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HABO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

Miljö-· och tekniknämnden 2006-03-28 
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Redovisning av delegeringsärenden 

Redovisning av anmälningsärenden 

Ekonomisk redovisning 

Detaljplan för stämsvik- behovsbedömning av miljöbedömning 

Delegation - behovsbedömning av miljöbedömning 

Slamtaxa 2006 - indexhöjning 

Latrintaxa 2006- indexhöjning 

överenskommelse om sotningstaxa, årsarvode och brandskyddskontroll 

Vägnamn -· Väppeby äng, östra 

Privat nytljande av kommunal mark- delegation 

Arrendeavtal för båtklubbar-information om förslag till arrendeavtal 
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Naturreservat- Granåsen, områdesbegränsning 
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HABOKOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Miljö- och tekniknämnden 2006-03-28 

MTN §22 Dnr MTN 2006/2 - 301 

Fastställelse av föredragningslista 

Sammanfattning 
Ordförande föreslår följande tillägg till föredragningslistan: 
-överenskommelse om sotningstaxa, årsarvode och brandskyddskontroll, - § 30 

Beslut 
1. Föredragningslistan godkänns .. 

Justerare 

/ ... 
~ 

Utdragsbestyrkande Hidnr 2006 591 



HABO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Miljö-· och tekniknämnden 2006-03-28 

MTN §23 Dnr MTN 2006/3- 301 

Redovisning av delegeringsärenden 

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

Beslutsunderlag 
-Föredragningslista, daterad 2006-0314, ärende 4 
-Sammanställning av delegeringsärenden för perioden 2006-02-04-2006-03-14 (MTN Au) 
- Delegationsförteckning-bostadsanpassning för perioden 2006-02-04-2006-03-16 

Beslut 
1.. Redovisningen godkänns. 

Justerar~ - -
.(f' 

G L-

Utdragsbestyrkande Hidnr 2006 592 



HÅBOKOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Miljö- och tekniknämnden 2006-03-28 

MTN §24 Dn r MTN 2006/4 - 301 

Redovisning av anmälningsärenden 

Beslutsunderlag 
-Föredragningslista, daterad 2006-03-14, ärende 5 
-·Sammanställning av anmälningsärenden, daterad 2006-03-16 

Beslut 
1. Redovisningen godkänns .. 

Utdragsbestyrkande Hidnr 2oos .593 



HÅBOKOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Miljö-· och tekniknämnden 2006-03-28 

MTN §25 Dnr MTN 2006/5 - 301 

Ekonomisk redovisning 

Sammanfattning 
Ekonomen redogör för miljö- och teknikförvaltningens, räddningstjänstens och VA-verkets 
ekonomiska utfall för perioden 2006-01-01-2006-02-27 avseende drift och 
investeringsbudget 

Beslutsunderlag 
-Föredragningslista, daterad 2006-03-16, ärende 6 
-Tjänsteskrivelse, daterad 2006-03-05 
- Månadsuppföljning, driftbudget för miljö- och tekniknämnden, daterad 2006-03-02 
- Månadsuppföljning, investeringsbudget för miljö- och tekniknämnden, daterad 2006-01-03 

Beslut 
1 . Redovisningen godkänns 

Beslutsexpediering 
Ekonomen 

Juster~e --

[!;~ ... / -
Utdragsbestyrkande Hidnr 2006 594 



HABO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Miljö-· och tekniknämnden 2006-03-28 

MTN §26 Dnr MTN 2004/37-214 

Detaljplan för Stämsvik- behovsbedömning av miljöbedömning 

Sammanfattning 
Detaljplan för stämsviksområdet syftar till att se över byggnadsrätterna så att 
fastigheterna kan utnyttjas för helårsboende på ett mera tidsenligt och lämpligt sätt. 
Samtidigt eftersträvas att göra befintlig bebyggelse planenlig så långt det är möjligt 
l planen skapas även möjlighet att avstycka totalt högst 19 nya tomter för en bostadshus i 
enlighet med detaljplaneprogrammet 

En behovsbedömning har gjorts för detaljplanen utifrån gällande lagstiftning: 
detaljplanen berör inte Natura 2000-områden 
detaljplanen anger inga förutsättningar för kommande tillstånd för sådana 
verksamheter som anges i M KB-förordningens bilaga 1 eller 3 
detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan med beaktande av 
kriterierna i MKB-förordningens bilaga 4 
detaljplanen antas inte omfatta någon av de verksamheter som räknas upp i 5 kap 
18 § plan- och bygglagen 

stämsvik är ett bebyggelseområde utan värdefulla miljöer men med en del skyddsvärda 
byggnader.. Komplettering av bebyggelsen kan ske inom de fastigheter som har 
föreslagits i detaljplaneprogrammet 

Beslutsunderlag 
-Föredragningslista, daterad 2006-03-16, ärende 7 
- Tjänsteskrivelse, daterad 2006-03-03 
- Detaljplaneområdets föreslagna avgränsningar 

Beslut 
1.. Detaljplan för stämsviksområdet ska inte miljöbedömas eftersom den ej bedöms 

medföra betydande miljöpåverkan med motivering enligt ovan .. 

Beslutsexpediering 
Bygg- och miljöavdelningen 

Just.~rafe Utdragsbestyrkande Hidnr 2006 595 

l~~ 



HÅBOKOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. 
Sammanträdesdatum 

Miljö- och tekniknämnden 2006-03-28 

MTN §27 Dnr MTN 2006/40-214 

Delegation ·· behovsbedömning av miljöbedömning 

Sammanfattning 
Lagstiftningen om miljökonsekvensbeskrivningar har nyligen tillförts ett tillägg i den s k 
M KB-förordningen. Det medför att kommunen för detaljplaner alltid ska göra en 
behovsbedömning för att avgöra om en miljöbedömning ska göras eller inte .. Resultatet av 
behovsbedömningen blir ett ställningstagande till om detaljplanens genomförande kan 
antas medföra betydande miljöpåverkan .. Vid betydande miljöpåverkan ska en 
miljöbedömning (proceduren) inklusive miljökonsekvensbeskrivning (dokumentet) göras .. 
Länsstyrelsen och andra kommuner och myndigheter som berörs av planen ska ges 
tillfälle att yttra sig över behovsbedömningen och avgränsning av arbete med eventuell 
MKB 

Kommunens ställningstagande med motivering ska redovisas i planärendet 

Beslutsunderlag 
- Föredragningslista, daterad 2006-03-16, ärende 8 
• Tjänsteskrivelse, daterad 2006-03-02 

Beslut 
1. Delegera till bygg- och miljöchefen att efter föredragning av planarkitekten ta beslut 

om behovsbedömning av miljöbedömning av detaljplaneprogram och detaljplaner 
enligt § 6 förordning 1998:905 om miljökonsekvensbeskrivningar.. 

Beslutsexpediering 
Bygg- och miljöavdelningen 

Utdragsbestyrkande Hidnr 2006.596 



HÅBOKOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. 
Sammanträdesdatum 

Miljö- och tekniknämnden 2006-03-28 

MTN §28 D nr MTN 2006/33 - 405 

Slamtaxa 2006 -· indexhöjning 

Sammanfattning 
Håbo kommun har idag avtal med Ragn-Sells avseende slamtömning .. Priset regleras 
enligt avtalet med index R77:1. Index 2005 är 3,70 %. 

Beslutsunderlag 
- Föredragningslista, daterad 2006-03-16, ärende 9 
-Tjänsteskrivelse, daterad 2006-03-01 
-Förslag till Slamtaxa, gäller fr o m 2006-04-18, daterat 2006-03-01 

Beslut 
1. Godkänna höjning av slamtaxan enligt branschindex R77:1. Taxan gäller från 2006-

04-18. 

Beslutsexpediering 
Miljöteknik 

Juster~re --. \l \ c \_;J\j) 

Utdragsbestyrkande Hidnr 2006 597 



HABOKOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Miljö-· och tekniknämnden 2006-03-28 

MTN §29 Dnr MTN 2006/34 - 405 

Latrintaxa 2006 - indexhöjning 

Sammanfattning 
Håbo kommun har idag avtal med Ragn-·Sells avseende latrintömning .. Priset regleras 
enligt avtalet med index R77:1. Index 2005 är 3,70 %.. 

Beslutsunderlag 
-Föredragningslista, daterad 2006-03-01, ärende 10 
-Tjänsteskrivelse, daterad 2006-03-01 
- Förslag till Latrintaxa, gäller fr o m 2006-04-18, daterat 2006-03-01 

Beslut 
1 . Godkänna höjning av latrintaxan enligt branschindex R77: 1 .. 

Taxan gäller från 2006-04-18. 

Beslutsexpediering 
Miljöteknik 

Ju_~}eJare 
/,.' ' 

&---
~. 

Utdragsbestyrkande Hidnr 2006.599 



HABOKOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Miljö- och tekniknämnden 2006-03-28 

MTN § 30 Dnr MTN 2006/53-174 

Överenskommelse om sotningstaxa, årsarvode och brandskyddskontroll 

Sammanfattning 
Kommunförbundet föreslog att kommunerna från 2004 skulle tillämpa en indexuppräkning av 
sothingstaxan, årsarvodet till skorstensfejarmästaren samt avgiften för brandskyddskontrolL 
Kommunen beslutade att indexreglering av taxan och årsarvode skall ske från 2004 .. Under 
2005 tog kommunen även ett beslut om taxa för brandskyddskontroll och att även denna taxa 
skall indexregleras på samma sätt 

l samband med diskussion om beslut om indexreglering av sotningstaxan och årsarvode skrevs 
en överenskommelse med skorstensfejarmästare Göran Sandin .. 
Med anledning av att gällande anställningsavtal med Göran Sandin anger en pensionsålder av 
67 år bör H åbo kommun säga upp överenskommelsen .. 
Tidigare överenskommelse enligt bilaga 1 .. 
Syftet med uppsägningen är att teckna en ny överenskommelse med skorstensfejarmästaren 
fram till den avtalade pensionsåldern på 67 år. Räddningstjänsten föreslår att gällande 
överenskommelsen sägs upp och att en ny överenskommelse tecknas .. Förslag på ny 
överenskommelse enligt bilaga 2 .. 
Samråd har ägt rum med skorstensfejarmästare Göran Sandin. 

Beslutsunderlag 
-Tjänsteskrivelse, daterad 2006-03-22 
-Förslag till Taxa för brandskyddskontroll 
- Förslag till sotningstaxa för Håbo kommun 
- överenskommelse, bilaga 1, 2006-03-21 
-överenskommelse, bilaga 2, 2006-03-21 

Beslut 
1 . Säga upp gällande överenskommelse med Göran Sandin enligt bilaga 1 .. 

2. Uppdra till räddningschefen att teckna en ny överenskommelse med 
skorstensfejarmästaren enligt bilaga 2 

3. Höja sotningstaxan och årsarvodet med sotningsindex på 2,14% från 2006-04-01 

4. Höja avgiften för brandskyddskontroll med sotningsindexet på 2, 36% från 2006-04-01. 

Beslutsexpediering 
Räddnings~änsten 

Utdragsbestyrkande Hidnr 2006 601 



HÅBOKOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Miljö- och tekniknämnden 2006-03-28 

MTN § 31 Dnr MTN 2005/186-876 

Vägnamn ·· Väppeby äng, Östra 

Sammanfattning 
Ny detaljplan för Väppeby äng, östra (DPL 361) är under uppförande utmed 
Lindegårdsvägen med jämna nummer. 
Problem kan uppstå med numrering eftersom det blir en vägslinga in i området 
Kommunen blir huvudman för vägslingan. Namngruppen föreslår att vägslingan får ett nytt 
väg namn. Eftersom det är ett jordbrukslandskap och vägnamnet Fältvägen finns strax intill 
föreslår namngruppen vägnamnet Akervägen .. 

Beslutsunderlag 
··Föredragningslista, daterad 2006-03-16, ärende 11 
-Tjänsteskrivelse, daterad 2006-.02-23 
·· Namngruppens minnesanteckningar 2006-02-16 

Beslut 
1. Godkänna vägnamnet Akervägen 

Beslutsexpediering 
Bålsta postkontor 
Närpolisen i Håbo 
Vårdcentralen 
Lokala Skattekontoret 
Eon 
Telia Skanova NWI 
Polismyndigheten i Uppsala län 
Ambulansenheten 
Kommunstyrelsen 
BildningsfölVallningen 
Bygg- och miljöavdelningen 
Gatuavdelningen 
VA-avdelningen 
Namngruppen 

Juste~,~ \ l I __ 
~-- ~vlJ~l 

Utdragsbestyrkande Hidnr 2oos.soo 



HÅBOKOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Miljö- och tekniknämnden 2006-03-28 

MTN § 32 Dn r MTN 2006/38 -· 255 

Privat nyttjande av kommunal mark - delegation 

Sammanfattning 
l ett flertal ärenden har Galu-/parkingenjören samt exploateringsingenjören märkt en 
tendens till att ett flertal av kommunens innevånare har svårt att skilja mellan det privata 
rummet och det allmänna. Vanligt är att man använder kommunens parkmark för diverse 
ändamål som gör att parkmarken upplevs som hävdad tomtmark .. l H åbo kommun har 
man tidigare upprättat s .. k dispositionsrättsavtal De går ej att upprätta längre, enligt 
nuvarande lagstiftning, då park- och naturmark ej får upplåtas för enskilt ändamål 

Kommun som huvudman enligt gällande detaljplan kan dock upprätta avtal med 
kommunens innevånare att man får underhållsansvar på den kommunala marken, så 
länge området ej hävdas som privat tomtmark .. Detta främst för att tillgodose de 
innevånare som vill ha en högre standard på sin angränsande parkmark än kommunen 
kan erbjuda. 

l avtalet skall tydligt framgå att en gräns måste tillkoma mellan det privata och det 
allmänna, tex genom staket eller häck. 

Beslutsunderlag 
- Föredragningslista, daterad 2006-03-16, ärende 12 
- Tjänsteskrivelse, daterad 2006-03-03 

Beslut 
1. Ge exploateringsingenjören tillsammans med gatu-/ och parkingenjören delegation 

att upprätta skötselavtal på kommunens park- och naturmark .. 

2 Ge exploateringsingenjören tillsammans med gatu-/ och parkingenjören delegation 
att företräda Håbo kommun i frågor angående olovlig byggnation på kommunens 
mark. 

Beslutsexpediering 
Exploateringsingenjören 
Gatu-1 och parkingenjören 

Juste~_?~ 

(~~· 
Utdragsbestyrkande Hidnr 2006 604 



HÅBOKOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Miljö- och tekniknämnden 2006-03-28 

MTN § 33 Dnr MTN 2003/72 - 854 

Arrendeavtal för båtklubbar .. information om förslag till arrendeavtal 

Sammanfattning 
Miljö-· och teknikförvaltningen har i uppdrag att tillsammans med Håbo Båtsällskap, dels 
träffa nytt arrende, dels komma överens om hur man öppnar upp området i 
Arensborgsviken för att göra det tillgängligt för allmänheten. 

Förslag till överenskommelse om arrendeavtal med Gyproc om att få utöka område för 
vinteruppläggning av båtar på deras fastighet Avtalet kommer att löpa på 3+2 år. Som 
ersättning för markarrendet kommer Hå bo kommun ha skötselansvaret för vissa delar av 
Gyprocs fastighet Arrendeområdet samt skötselområdet framgår av bilagd karthandling 
1. 

Håbo kommun har enligt avtalet rätt att upplåta området i andra hand till båtklubben .. 
Dock måste Håbo kommun garantera att båtverksamheten inte förorenar markområdet 

Förvaltningen lämnar även förslag på var parkeringsplats kan anordnas för dem som 
önskar använda kommunens sjösättningsram p. Området som presenteras är lokaliserat 
norr om Arensborgsrondellen Dock är det viktigt att med skyltning mm. hänvisa till 
parkering 

Angående frågan om förlängning av bryggavtalen anser förvaltningen att det kan vara 
rimligt för de befintliga bryggorna att få ett nytt arrende avtal på 15 år.. 

För arrendetiden för markområdet vore det lämpligt att följa Gyprocs avtalstid på 3 + 2 år.. 
När man tillsammans med samtliga båtklubbar har kommit fram till en långsiktig lösning 
för båtverksamheten får man aterkomma och teckna längre avtalstider när framtida behov 
av mark för vinterförvaring av båtar inom Arensborgsviken har utretts .. 

Av avtalet skall även framgå att arrendatorn måsta ha markägarens tillstånd innan 
arbeten påbörjas av fast egendom. 

Arrendeområdet skall hållas öppet och endast avstängas med vägbom. 

Arrendepriset ska beräknas med hänsyn till nuvarande markanvändning .. Ingen hänsyn 
tas till att marken i området har ett stort alternativt värde för markägare. 

Ordförande föredrar ärendet och informerar om att marken som båtklubben vill använda 
för parkering är parkmark och inte kan användas för det ändamålet 

Nämndens ledamöter ajournerar sig kl. 20.00-20..20. 

Yrkande 
Nils-Ake Mårheden (m), Mali Lellep (m) och Karl-Henrik Nanning (m) yrkar följande: 
- att det gula området (se bilaga 1) får ett arrendeavtal på 1 O år. 
- att få en motivering på varför förvaltningen inte kan göra ett längre avtal .. 
- att ha ett arrendeavtal på 1 O år med möjlighet till tre förlängningar om 5 år samt att 

avtalet skall ha 2 års uppsägning .. 

Forts .. 

Utdragsbestyrkande Hidnr 2oos sos 



§ 33, forts från föregående sida 

Nämndens ledamöter ajournerar sig kl. 21.00-21.10 

Ordförande sammanfattar överläggningarna med att samtliga är överens om ett 
långsiktigt avtal för den blå delen (se bilaga 1) och att de dyra investeringarna sker inom 
den blå delen (bilaga 1) Gyproc äger den röda delen (bilaga 1) och det ska vara lång 
avskrivning på den gula delen (bilaga 1) 

Ordförande sammanfattar förslag till beslut, enligt nedan: 

- Flytta över kajdelen till den längre avtalstiden (bilaga 1) 
- För den gula delen (bilaga 1) tecknas ett femårigt avtal med förlängning .. 
-· Förslag till arrendeavtal med båtklubben presenteras på nästa nämndsammanträd e, 

2006-05-09. 
- Uppdra till förvaltningen att löpande informera nämnden om arbetet med 

båtverksamhetens framtid 

Beslutsunderlag 
- Föredragningslista, daterad 2006-03-16, ärende 13 
- Tjänsteskrivelse, daterad 2006-03-15 
- Förslag till arrendeavtal med Gyproc 
- Utdrag ur detaljplanen 
- Kartbilaga 1, indelningar av området i färg 

Beslut 
1 . Tillstyrka förslag till arrendeavtal med Gyproc 

2.. Uppdra till förvaltningen att träffa avtal med Håbo Båtsällskap enligt av ordförande 
angivna sammanfattning .. 

3.. Uppdra till förvaltningen att tillsammans med samtliga berörda båtklubbar påbörja 
arbete för att hitta en långsiktig lösning för båtverksamheten inom H åbo kommun 
genom anordnande av bättre plats för vinterförvaring. 

4 Uppdra till förvaltningen att löpande informera nämnden om arbetet med 
båtverksamhetens framtid 

Beslutsexpediering 
Håbo Båtsällskap 
Miljö- och teknikförvaltningen 

Utdragsbestyrkande Hidnr 2006 605 



HABO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Miljö-· och tekniknämnden 2006-03-28 

MTN §34 D nr MTN 2006/41 - 617 

Tillbyggnad Gröna Dalenskolan för särskolan 

Sammanfattning 
Nämnden har antagit entreprenör för tillbyggnaden av Gröna Dalenskolan för särskolan. 
För att kunna slutföra projektet vid årskiftet 2006/2007 vill miljö- och teknikförvaltningen få 
medel förskotterade från budgeten för 2007 till budgeten för 2006 Förskotteringen med 
ränta och avskrivning är lägre än om kommunen ska hyra lokaler för särskolan under 
första halvåret 2007 

Beslutsunderlag 
- Föredragningslista, daterad 2006-03-16, ärende 14 
- Tjänsteskrivelse, daterad 2006-03-03 

Beslut 
1 Begära att få förskotterade medel från investeringsbudget för 2007 till 

investeringsbudget för 2006, hos kommunstyrelsen, för att kunna färdigställa 
tillbyggnaden av Gröna Dalenskolan för särskolan 

Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
Miljö- och teknikförvaltningen 
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HABOKOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. 
Sammanträdesdatum 

Miljö- och tekniknämnden 2006-03-28 

MTN §35 D nr MTN 2005/72 - 265 

Naturreservat - Granåsen, områdesbegränsning 

Sammanfattning 
Under utredning att bilda naturreservat Granåsen har det framkommit al! det är lämpligt 
att delar av Yttergran 3:3 ingår i reservatet Området som berörs är cirka 4,8 ha. 

På Yttergran 3:3 ligger även den s.k. Teknikbacken .. Nuvarande ägare vill, om reservat 
ska bildas på Yttergran 3:3, al! hela området försäljs till kommunen D .. v .. s Håbo kommun 
skulle då i fortsättningen äga Teknikbacken. 

Beslutsunderlag 
- Föredragningslista, daterad 2006-03-16, ärende 15 
- Tjänsteskrivelse, daterad 2006-03-15 

Beslut 
1 Ändra reservatets gräns så att delar av Yttergran 3:3 ingår i reservatet 

2. Föreslå kommunstyrelsen att ta beslut om förvärv av de berörda delarna av 
Yttergran 3:3. 

Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
Miljö- och teknikförvaltningen 
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HABO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Miljö- och tekniknämnden 2006-03-28 

MTN § 36 Dnr MTN 2006/6 - 301 

Information från miljö- och teknikförvaltningen samt räddningstjänsten 

Sammanfattning 
Ordförande berättar om kvalitetsdeklarationer som håller på att tas fram för förvaltningen .. 
Kvalitetsdeklarationerna är ett sätt alt lydliggöra innehållet i den kommunala servicen. 
Ledamöterna får ta del av arbetsmaterialet 

Exploateringsingenjören informerar om att man kommer att arbeta aktivt med att inventera 
de servitut och bygglov som finns för bryggor i Hagviksstrand. Del finns bryggor som inte 
har något servitut eller bygg lov .. Det är kommunens mark och de som har bryggor får inte 
stänga ute allmänheten .. 

Beslut 
1. Redovisningen godkänns .. 

Utdragsbestyrkande Hidnr 2006 sos 
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