden 2005 03-15 

MTN §20 D nr MTN 2005/14-301 

Redovisning av delegeringsärenden 

Sammanfattning 
Miljö-· och tekniknämnden har överlåtit sin beslutanderätt till tjänstemän enligt en av 
nämnden antagen delegationsordning .. Dessa beslut skall redovisas till miljö- och 
tekniknämnden. 

Beslutsunderlag 
Föredragningslista, daterad 2005-03-07, ärende 4 

- Delegationsförteckning-bostadsanpassning för perioden 2005-01-28-2005-03-07 

Beslut 
1. Redovisningen godkänns. 

Ju~ 9 

.{t l· J _;vt i 

Utdragsbestyrkande 



HABO KOMMUN SAMMAN TRÄDESPR01 O KOLL 
Sammanträdesdatum 

Miljö- och tekniknämnden 2005-03-15 

MTN § 21 Dnr· MTN 2005/12-040 

Ekonomisk redovisning 

Sammanfattning 
Redogörelse för miljö- och teknikförvaltningens, räddningstjänstens och VA-verkets 
ekonomiska utfall för perioden 2005-01-01-2005-02-28 avseende drift- och 
investeringsbudget 

Ekonomen informerar om att budgetjustering har gjorts eftersom personal har överförts 
från verksamhet 9101, MTF ledning, till verksamhet 9103, fastighetsdrift .. Verksamhet 
7701, avfallshantering kommunens fastigheter, har fördelats till verksamheterna 9103 
fastighetsdrift, 344 föreningslokaler, 700 affärslokaler 341 utomhusanläggningar·, 342 
ishallen och 343 simhallen 

Beslutsunderlag 
- Föredragningslista, daterad 2005-03-07, ärende 6 
- Månadsuppföljning, driftbudget för miljö- och tekniknämnden, daterad 2005-03-02 
- Månadsuppföljning, investeringsbudget för miljö- och tekniknämnden, 

daterad 2005-03-02 

Beslut 
1 . Budgetjusteringen godkänns 

2. Redovisningen godkänns .. 

Beslutsexpediering 
Ekonomen 

Utdragsbestyrkande 



HÅBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Miljö- och tekniknämnden 2005-03-15 

MTN §22 Dnr MTN 2004/240-214 

Detaljplan för del av Skokloster 2:80 m fL-· antagande 

Sammanfattning 
Planförslaget har· varit utställt för granskning under tiden 14 december 2004 t o m 17 
januari 2005. 

Detaljplanen omfattar slottsskolan som har elever från färskoleklass till år 5, samt 
förskolan Junibacken i skokloster Syftet är att ta fram en detaljplan som 
överensstämmer med nuvarande förhållanden. Detaljplanen utformas även så att 
skolverksamheten i området vid behov kan öka i omfattning (från ca 3500 m2 till ca 
6400 m2

) 

Beslutsunderlag 
-· Föredragningslista, daterad 2005-03-07, ärende 7 
- Förslag till detaljplan för del av skokloster 2:80 m fL, upprättat i augusti 2004, rev. 

november 2004 
·· Planbeskrivning (antagandehandling) 
- Genomförandebeskrivning (antagandehandling) 
·· Utlåtande samt underliggande yttranden, daterat 2005-02-09 

Beslut 
1.. Detaljplanen överlämnas till kommunfullmäktige för antagande enligt 5 kap 29 § 

plan- och bygglagen. 

Beslutsexpediering 
Kommunfullmäktige 
Bygg- och miljöavdelningen 

Utdragsbestyrkande 



HABO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Miljö- och tekniknämnden 2005-03-15 

MTN §23 Dnr MTN 2005/37-·171 

Tillsynsplan 2005 - Räddningstjänsten 

Sammanfattning 
Räddningstjänsten Enköping - H åbo utövar tillsynen av efterlevnaden av Lag om 
skydd mot olyckor(SFF 2003:778) samt Lag om brandfarlig och explosiv vara (SFS 
1988:868). 

Enligt Jagarna skall tillsynsmyndigheten upprätta en plan för verksamheten 

Planen beskriver riktlinjerna för tillsynen samt erforderlig personalresurs för 
verksamheten. 

Kommunfullmäktige har tidigare beslutat att avgiften för tillsynen skall vara 1000 kr i 
grundavgift samt en tillkommande kostnad på 850 kr/t im för nedlagt tid för tillsynen. 

Beslutsunderlag 
- Föredragningslista, daterad 2005-03-07, ärende 8 
- Tjänsteskrivelse, daterad 2005-02-28 
- Förslag till tillsynsplan för 2005 

Beslut 
1 . Fastställa tillsynsplanen för 2005 .. 

Beslutsexpediering 
Räddningstjänsten 

Utdragsbestyrkande 



HABO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Miljö- och tekniknämnden 2005-03-15 

MTN §24 Dnr MTN 2005/38-171 

Taxa för brandskyddskontroll 

Sammanfattning 
Enligt 3 kap. 4 §i lagen om skydd mot olyckor (2003:778) skall kommunen ansvara för 
att en brandskyddskontroll utförs av de objekt som enligt samma lag är föremål för 
rengöring (sotning). 

Vid brandskyddskontrollen skall kontroll ske av anläggningens standard ur 
brandskyddssynpunkt samt av tillhörande avgaskanaler 

Efter överläggningar mellan Sveriges skorstensfejarmästares Riksförbund (SSR) och 
Svenska Kommunförbundet föreslås att taxan för brandskyddskontrollen konstrueras 
på samma sätt som sotningstaxan Räddningstjänsten (rtj) föreslår att timersättningen 
utgår per man med 530 kr. Rtj föreslår också att inställelseavgiften för 
brandskyddskontrollen utgör inställelseavgiften för sotningen gånger 1 ,5. Detta innebär 
att inställelseavgiften för helårsbebodda hus blir 61 kr och för fritidshus 106 kr. Angivna 
belopp är exklusive moms. 

Beslutsunderlag 
- Föredragningslista, daterad 2005-03-07, ärende 9 
- Tjänsteskrivelse, daterad 2005-02-28 
- Förslag till taxa för brandskyddskontroll 

Beslut 
1 Föreslå att kommunfullmäktige fastställer taxan för brandskyddskontroll att gälla 

från 2005-04-29, enligt bilaga 

2. Föreslå att kommunfullmäktige delegerar till miljö- och tekniknämnden att besluta 
om årlig avgiftsjustering enligt av de centrala parterna Svenska 
Kommunförbundet och Sveriges skorstensfejarmästares Riksförbund publicerat 
sotningsindex. 

Beslutsexpediering 
Kommunfullmäktige 
Räddningstjänsten 

Utdragsbestyrkande 



HABO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Miljö-· och tekniknämnden 2005-03-15 

MTN § 25 Dnr MTN 2005/24-452 

Slamtaxa 2005 

Sammanfattning 
Hå bo kommun anlitar Ragn-Sells AB för hämtning av slam. Tidigare skötte Ragn-Sells 
kundcenter all administration avseende renhållningen men sedan årsskiftet sköter de 
bara fakturering och kundtjänst för slam och latrin .. 
För att täcka de administrativa kostnaderna samt kostnader för planering och 
information avseende slam bör en grundavgift införas för varje abonnent Förutom att 
införa en grundavgift för slamabonnenter föreslås att slamtaxan regleras för att få en 
kostnadstäckning för de faktiska kostnaderna för hämtning och behandling av slam. 

För slam och latrin gäller index R 77:2 och för behandling av avfallet i gäller index T92 
SAE2 Avstämningsperiodens längd skall vara tolv månader.. Indexregleringen omfattar 
90 % av ersättningarna 
Avstämningsperioden för indexreglering omfattar tiden fr o m september 2004 t o m 
september 2005 och ska regleras fr om den 1 januari året efter. Andra 
avstämningsperioden omfattar tiden september 2005 t o m september 2006 osv 

Beslutsunderlag 
- Föredragningslista, daterad 2005-03-07, ärende 1 O 
- Tjänsteskrivelse, daterad 2005-02-14 
- Förslag till Slamtaxa 2005, bilaga 1, daterad 2005-03-07 

Beslut 
1. Föreslå att kommunfullmäktige fastställer slamtaxan enligt bilaga 1 

Slamtaxan gäller fr o m 2005-05-01 

2 Föreslå att kommunfullmäktige delegerar till miljö- och tekniknämnden att årligen 
höja slamtaxan enligt branschindex R 77:2 och T92 SAE2. 

Beslutsexpediering 
Arne Andersson, Gatuavdelningen 
Anna Darpe, Gatuavdelningen 
Karin Bärudde, Miljö- och teknikförvaltningen 
Miljöingenjören, Miljö- och teknikförvaltningen 

Utdragsbestyrkande 



HABO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Miljö- och tekniknämnden 2005-03-15 

MTN §26 D nr MTN 2005/25-452 

Latrintaxa 2005 

Sammanfattning 
H åbo kommun anlitar Ragn-Sells AB för hämtning av latrin Tidigare hämtades latrinet i plastkärl 
och transporteras till Ragn-Sells avfallsanläggning i Högbytorp där det läggs på deponi 
Detta sätt att ta hand om latrinet är enligt Jag inte tillåtet sedan årsskiftet, då förbudet 
att deponera organiskt avfall trädde i kraft Vidare har Arbetsmiljöinspektionen ställt 
krav på entreprenören att reducera de tunga lyften. Sedan årsskiftet accepteras inte 
manuella lyft som överstiger 15 kg. 

H åbo kommun har därför i samverkan med Ragn-Sells AB tagit fram en annan metod 
som möjliggör fortsatt latrinhämtning fr o m i år. Nuvarande plastkärl (volym ca 37 l) 
ersätts av latrinkärl av specialbehandlad papp med volymen 20 l 

Latrinkärlen kommer att transporteras till Ragn-Sells avfallsanläggning Högbytarp där 
latrinet nedkvarnas och slås på en avloppsledning som leder till Käppala reningsverk 
på Lidingö. Där behandlas det tillsammans med övrigt avloppsvatten Den här metoden 
innebär ökade kostnader för hämtning och behandling av latrin varför en höjning av 
latrintaxan är aktuell 

För latrin gäller index R 77:2 och för behandling av avfallet i gäller index T92 SAE2. 
Avstämningsperiodens längd skall vara tolv månader. Indexregleringen omfattar 90% 
av ersättningarna. 
Avstämningsperioden för indexreglering omfattar tiden fr o m september 2004 t o m 
september 2005 och ska regleras fr om den 1 januari året efter. Andra 
avstämningsperioden omfattar tiden september 2005 t o m september 2006 osv. 

Beslutsunderlag 
- Föredragningslista, daterad 2005-03-07, ärende 11 
- Tjänsteskrivelse, daterad 2005-02-14 
- Förslag till Latrintaxa 2005, bilaga 1, daterad 2005-02-14 

Beslut 
1 . Föreslå att kommunfullmäktige fastställer latrintaxan enligt bilaga 1 

Latrintaxan gäller fr o m 2005-05-01 

2 Föreslå att kommunfullmäktige delegerar till miljö- och tekniknämnden att årligen 
höja latrintaxan enligt branschindex R 77:2 och T92 SAE2. 

Beslutsexpediering 
Arne Andersson, Gatuavdelningen 
Anna Darpe, Gatuavdelningen 
Karin Bärudde, Miljö- och teknikförvaltningen 
Miljöingenjören, Miljö- och teknikförvaltningen 

f) 

li/v·t1 
l 

Utdragsbestyrkande 



HÅBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Miljö- och tekniknämnden 2005-03-15 

MTN§27 Dnr MTN 2003/141-213 

Områdesbestämmelser för Bålsta tätort-- revidering 

Sam manfattning 
Områdesbestämmelser för Bålsta tätort antogs av Kommunfullmäktige 2004-12-13. 
Syftet med områdesbestämmelserna var att säkerställa markanvändningen enligt 
fördjupad över-siktplan för Bålsta antagen 2002-04-15 genom införande av bygglovplikt 
för ekonomibyggnader till jordbruket, skogsbruket eller därmed jämförlig näring. 
Områdesbestämmelserna är överklagade och handläggs nu av Länsstyrelsen i 
Uppsala. 

Under ärendets gång har ett mindre kartfel uppmärksammats där en rastrering av en 
del av Fagerön som är detaljplanelagd har tillkommit Detta medför att bestämmelserna 
i PBL 5 kap 16 §första stycket "För begränsade områden som inte omfattas av 
detaljplan kan områdesbestämmelser antas .... " inte efterlevs. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, daterad 2005-03-11 
- Reviderat kartunderlag 

Beslut 
1 ., Med stöd av PBL 13 kap § 8 medger H åbo kommun att områdesbestämmelserna 

som antagit av kommunen ändras på de punkter som ovan är beskrivna och 
enligt bifogat kartmaterial. 

Beslutsexpediering 
Länsstyrelsen 
Bygg- och miljöavdelningen 

Utdragsbestyrkande 



HÅBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Miljö- och tekniknämnden 2005-03-15 

MTN §28 Dnr MTN 2005/48-214 

Detaljplan för särskolan vid Gröna Dalen 

Sammanfattning 
Särskolans nya lokaler avses att utföras i en tillbyggnad av Gröna Dalensko lan. Ett 
flertal alternativa placeringar och utföranden har studerats där· redovisat förslag är det 
som ger en god arkitektonisk anpassning av byggnaden .. Den ger ett lämpligt utförande 
av lokalerna samt att tillbyggnaden ej inkräktar på den närliggande grusfotbollsplanen. 
Området är dock i gällande detaljplan ej möjligt att bebygga varför en ändring av 
gällande detaljplan måste ske för att möjliggöra byggnationen 

Beslut 
1.. Uppdra till förvaltningen att upprätta planförslag för byggnation av särskola 

Beslutsexpediering 
Bygg- och miljöavdelningen 

Utdragsbestyrkande 



HABO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Miljö- och tekniknämnden 2005-03-15 

MTN§29 D nr MTN 2005/16-301 

Information från miljö- och teknikförvaltningen samt räddningstjänsten 

Sammanfattning 
- Räddningschefen berättar att brandmännen i Hå bo inte får rycka ut på IVPA (i väntan 

på ambulans) för att man inte har den rätta utbildningen och den defibrillator som 
krävs för att kunna rycka ut på ambulans larm.. Räddningstjänsten ska träffa 
Landstinget i april för att diskutera om inte heltidsbrandmännen skulle kunna få 
relevant utbildning för att kunna göra insatser.. 

- Bygg-- och miljöchefen berättar att det har gjorts en naturinventering i området som 
SMAA har intresse av att exploatera. Dessutom har ansökan om 
strandsskyddsdispens skickats tilllänsstyrelsen som ser positivt på exploateringen 
dock inte i samma utsträckning som SMAA har planerat 

- Bullerutredningen som gjorts på Källvägen visade på för höga bullervärden. Nu har 
exploatören gjort en fördjupad bullerutredning som visar att det är möjligt att bygga. 
Man har kontrollerat hur fort tågen går förbi fastigheten och hur många tåg som 
faktiskt går förbi per dag .. Vid mätning vid stockholmsvägen har bullervärdet gått ner 
från 70 dBA till 62 dBA Just nu utreds vilket av de två utredande företagens resultat 
som stämmer. När det är klart kan planen gå på utställning. 

- Projektering av allvädersbanor är på gång och förvaltningen återkommer med mer 
information 

-Vad det gäller byggnation av rehabiliteringsbassängen tas kalkyler fram.. 

- Projektering är på gång gällande äldreboendet vid Dalängen .. 

- Byggnation av Skörby förskola har påbörjats och beräknas vara klart i oktober 2005 .. 

- Utbyggnad av VA i Krägga pågår för etapp B och C medan utvärdering av anbud för 
etapp D pågår 

- Rondell på Kalmarleden är upphandlad. En entreprenör har överklagat beslutet 

-Iordningställande av kontorsrum på vinden i kommunhuset har påbörjats och 
beräknas ta ca 3 månader. 

- Detaljplanen för Krägga östra är överklagad till regeringen, vilket drar ut på tiden för 
de som söker bygglov och vill påbörja byggnation .. 

-Inga anmälningsärenden finns att redovisa .. 

Beslut 
1 . Redovisningen godkänns 

Utdragsbestyrkande 
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