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HÅRO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2011-04-06 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN § 30 MTN 2010/1 

Redovisning av delegeringsärenden 

Sammanfattning . 
Miljö- och tekniknämnden har fört över sin beslutanderätt till ijänstemän 
och ordfårande enligt antagen delegationsordning. Dessa beslut skall 
redovisas till miljö- och tekniknärnnden. Redovisningen innebär inte att 
miljö- och tekniknämnden f'ar ompröva eller fastställa delegerings besluten, 
däremot kan delegeringsrätten återkallas av miljö- och tekniknämnden. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2011-03-28 

- Sammanställning avdelegeringsärenden, daterad 2011-03-28 

Beslut 

l. Redovisningen godkänns. 

Beslutsexpediering 
Miljö- och teknikförvaltningen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2011.724 
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HÅRO 
KOMMUN 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN § 31 

Månadsuppföljning 2011 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2011-04-06 

MTN 2011/35 

Ekonomen informerar om miljö- och teknikförvaltningens, VA-verkets och 
avfallshanteringens ekonomiska utfall fram till februari mållad:och prognos 
avseende driftsbudget. 

På grund av den snörika inledningen på 2011 prognosliserar miljö- och 
tekniknämnden att nämnden kommer att göra av med. de öronmärkta 4,0 
mkr för snöröjning samt att ett underskott kommer att uppstå avseende 
snöröjningen på 2,5 mkr. 

I samband med att Kommunfullmäktige i november 2010 fattade beslut om 
budget för 2011 i ärende KF § l 05, så beslutades även att 4,0 mkr skulle 
öronmärkas för snöröjninginommiljö-och tekniknämnden ochatt . 
eventuella under- eller överskott på kontot belastar kommunens resultat. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2011-03-22 

- Månadsuppföljning per den 28 februari 2011 

Beslut 

l. Redovisningen godkänns. 

2. Uppdra till förvaltningen att ta fram underlag för att informera 
kommunstyrelsen om ett möjligt underskott på grund av snöröjningen_ 

Beslutsexpediering 
Milj ö- och teknikförvaltningen 

JUSTERARE EXPEDIERAD S!GNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

1ft l 
Nr2011.725 



Miljö- och teknikförvaltningen 
Håbo kommun 

Prognos per 28 feb 2011 

Arsbudget 
. 

Nämnd o styrelsverksamhet 
Handikappråd 40 

, Miljö- o tekniknämnden 240 
Tillståndsnämnden . 190 
Summa .. 470 

Utvecklingsavdelningen 
Planeringsavdelning . o 
Energirådgivning o 
Miljöstra!eQiska enheten 950 
Summa 950 

Planavdelningen 
Mäi, kart o GIS 1 200 
Detaljplan, områdesbestäm 1 300 
Summa 2 500 

Byggavdelningen 
Bygg 700 
Summa 700 

Gatuavdelningen 
Kommunvägar 5 300 
Gång o cykelväg, kommunv. 250 
statskommunala vägar 4 765 
Gång o cykelväg, statskom 265 
Stöd t enskild väghållnin 300 
Gatu- o gångvägsbelysning 4 080 
Trafiksäkerhetsrådet 20 
Parkeringar 50 
Galu/park drift o und e rh 4 260 
Parkverksamhet 1 730 
Gårdsanlägqningar . 2 165 

· Utomhusanläggningar 1 570 
Ishall 2 100 
Simhall 2 550 
Buss, bil, spårbund trafi 595 
Summa 30 000 

Miljöavdelningen 
Miljöavdelning, stab 1 287 
Miljöskydd 90 
Hälsoskydd 450 
Livsmedel 133 
Summa 1 960 

Utfall Arsprognos Prognos-
28-feb-11 avvikelse 

8 40 o 
67 240 o 

. 27 190 o 
103 470 o. 

281 o o 
2 o o 

109 950 o 
392 950 o 

248 1 200 o 
335 1 296 4 
583 2496 4 

279 700 o 
279 700 o 

. 

496 6 500 -1200 
21 250. o 

375 5 395 -630 
14 265 o 
18 300 o 

182 4 080 o 
. o 20 o 

-16 o 50 
670 4 630 -370 l. 

54 1 830 -100 
163 2 515 -350 
174 1 570 o 
124 2 100 o 
127 2 550 o 

7 595 o 
2409 32 600 -2 600 

176 1 287 o 
-91 90 o 

9 450 o 
-224 133 o 
-130 1 960 o 



Arsbudget Utfall Arsprognos Prognos-
28-feb-11 avvikelse 

Kostavdelningen 
skolmåltider, förskola 7756 1 200 7798 -42 
skolmåltider, skola 15 016 2224 15 109 -93 
skolmåltider, gymn. skola 1 728 377 1 593 135 
Summa 24 500 3 801 24500 o 

Fastighetsavdelningen 
Föreningslokaler . · .o .. -429 o o 
Bostadsanpassning 2 500 235 . 2 500 o 
Arbetsområde o lokaler o . .· -120 o o 
Bostadsverksamhet o -191 o o 
Fastighetsdrift 1 362 -1 250 1 362 o 
Lokalvård 9 100 1 696 9 100 o 
Underhåll 6 938 110 6 938 o 
Summa 19 900 51 19 900 . o 

MTF-Ledning . 

MTF-Iedning 2 409 -21 2 313 96 
Ofördelade medel 1 500 o 1 500 o 
Summa 3 909 -21 3 813 96 

. . 

Information 
Information 280 54 280 o 
Summa . 280 54 280 o 

Totalt.MTF exkl VA och Avfall 85169 7 521 87 669 -2 500 

. 

Arsbudget Utfall Arsprognos Prognos-
28-feb-11 avvikelse 

VA-avdelningen 
Vatten o avlopp gemensamt -11 497 -1 611 -11 497 o 
Vattenverk drift 3 057 260 3 057 o 
Vattenverk planerat uh 40 o 40 o 
Pumpstationer drift 970 141 970 o 
Ledningsnät drift 2 605 -150 2 605 o 
Ledningsnät löpande uh o 82 o o 
Reningsverk drift 4 825 483 4 825 o 
Reningsverk planerat uh o 2 o o 
Summa o -793 o o 

Arsbudget Utfall Arsprognos Prognos-
28-feb-11 avvikelse 

Avfallshantering 
Avfallshantering o -1 513 o o 
Kundtjänst V A/avfall o 51 o o 
Summa o -1 462 o o 



rrA HÅBO te' KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Datum 

2011-04-06 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN § 32 MTN 2010/12 

Detaljplan för del av Bålsta :61 och Skörby 5:1, stickspåret
samråd 

Sammanfattning 
Miljö- och tekniknämnden beslutade den 26 januari 2010 att ge 
förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till detaljplan för del av Bålsta 
2:61 och Skörby 5:1. 

Planområdet är en del av Benders fastighet Bålsta 3:385, beläget i 
Västerskogs industriområde. Planområdets areal är 2,5 hektar och utgörs idag 
av hårdgjorda ytor och ett järnvägsspår. Största delen av planområdet är inte 
tidigare detaljplanelagt. 

Syftet med detaljplanen är att planlägga mark för av- och pålastning för 
befintligt stickspår. Planområdet planeras för järnvägstrafik vilket även 
innefattar byggnader och anläggningar som kan behövas, till exempel magasin 
och lastanordningar. En bullerutredning har utförts i syfte att fastställa om 
ljudnivåerna för omlastningsplatsen överstiger riktlinjerna för externt 
industribuller. Sintsatsen från utredningen är att ljudnivåerna vid den 
omgivande bebyggelsen kornmer att ligga under rekommenderade riktlinjer för 
buller. Planen medger att bullerplank får anordnas. 

Ett genomförande av planförslaget överensstämmer med ett förverkligande 
av den fördjupade översiktsplanens intentioner. 

Phinavdelningen ställer sig positiv till att genomföra plansamråd för· 
detaljplanen då ett genomförande av detaljplanen innebär att den pågående 
markanvändningen blir planenlig och att eventuella bullerdämpande 
åtgärder för bangården kan genomföras. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2011-03-18 
Plankarta, daterad 2011-03 
Planbeskrivning, daterad 2011-03 
Genomförande beskrivning, daterad 2011-03 
Bullerutredning Bender utförd av Bjerking, daterad 2010-08-30 

Beslut 

l. Uppdra till förvaltningen att samråda förslag till detaljplan för del av 
Bålsta 2:61 och Skörby 5:1, stickspåret. 

Beslutsexpediering 
Miljö- och teknikförvaltningen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING JUSTEMBE 

/lf If! l 
Nr 2011.726 



f·dii HÅBO 
.., KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2011-04-06 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN §33 MTN 2011/16 

Detaljplan för Bålsta 1:595, 1:596 och 1:597, Gransätervägen • 
planuppdrag 

Sammanfattning 
Fastighetsägarna ansöker om ny detaljplan för fastigheten Bålsta l :595 . 

. Syftet med den nya planen är att ändra användningen för en del av 
fastigheten från "allmänt ändamål" till bostadsändamål. Uppdragsgivarna 
avser att efter planläggningen sälja fastigheten som villatomt tillsannnans 
med två angränsande fastigheter. 

Allmänt ändamål (A) är en planbestännnelse som inte längre används i 
detaljplaner, men förekommer i äldre planer och syftar till att reservera mark 
för en ospecificerad allmännyttig verksamhet. Bestännnelsen innebär att 
marken endast f'ar bebyggas av stat, landsting eller kommun. Fastigheten är 
idag obebyggd och angränsar till Gransäterskolan .. 

Vad blir konsekvenserna av att bygga bostäder i nära anslutning till skolan? 
För skolans del förutses konsekvenserna bli små då skolbyggnaderna vänder 
sin baksida mot det aktuella området. Ett staket förhindrar i dagsläget att 
området används som skolgård. Att skolbyggnaderna är placerade mycket 
nära fastighetsgränsen gör det kvarvarande utrymmet svårt att använda. Då 
skolans verksamhet vänder sig bort från området förväntas tillkommande 
bostäder på de aktuella fastigheterna inte störas av närheten till skolan. 

I en bilaga till denna skrivelse intygar Gransäterskolans rekt()r [ltt_skolan 
inte har behov av marken. 

Gällande detaljplanen för fastigheten (DPL Y23) antogs 1980. 
Genomförandetiden har löpt ut. Den föreslagna ändringen överensstännner 
med den fördjupade översiktplanen som anger att nya bostäder ska 
tillkomma genom förtätning i hela Bålsta. De intilliggande fastigheterna 
Bålsta l :596 och l :597 är planlagda för bostäder men ännu inte utbyggda. 
Planavdelningen föreslår att även dessa tas med i planområdet då den 
gällande planen är omodern och medger relativt små byggrätter. Ä ven den 
del av Gransätervägen som leder fram till fastigheterna bör ingå i 
planområdet så att de obebyggda fastigheterna får sannna bestämmelser och 
förutsättningar. 

Den nya detaljplanen bör göras med normalt planförfarande då det gäller en 
ändring av markens användning. 

Forts. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2011.727 



t·G HÅBO 
_,KOMMUN 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN§33 

F ortsättning från föregående sida 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2011-03-21 
Ansökan inkommen 2011-01-26 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2011-04-06 

MTN 2011/16 

Karta över föreslaget planområde, daterad 2011-03-21 
Intyg underskrivet av rektom på Gransäterskolan 
Utdrag ur gällande detaljplan. 

Beslut 

l. Uppdra till förvaltningen att upprätta förslag till detaljplan för Bålsta 
l :595, Gransäter. 

2. Detaljplanearbetet bekostas av planbeställaren. 

Beslutsexpediering 
Miljö- och teknikförvaltningen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2011.727 



Datum HÅBO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

KOMMUN 2011-04-06 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN § 34 MTN 2011/24 

Detaljplan för H åbo Allmänning 1:5 med flera, Kalmarsand -
planuppdrag 

Sammanfattning 
Ansökan om detaljpl~euppdrag 1örHåbo Allmänning 1:5 med flera 
fastigheter har kommit in fri'm fastighetsägaren Kahnarsand Projekt AB. 
Ansökan avser planläggrung för bostäder. 

Detaljplaneprogram för området godkändes av Kommunstyrelsen 20 lO-lO- . 
18 § 145. I programarbetet deltog förutom sökanden även fastighetsägarna 
Lantmännen, Skanska och Håbo fasti~ets AB samt Håbo kommun. 
Detaljplanen kommer att innehålla bostäder och förskola samt 
verksamheter(handel, kontor och industri). Befintlig bostadsbebyggelse i 
norra Fånäs planläggs samtidigt. 

En förutsättning för utbyggnaden är att en ny väg anläggs från . 
Kalmarrondellen till Kalmarsand så att stockholmsvägen kan övergå till 
lokalgata. 

Lantmännen har meddelat att de ska delta i detaljplanearbetet Övriga 
intressenter har fått frågan men inte lämnat besked ännu. Planavdelningen 
föreslår att hela programområdet planläggs oavsett om alla fastighetsägare 
vill delta eller inte. Motiveringen är att områdets helhet är viktig och att den 
nya vägen ändå måste planläggas från början. 

Detaljplanen ska planläggas med normalt planförfarande eftersom den är så 
pass omfattande och av intresse för allmänheten samt delvis inom 
strandskyddat område. · 

Kommunens kostnad för planarbetet beräknas bli 260 000 kronor i nedlagd 
arbetstid. Utöver det tillkommer kommunens andel i kostnader för olika 
utredningar. När området byggs ut kan kommunen ta ut planavgift i 
samband med bygglov. Planavgifter för fullt utbyggt område motsvarar 
uppskattningsvis 230 000 kronor. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 22011-03-09 
Ansökan inkommen 2011-02-15 
Utredningsskiss till ansökan inkommen 2011-02-15 
Programkarta 
Karta detaljplaneområde 

Forts. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTORAGSBESTYRKNING Nr2011.728 



Miljö- och tekniknämnden 

MTN § 34 

F ortsättning från föregående sida 

Beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Datum 

2011-04-06 

MTN 2011/24 

l. Uppdra till förvaltningen att upprätta förslag till detaljplan för Håbo 
Allmänning l :5 med flera fastigheter, Kalmarsan d. · 

2. Kommunens kostnader för planarbetet ska fmansieras av 
planavdelning en. 

Beslutsexpediering 
Sökanden 
Miljö- och teknikförvaltningen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTORAGSBESTYRKNING Nr 2011.728 



o 

HABO 
KOMMUN 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN 35 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2011-04-06 

MTN 2009/51 

Detaljplan för Västerskog Sydöstra - antagande 

Sammanfattning 
Planområdet är beläget Västerskogs industriområde. De två fastigheterna 
Bålsta 3:370 och Bålsta 3:376 ingår i planområdet 

Detaljplanens syfte är att ändra markanvändningen från kontor- och 
samlingslokaler som anknyter till industri till kontor och industri. 
Verksamheterna f""ar inte vara störande. Förändringen innebär en 
modernisering av befintlig detaljplan eftersom kraven på verksamheter i 
gällande detaljplan är svåra att uppfylla vid tillståndsprövning. Arealen är 
3,5 hektar. 

Detaljplanen har varit ute på samråd i två omgångar. Först i augusti och 
sedan i november 201 O. Detaljplanen har varit utställd ifrån den 25 januari 
till den 28 februari 2011. Ett av de inkomna yttrandena var negativt. Se 
utlåtandet för bemötandet. 

Planavdelningen anser att planförslaget tidigare ändrats så att det 
tillmötesgår de synpunkter som inkommit och föreslår att planen antas. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 201 Jc03-21 
Plankarta, daterad 2011-03-21 
Planbeskrivning, upprättad i juni 2010, rev i september 2010 
Genomförandebeskrivning, upprättad i juni 2010. 
Delegationsbeslut behovs bedömning, daterat 20 l 0-04-26 
Sarrirådsredogörelser l & 2 samt yttranden, daterade 2010-10-19 
respektive 2010-11-30 
Utlåtande samt underliggande yttranden, daterat 2011-03-21 

Beslut 

l. Detaljplanen godkänns. 

2. Detaljplanen överlämnas till kommunfullmäktige för antagande enligt 5 
kap 29 § plan- och bygglagen. 

Beslutsexpediering 
Kommunfullmäktige 
Miljö- och teknikförvaltningen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2011.729 



HÅRO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2011-04-06 

Miljö- och tekniknilmnden 

MTN § 36 MTN 2007/181 

Detaljplan för Frösundavik, etapp 1 - antagande 

Sammanfattning 
Förslag till detaljplan för Frösundavik l har varit utställd för granskning 
under tiden 5 oktober t o m 6 november 2009. Planområdet är beläget ca 
2,5-3 km söder om Bålsta centrum mellan Kalmar kyrka i väster och 
Kalmarviken i öster samt mellan S:t Eriks (f d Nordforms) industri i norr 
och Frösundaviken i söder. 

Syftet med detaljplanen är att området successivt ska kuuna bebyggas med 
. ca 135 bostäder fördelade på ca 95 en bostadshus samt ca 40 lägenheter i l O 

st fyrfamiljsvillor. Området inrymmer en blandad småskalig bebyggelse 
samt utrymme för service i form av förskolasamt handels- och . 
kontorsverksamhet · 

I planområdet ingår Frösunda 4:10,6:12,7:1 8:2,9:8,9:9, 9:10~9:11 och 
Mellanby l :l, l :2, l :3. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2011-02-1 O 
Detaljplanekarta upprättad i juni 2009, reviderad i augusti 2009 och i 
februari 2011 
Planbeskrivning upprättad i juni 2009, reviderad i augusti 2009 och i 
februari 2011 
Genomförandebeskrivning upprättad i juni 2009, reviderad i augusti 
2009 och i februari 2011 
Samrådsredogörelse upprättad 2009c08~27 
Utlåtande till detaljplan upprättat 2011-02-1 O 
Godkänd miljökonsekvensbeskrivning för detaljplaneprogram med 
tillägg för detaljplan, daterat april2008 
Särskild sarrunanställning enligt6kap 16 § miljöbalken, daterad2011-
02-10 

Forts. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2011.730 



1-1.6 Q(l SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
' l r-\ u '\,.J Datum 

KOMMUN 2011-04-06 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN § 36 MTN 2007/181 

F ortsättning från föregående sida 

Beslut 

l. Detaljplanen godkänns. 

2. Detaljplanen överlämnas till kommunfullmäktige för antagande enligt 5 
kap 29 § plan- och bygglagen, 

3. Miljökonsekvensbeskrivning med tillägg godkänns. 

4. Miljökonsekvensbeskrivningen med tillägg överlämnas till 
kommunfullmäktige för godkännande. 

5. Särskild sammanställning enligt 6 kap 16 § miljöbalken godkänns. 

6. Särskild sammanställning enligt 6 kap 16 § milj ö balken överlämnas till 
kommunfullmäktige för godkännande. 

7. Särskild sammanställning enligt 6 kap 16 § miljöbalken överlämnas till 
kommunfullmäktige för offentliggörande. 

Beslutsexpediering 
Kommunfullmäktige 
Miljö- och teknikförvaltningen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2011.730 



~HÅBO 
_,KOMMUN 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN § 37 

Prioriteringslista för planläggning 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2011-04-06 

MTN 2009/42 

Samtliga planuppdrag prioriteras på en rak lista där störst fokus läggs. på 
plan nr l och sedan vidare i fallande ordning. Bedömningen är att 
kommunen med nuvarande resurser kan arbeta med ca tio stycken 
prioriterade planer parallellt. 

För att ge en uppfattning av tidplanen redovisas uppskattad månad får 
samrådsbeslut i miljö- och tekniknämnden i en särskild kolurun får de 
prioriterade planerna. 

Planavdelningen fåreslår att Väppeby 7:52 Draget och Västerskogs 
industriområde Skörbydeponin (2) flyttas ner på prioriteringslistan. Draget 
kan prioriteras upp när avtalet är påskrivet. Detaljplanen för Skörbydeponin 
avvaktas i väntan på att deponins utbredning utreds. Detta kan ta ytterligare 
ett år. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2011-03-21 

- Prioriteringslista får planläggning, reviderad 2011 c03c21 

Beslut 

l. Godkänna prioriteringslista får planläggning, reviderad 2011-03~21. 

Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
Miljö- och teknikförvaltningen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESlYRKNING Nr2011.731 



Prioriteringslista för planläggning l 2011.525 

Planenheten Externt Beslut i DPL-
Nr Plan finansierar finansierad MTN* nr 

l Del av Bålsta 1:614, glastomten Detaljplan x 2011-05-XX 408 

2 Hå bo allmänning l :4, Dragelund l Planprogram x 2011-09-XX 

3 Del av Bålsta 2:61 m fl, stickspåret (6) Detaljplan x 120 11-04-XX 404 

4 Bålsta Centrum Planprogram x 2011-09-XX 

5 Bista 4:7 Lillsjöns plantskola Detaljplan x 2011-04-00** 410 

6 Båtuppläggningsplats Frösundavik Planprogram finansieringsbeslut krävs 

7 Baldersvägen 
. 

Detaljplan x 2011-08-31 

8 Gröna dalen . Planprogram finansieringsbeslut krävs 

9 Kalmarsand Detaljplan x 
JO Västerskogs in d ornr, Brunna l :9 m fl ( 4) Detaljplan x 395 

Il Väppeby 7:12, stockholmsvägen 115 Detaljplan x 406 

12 Bista 16:1 fd Nordform Planprogram x 
13 Väppeby 6:21, Lindegård 

. 

Detaljplan x 407 

14 Torresta, talltorp Planprogram x 
15 Väppeby 7:52 (Draget) Detaljplan x inväntar avtal 
16 Västerskogs indornr, Skörbydeponin (2) Detaljplan x 
17 Del av Viksjö 7: l l Planprogram x 
18 Västra Myrskären K5 Detaljplan x 
19 Viby äng I och K Detaljplan x 388 

20 Båtsbacken lP ianprogram x l 
21 Skokloster Udde 2 Detaljplan x 403 
22 Väppeby7:19 Detaljplan x 394 

23 Ekilla l: l Detaljplan x l 412 

24 Hj almars väg Detaljplan l x 405 

25 Gransätersvägen Detaljplan x 
26 Täppans tomt Detaljplan Ofinansierad 374 

27 Fridhem Detaljplan x 
28 Y ttergran, Grans gård Detaljplan x 328 

29 Håtunavägen/Stockholmsvägen Detaljplan x 382 

30 Draget Mjödvägen Detaljplan l x 389 
31 Detaljplan för del av Skörby 5:3 och 5:8 Detaljplan l x 411 

32 Katrinedal3:39 Detaljplan x 
33 Getberget Kli Detaljplan l x 
34 Slottsskogen norra S3 Detaljplan l x 
35 Förskola Ullevivägen Detaljplan · x 385 

l 

Reviderad 2011-03-21 l 
l 

*) Samrådshandling för beslut i miljö- och tekniknämnden (gäller plan 1-1 O) 
**)Behöver inte beslutas i nämnd l 

ft 



HÅBO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2011-04-06 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN § 38 MTN 2009/59 

Plan- och bygglovtaxa - kostnadstäckning 

Sammanfattning 
Från och med den 2 maj 2011 gäller en ny plan- och bygglag. Lagen 
innehåller förändringar för både plan- och byggavdelningens verksamheter. 
I och med lagändringen har Sveriges kommuner och landsting , ·SKL, tagit 
fram ett förslag till taxa för ärenden enligt den nya plan- och bygglagen. 
Håbo kommuns nuvarande plan- och bygglovtaxa baseras på SKL:s förra 
rekommendationer till taxa, som är från 2004. 

Taxan för olika ärenden beräknas med hjälp av gällande prisbasbelopp 
enligt lagen om allmän försäkring. En justeringsfaktor N används för att 
anpassa avgiftsnivån till förhållanden inom kommunen. 

Förslaget till ny Plan- och bygglovtaxa i Håbo kommun bygger på 
principerna i SKL:s nya förslag till taxa. Justeringar har gjorts i de ärenden 
där Håbo kommuns kostnader är lägre eller högre än SKL:s förslag, för att 
följa självkostnadsprincipen. 

Taxan föreslås börja gälla den l juli 2011. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2011-03-22 

- Förslag till Plan- och bygglovtaxa, daterad 2011-03-22 

Beslut 

l. Föreslå kommunfullmäktige att anta förslag till Plan- och bygglovtaxa 
att gälla från och med 20 n -07-0 l. 

2. Föreslå kommunfullmäktige att behålla 75 %kostnadstäckning för 
bygg- och planverksamhetema. 

3. Justeringsfaktor N fastställs till l. 

Beslutsexpediering 
Kommunfullmäktige 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2011.732 



HÅRO PLAN- OCH BYGGLOVTAXA 2(21) 

Datum Våi beteckning 

KOMMUN 2011-03-25 MTN2009/59 nr 2011.620 

Taxebestämmelser 

Taxans omfattning 

Enligt denna taxa tas avgift ut för: 

l. beslut om planbesked, förhandsbesked, villkors besked, startbesked 
och ingripandebesked, 

2. beslut om lov, 
3. tekniska samråd och slutsamråd, 
4. arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen, 
5. upprättande av nybyggnadskartor, 
6. framställning av arkivbeständiga handlingar, 
7. kungörelser enligt 9 kap. 41 §tredje stycket, och 
8. andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder. 

Beräkning av avgift 

Avgifterna är avsedda att täcka kommunens kostnad för den aktuella myn
dighetsutövningen eller tjänsten. Avgiften för en viss åtgärd tas ut enligt de 
tabeller som hör till taxan. Flertalet av avgifterna beräknas som en funktion 
av ett värde som utgör en tusendel av gällande prisbasbelopp enligt lagen 
(1962:381), om allmän försäkring (mPBB) samt ärende beroende faktorer 
som grundar sig på den tidsåtgång och komplexitet som handläggningen av 
respektive ärendetyp kräver. Åtgärdsfaktorerna är hämtade från SKL:s re
kommendationer. Alla avgifter anges i kronor. 

Därutöver kan justeringsfaktor N läggas till funktionen i syfte att anpassa 
avgiftsnivån till förhållanden inom kommunen. Här är N för enkelhets skull 
satt till l och påverkar således inte funktionerna. Kommunfullmäktige kan 
besluta att faktor N ska vara lägre eller högre, dock alltid med beaktande av 
självkostnadsprincipen. 

Avgiften för bygglov/startbesked och planavgift beräknas efter bruttoarean 
(BTA) + öppenarean (OPA). Arean beräknas enligt Svensk Standards mät
regler. 

I ärenden gällande både huvudbyggnad och garage/carport räknas den sarn
manlagda BTA + OP A. Ä ven i de fall ärendet har flera byggnader av sam
ma typ beräknas arean efter dessa byggnaders totala BTA och OPA. 

Avgiften kan också tas ut genom tidsersättning enligt fastställd timtaxa. Vid 
tidsersättning tas kostnad för administration ut med minste en timme. Vid 
tidsersättningkan också ersättning för resa utgå om så erfordras. 



PLAN- OCH BYGGLOVTAXA 3(21) r"'11 H.Å.BO 
_,KOMMUN 

Datum 

2011-03-25 
Vår beteckning 

MTN2009/59 nr 2011.620 

Beslut om avgift 

A v giften beslutas av handläggare eller nämnd i enighet med nämndens de
legationsordning. Delegationsordningen är det beslutsdokument som anger 
vilken typ av beslut som ska fattas av nämnden och vilket typ av beslut som 
f'ar fattas av handläggare på delegation. 

A v giften ska betalas av sökanden eller beställaren, när beslut är fattat och 
skickat till denne, när beställd handling levererats eller beställd åtgärd ut
förts. A v gift får tas ut i förskott. 

Beslutet om avgift kan överklagas. Information om hur ett överklagande 
görs medföljer beslutet. 

Andra kostnader 

Kommunen f'ar ta betalt för kopiering eller utskrift av allmän handling. Tax
an för detta beslutas separat. För tillsyn och allmän rådgivning tas ingen 
kostnad ut. Kostnad för rådgivning/ service i direkt anslutning till ett speci
fikt sakägarintresse, så kallad ärendeanknuten rådgivning ingår däremot i 
taxan. 

Avräkning 

Uttagen avgift återbetalas om ett beslut ändras eller upphävs av överprövan
de myndighet (efter laga kraftvunnet beslut/ dom). Avräkning görs då mot 
eventuelllovavgift. 

Om sökanden så begär ska nämnden återbetala i förskott erlagda avgifter för 
åtgärder som inte vidtagits. Detta under förutsättning att kontrollplanen har 
fullföljts inom föreskriven tid. 

Sintavräkning sker när slutbesked utfärdas. 

Ränta utgår ej på belopp, som återbetalas respektive tilläggsdebiteras, för tid 
innan betalningen ska ske. 

Tid för begäran om återbetalning hanteras enligt Preskriptionslagen. 



PLAN- OCH BYGGLOVTAXA 4(21) r"'11 H.Å.BO 
_,KOMMUN 

Datum 

2011-03-25 
Vår beteckning 

MTN2009/59 nr 2011.620 

1. Avgift för bygglov (inkl startbesked) 
A v giften utgör summan av avgifterna för de åtgärder som byggnadsnämn
den vidtar i samband med bygglov respektive startbesked. A v giften inklude
rar ett arbetsplatsbesök (utom vid mycket enkla byggnader). 

Nybyggnad 

Uppförande av en ny byggnad eller flyttning av en tidigare uppförd byggnad 
till en ny plats. 

Area kvm Avgift 

*Mycket enkla åtgärder i separat ärende, t. ex. carport, taktäckta uteplatser (som inte är bygglovbefriade), 
skärmtak, glasade uteplatser, transformatorbyggnader, växthus och liknande. 



HÅRO PLAN- OCH BYGGLOVTAXA 5(21) 

Datum Vår beteckning 

KOMMUN 2011-03-25 MTN2009/59 nr 2011.620 

nader 
Avgift 

Enklare b nader 
Nybyggnad av; Avgift 

Tillbyggnad 

Ändring av en byggnad som innebär en ökning av byggnadens volym. 

Huvudb nad 
Area, kvm Avgift 



HÅBO 
PLAN- OCH BYGGLOVTAXA 6(21) 

Datum Vår beteckning 

KOMMUN 2011-03-25 MTN2009/59 nr 2011.620 

Komplemen/b nad 
Avgift 

Anläggningar 

Tillägg görs för eventuella byggnader. 

Anläggningar på land 
Exempel ur plan- och byggfdrordningen: Begravningsplats, campingplats, 
idrottsplats, friluftsbad, golfbana, kabinbana, minigolf, motorbana, nöjes
park, skidbacke med lift, skjutbana. 

Anläggningens yta, kvm Avgift 

Avgift 



PLAN- OCH BYGGLOVTAXA 7(21) 1"11 H,Ll,BO 
~KOMMUN 

Datum 

2011-03-25 
Vår beteckning 

MTN2009/59 nr 2011.620 

Skyltar 

Väsentlig ändring av skylt eller ljusanordning medför samma arbetsinsatser 
som vid ansökan om ny. Avgift tas därför ut som vid ny skylt eller ljusan
ordning. 

Skylt i samband med bygge, placerad på samma fastighet, max. 15 kvm, är 

avgiftsfri. Är skylten större än J 5 kvm tas avgift ut enligt tabell. 

skyltprogram kan tas fram i samförstånd mellan fastighetsägaren och till
ståndsnämnden. Det består av dokument/ ritning som visar var på fasaderna 
skyltar skall placeras och kan även innehålla principer för skyltars utform
ning. Avgiften reduceras om skyltprogrammet följs. 



HÅBO 
KOMMUN 

Master, torn och vindkraftverk 
Åtgärd 

Övriga bygglovåtgärder 
Åtgärd Avgift 

PLAN- OCH BYGGLOVTAXA 8(21) 

Datum 

2011-03-25 

Avgift 

Vår beteckning 

MTN2009/59 nr 2011.620 



~ H,A,BO te' KOMMUN 

2. Justering av bygglovavgifter 

PLAN- OCH BYGGLOVTAXA 9(21) 

Datum 

2011-03-25 
Vår beteckning 

MTN2009/59 nr 2011.620 

Åtgärd Avgift 



HÅBO 
PLAN- OCH BYGGLOVTAXA 10(21) 

Datum Vår beteckning 

KOMMUN 2011-03-25 MTN2009/59 nr 2011.620 

3. Avgifter för brandfarliga varor 
A v giften innefattar kommunens totala insats för tillståndsgivningen. I avgif
ten ingår även platsbesök 

4. Rivningslov (inkl startbesked) 

Rivning Avgift 



HÅBO 
KOMMUN 

PLAN- OCH BYGGLOVTAXA 11 (21) 

Datum 

2011-03-25 
Vår beteckning 

MTN2009/59 nr 2011.620 

5. Anmälan (icke lovpliktig åtgärd) 

Atgärd Avgift 

stambyte 

6. Övriga byggärenden 



HÅRO PLAN- OCH BYGGLOVTAXA 
Datum 

12(21) 

Vår beteckning 

KOMMUN 2011-03-25 MTN2009/59 nr 2011.620 

7. Avgift för planbesked 
Avgift för planbesked tas ut när ansökan om ny detaljplan beslutas. Beslut 
om avgiftens storlek fattas i samband med beslut om plan besked. A v giften 
motsvarar kornmunens kostnader för att behandla ärendet. Avgiftens storlek 
baseras på vilken typ av åtgärd som planbesked söks för. Vid positivt plan
besked krävs att planavtal, som reglerar planarbetets kostnad, tecknas för att 
planarbetet ska påböljas. 

Enkel planfråga 
Med enkel planfråga avses ansökan om ny detaljplan för en eller två privat 
ägda fastigheter. Fastigheterna ska antingen vara planlagda sedan tidigare 
eller bebyggda med bostadshus för en eller två familjer. Förfrågan får endast 
handla om enkla åtgärder eller avstyckning till ytterligare en fastighet. 

Exempel på enkel planfråga är förfrågan om att ta bort prickrnark, fråga om 
att göra befintlig bebyggelse planenlig eller förfrågan om att ändra detalj
plan så att en bostadsfastighet kan styckas i två. 

Vanlig planfråga 
Med vanlig planfråga avses alla andra planansökningar än de som behandlas 
som enkel planfråga. 

Aterkallad ansökan 
Vid återkallad ansökan (avskrivet ärende) tas avgift ut för 25% av avgiften 
för planbesked. 



PLAN- OCH BYGGLOVTAXA 13(21) 

HÅBO Datum Vår b3teckning 

KOMMUN 2011-03-25 MTN2009/59 nr 2011.620 

8. Ersättning för planläggning 
Planavgifter 

I detaljplaner och områdesbestämmelser som kommunen helt eller delvis 
har bekostat tas planavgift ut. Planavgiftens syfte är att täcka kommunens 
kostnader for en genomförd planläggning. 

I planer som annan än kommunen.har bekostat tas ingen planavgift ut efter
som planavgiften redan är betald. I planer som annan än kommunen delvis 
har bekostat reduceras planavgiften i motsvarande grad. För planer fastställ
da före PBL:s införande den l juli 1987 utgår ingen planavgift. 

Planavgift enligttaxan tas ut i samband med bygglov. 

Planav ift förenbostadshus >130 kvm 
Åtgärd Nybyggnad Tillbyggnad/ändring 

Avgift detaljplan, 
ändring 

*Mycket enkla åtgärder i separat ärende, t. ex. carport, taktäckta uteplatser (som inte är bygglovbefriade), skärm
tak, glasade uteplatser, transformatorbyggnader, växthus och liknande. 



HÅBO 
KOMMUN 

PLAN- OCH BYGGLOVTAXA 14(21) 

Datum 

2011-03-25 
Vår beteckning 

MTN2009/59 nr 2011.620 



PLAN- OCH BYGGLOVTAXA 15(21) ~HÅBO 
., KOMMUN 

Datum 

2011-03-25 
Vår beteckning 

MTN2009/59 nr 2011.620 

Planavtal 

Istället för att ta ut planavgift kan kommunen teckna planavtal som reglerar 
kostnaden för att upprätta planen. Tidpunkt för uttag av avgiften regleras i 
avtalet, delbetalningar sker under processen och slutbetalning sker när pla
nen går upp till kommunfullmäktige/miljö- och tekniknämnden för antagan
de. 

Planavtalet innebär ett åtagande från kommunens sida att handlägga ärendet. 
Avtalet innebär ingen förpliktelse från kommunens sida att anta detaljpla
nen. 

I det fall planbeställaren upprättar planhandlingar skrivs ett planavtal som 
reglerar kommunens kostnader för den formella hanteringen. Kommunen 
kan även åta sig att upprätta förslag till planhandlingar. Denna tjänst är 
momspliktig. I planavtalet regleras även kostnader för grundkarta, fastig
hetsförteckning, annonsering och kopiering. 



HÅBO PLAN- OCH BYGGLOVTAXA 16(21) 

Datum Våi beteckning 

KOMMUN 2011-03-25 MTN2009/59 nr 2011.620 

Avtal, typ av detaljplan Avgift 

Detaljplaneprogram 
Om detaljplan behöver föregås av program tecknas ett avtal som reglerar 
kostnaden för detaljplaneprogrammet. 

I det fall där program har upprättats på kommunens bekostnad tas kostnaden 
för detaljplaneprogram ut i samband med detaljplaneavtalet Oni program
området delas upp i flera planområden fördelas programkostnader efter an
del av programområdet 

Enkla detaljplaner 
Fast pris för planavtal gällande enkel detaljplan är 1500*mPBB 

Med enkel detaljplan avses detaljplaner för enskilt ägda fastigheter med en
och tvåbostadshus som kan planläggas med enkelt planförfarande. 

Kommunen sköter den forni.ella hanteringen och åtar sig att upprätta förslag 
till planhandlingar. På 40 % av det fasta priset tillkommer moms. 60 % av 
det fasta priset är momsbefriat eftersom det är myndighetsutövning. I priset 
ingår även kostnader för grundkarta, fastighetsförteckning, annonsering och 
kopiering. I det fasta priset ingår inte utredningar eller undersökningar som 
krävs för planens upprättande. 

Fakturering sker vid planavtalets tecknande samt vid beslut om antagande. 

Övriga detaljplaner 
För övriga detaljplaner upprättas till självkostnadspris enligt tidsersättning, 
se punkt l O. Utöver timkostnaden tillkommer även kostnad för grundkarta, 
fastighetsförteckning, annonsering, kopiering samt kostnader för eventuella 
utredningar. I planavtalet framgår den uppskattade plankostnaden. Fakture
ring sker vid planavtalets tecknande, vid beslut om samråd samt vid beslut 
om antagande. 

Avbrytande av planarbete 
Om planbeställaren beslutar att avbryta planarbetet under planprocessen ska 
miljö- och tekniknämnden :fa ersättning för redovisade nedlagda kostnader. 

Planbeställaren har ingen rätt till ersättning från kommunen om det visar sig 
att förutsättningar för detaljplan för området saknas. 



PLAN- OCH BYGGLOVTAXA 17(21) ~HÅBO 
_,KOMMUN 

Datum 

2011-03-25 
Vår beteckning 

MTN2009/59 nr 2011.620 

9. Kart- och mättjänster 
MBK-enheten ansvar för att ta fram kartrnatrial som behövs som beslutsun
derlag för bland annat byggavdelningen. GIS-enheten ansvarar för att upp
rätta samt försälja kartor med flygfoto. 

Utdrag ur primärkartan-tillfälligt nyttjande av digital geografisk 
information 

Inom Håbo kommun finns flera primärkarteområden. Inom de områdena 
äger kommunen rättigheterna till kartdata. Kommunens kartmaterial är upp
hovsrättsligt skyddat. Vid beställning av kartutdrag överlåts endast rätten att 
nyttja materialet för ett visst ändamål. 

A v giften tas ut utifrån det totala innehåll som Håbo kommun kan lämna ut i 
kartutdrag et. Till nyttjanderättsavgiften tillkommer även eventuella ut
skriftskostnader enligt särskild taxa. 

För kartutdrag tillkommer 25% moms. 

Innehåll primärkarta Avgift 

Gränser och fastighetsbeteckning 30% 

Byggnader och övriga topografiska objekt 30% 

Vägar, järnvägar och adresser 20% 

Höjdinformation 20% 

Summa 100% 

Kartavgift för 100 % informationsinnehå/1: 
Area tomtyta, kvm Avgift 

<2.99.9 

F ör kartor under l hektar ingår arbetskostnad för komplettering av kartan i 
nyttjanderättsavgiften. Komplettering genom mätning på plats ingår ej. Ut
drag ur gällande detaljplan ingår då sådan finns. 



PLAN- OCH BYGGLOVTAXA 18(21) 

HÅBO Datum Vår beteckning 

KOMMUN 2011-03-25 MTN2009/59 nr 2011.620 

Area tomtyta, hektar Avgift 

Kartor över l hektar är ett utdrag ur befintlig primärkarta, kompletteringar 
ingår inte. En skälighetsbedömning av nyttjanderättsavgiften görs beroende 
på kartans innehåll. Vid kartor över 5 hektar skrivs ett nyttjanderättsavtal 
som reglerar kostnaden samt till vad kartan får nyttjas. · 

För permanentalåterkommande nyttjare av kommunalt kartmaterial tecknas 
årliga abonnemangsavtal. Där ingår även att Håbo kommun ansvarar för 
lagerhållning av deras kartdata. 

Nybyggnadskarta 

Nybyggnadskarta krävs om tillståndsnämnden anser att det är nödvändigt. 
En nybyggnadskarta innehåller fastighetsgränser, väg, V A samt höjddata. I 
förekommande fall är detaljplanbestämmelser inlagda. Oftast behövs mät
ning (se Mätnppdrag) på plats för att ta fram bland annat höjddata på den 
aktuella fastigheten. Profiler vid fmutstakning ordnas av beställaren. 

nadskarta inom primärkarteområdet: 
Avgift 

*Enstaka byggnad. Vid tomtytor >2000m2 kan höjdawägning och inmätning begränsas till området runt planerad 
bebyggelse. 
**Övriga byggnader; sammanbyggda en bostadshus, flerfamiljshus samt alla övriga byggnader och anläggningar. 

Avgift för nybyggnadskarta utanför primärkarteområdet: 
Timdebitering gäller för nybyggnadskarta utanför primärkarteområdet och 
övriga åtgärder. 



PLAN- OCH BYGGLOVTAXA 19(21) rnll Hi\BO W KOMMUN 
Datum 

2011-03-25 
Vår beteckning 

MTN2009/59 nr 2011.620 

Utstakning 

Utstakning delas upp i grovutstakning samt finutstakning. I grundavgiften 
ingår utstakning av fYra punkter, för varje tillkommande punkt tillkommer 
en tilläggsavgift. 

Byggnadsarea kvm Avgift grovutstakning Avgift finutstakning 

Underlagsdata för utstakning 

Utstakning kan utföras av MBK-enheten. Byggherren kan även föreslå att · 
utstakning utförs av någon annan med verifierad mätningsteknisk kunskap: · 
När utstakning utförs av annan än MBK-enhetens personal utgår en avgift 
för primärkarta samt befintliga polygonpunkter och höjdfixar. 

Avgift underlagsdata 



HÅBO 
PLAN- OCH BYGGLOVTAXA 20(21) 

Datum Vår beteckning 

KOMMUN 2011-03-25 MTN2009/59 nr 2011.620 

Lägeskontroll 

Tillståndsnämnden kan föreskriva att lägeskontroll ska ske. Byggherren av
gör själv vem som utför uppgiften. grundavgiften ingår utstakning av fyra 
punkter, för varje tillkommande punkt tillkommer en tilläggsavgift. 

För lägeskontroll tillkommer 25 %moms. 

Byggnadsarea kvm Avgift 

"Sammanlagd area en huvudbyggnad och komplementbyggnader. 
*"'Tillämpas vid separat inmätningstillfälle 

Övriga uppdrag 

Plan-, MBK- och GIS-avdelningen åtar sig även andra uppdrag, där r tirn
taxa tas ut, se punk l O. 

Mät- och rituppdrag; GIS-ingenjör, kartingenjör samt mätningstekniker 



PLAN- OCH BYGGLOVTAXA 21(21) rTi1 H,å,so 
~KOMMUN 

Datum 
2011-03-25 

Vår beteckning 
MTN2009/59 nr 2011.620 

1 O. Timdebitering 
När kostnadstäckningen för verksamheten ska vara 75 %tas timersättning ut 
enligt nedanstående tabell. I timkostnaden ingår alla normala kringkostna
der. Minst en timme debiteras. 

Löneintervall (månadslön), kr · Timpris 

11. Underrättelse till berörda sakägare och andra 
Denna taxa används när kommunicering krävs. Taxan tillämpas även vid 
kommunicering av avslagsbeslut och vid tillsyn. 

Antal Avgift 



r"'l1 H,ll.BO 
_,KOMMUN 
Miljö- och tekniknämnden 

MTN § 39 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2011-04-06 

MTN 2011/14 

Medborgarförslag om inrättande av två naturreservat på 
kommunägd mark inom Bålsta tätort, förslagsställare: Joachim 
Tiefensee 

Sammanfattning 
Joachim Tiefensee har i lämnat in ett medborgarförslag om att två områden 
inom Bålsta tätort avsätts som kommunala naturreservat. De är Lillsjön och 
Båts backen. 

Motivering är: 

l. Lillsjön är en mycket värdefull biotop samt mycket intressant ur 
geologisk och kulturell synpurikt, lättillgänglig. · 

2. Båtsbacken är ett l 00-årigt barrblandbestånd med inslag av löv. 
Beståndet har behandlats som ett reservat sedan mycket lång tid tillbaka 
med fri utveckling. Stabila markförhållanden råder, lättillgänglig. 

Han skriver också att båda områdena ägs av Håbo kommun. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2011-03-23 
Tjänsteskrivelse, daterad 2011-02-24 
Protokollsutdrag samt medborgarfårslag, KF§ 21,2010-03-01 

Yrkande 
Sören Eriksson (C) yrkar att medborgarförslaget avslås. 

Propositionsordning 
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut. Dels 
tjänstemannafårslaget och dels Sören Erikssons (C) förslag på avslag. 
Ordfårande ställer proposition på tjänstemannaförslaget och Sören 
Erikssons (C) yrkande på avslag och finner att nämnden beslutar i enlighet 
med tjänstemannaförslaget. 

Beslut 

l. Uppdra till förvaltningen att utreda fårutsättningarna för naturreservat 
eller andra skyddsformer får Lillsjön och Båtsbacken. 

2. Godkänna förvaltningens svar på medborgarförslaget och därmed anse 
det besvarat. 

3. Överlämna svar på medborgarförslaget till kommunfullmäktige. 

Beslutsexpediering 
Kommunfullmäktige 

EXPEDIERAD S!GNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2011.748 



~HÅBO '4fl KOMMUN 
Miljö- och tekniknamnden 

MTN §40 

Pedagogisk måltid 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2011-04-06 

MTN 2010/48 

Pedagogisk måltid inom skola och förskola gäller för Håbo kommuns 
personal med pedagogiskt syfte. En arbetsgrupp från flera förvaltningar har 
arbetat fram förslag till beslut och tolkat skatteverkets regler. Gruppen har 
tittat på beslut som tagits för pedagogisk måltid i Gotlands och Piteå 
kommun. Rektorer har utarbetat definition på begreppet pedagogisk måltid. 
Hela arbetsgruppen har aktivt bidragit med synpunkter i ~änsteskrivelse, 
vuxentäthet och tidsperiod av abonnemangsav gift. Gruppen har komni.it 
fram till att personal inom gymnasieskola aldrig har s.k. pedagogisk måltid, 
undantag är personal som arbetar med barn med fysiska och psykiska 
handikapp. Prisjusteringar eilligt konsumentprisindex (KPI) har inte gjorts 
sedan2004. · 

Besluts uriderlag 

JUSTERARE 

Tjänsteskrivelse, daterad 2011-03-23 
Tjänsteskrivelse, daterad 2011-02-24 
Defmition på begreppet "pedagogisk måltid" i Håbo kommun, daterad 
2011-01-20 
Vuxentäthet och abonnemang, daterad 2011-03-04 
Lönekontorets och kostavdelningens synpunkter, daterad 2011-01-20 
Förslag till beslutsgång, daterad 2011-02-24 

Beslut 

L Föreslå kommunstyrelsen att justera abonnemangskostnad enligt 
konsumentprisindex (KPI) med 8, 7%. Se bilaga 2 

2. Föreslå kommunstyrelsen att fortsättningsvis indexjustera eilligt 
konsumentprisindex (KPI) den l januari. · 

3. Föreslå att kommunstyrelsen beslutar om abonnemangets 
tidsperiodlantal månader. 

4. Kostavdelningens kök upphör med kontakthanteringen av kuponger. 

Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

)! If~ l 
Nr2011.751 



1"!4 H.Å.BO 
_,KOMMUN 
Miljö- och tekniknämnden 

MTN§ 41 

Uppdragslista 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Datum 

2011-04-06 

MTN 201 0/111 

Miljö- och tekniknämnden har upprättat en lista som redovisar aktuella 
uppdrag som nämnden har gett förvaltningen. 
Listan gås igenom vid vmje sammanträde. . · 

Ordförande föreslår ytterligare tillägg till uppdragslistan enligt bilagd 
"uppdrag till miljö- och teknikförvaltningen". Uppdragen återrapporteras till 
nämnden med konsekvensbeskrivning samt förslag till beslut. Därefter läggs 
dem tilllistan med uppdrag. 

Detaljplaner och detaljplaneprogrmn finns upprättade i en separat lista och 
uppdateras när nämnden tar beslut om detaljplane- eller 
detaljplaneprogrmnsuppdrag. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2011-03-28 

- Uppdrag till miljö- och teknikförvaltningen, daterad 2011-03-28 

Beslut 

l. Uppdrag till miljö- och teknikförvaltningen, daterad 2011-03-28läggs 
till ordinarie uppdragslista. 

Beslutsexpediering 
Miljö- ochteknikförvaltningen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2011.752 



mi HÅRO 
"-'KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2011-04-06 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN § 42 MTN 2010/111 

Uppdragslista - punkt 1 

Ansökan om medlemskap i Sveriges Ekokommuner -
redovisning av konsekvenser enligt uppdragslista 

Sammanfattning 
För att Håbo kommun ska kunna ansöka om medlemskap i Sveriges 
Ekokommuner krävs ett gediget arb~te med att ta fram ettmilj ö- och 
hållbarhetsprogram. Detta görs företrädesvis under samtarbetas ihop med 
den föreslagna miljöplanen/programmet 2011-2012. Miljöprogrammet kan 
därefter antas under vintern 2012. Detta skulle innebära att kommunen 
tidigast vintern 2012 kan ansöka om medlemskap i Sveriges Ekokommlmer. 

Bakgrund 
Miljö- och tekniknämnden beslutade 2011-02-23, §28om uppdrag till 
miljö- och teknikforvaltningen. Punkt nummer ett uppdrar miljö- och 

· teknikförvaltningen att utreda möjligheterna får Håbo kommun att ansöka 
om medlemskap hos Sveriges Ekokommuner. 

Sveriges Ekokommuner är en ideell forening som grundades 1995 och som 
strävar mot målet att alla Sveriges kommun ska bli hållbara. Verksamheten 
grundar sig på Det Naturliga Stegets definition av hållbar utveckling som 
bygger på principen att ett hållbart samhåll e är ett samhälle som kan behålla 
sin järnvikt gentemot naturen samtidigt som märmiskors fi;irmåga att . 
tillgodose sina behov inte hindras. Idag har Sveriges Ekokommuner 80 
medlemmar (varav två är Enköping och Sigtuna). 

För att bli medlem i Sveriges Ekokommuner krävs att kommunfullmäktige 
eller kommunstyrelse beslutar att ansöka om medlemskap. Dessutom ska 
man ha antagit ett program med det uthålliga samhället som ett 
övergripande mål för sina verksamheter i enlighet med Riodokumentets 
Agenda 21. Kommunen ska bedriva sitt arbete enligt det antagna 
programmet och de fyra systemvillkoren ska beaktas i samtliga 
kommunala beslut. · 

Forts. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2011.753 



l-IÅoqn .. , ~ ~ 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2011-04-06 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN §42 MTN 2010/111 

F ortsättning från föregående sida 

De fyra systemvillkoren är: 

· I det hållbara samhället utsätts inte naturen för: 

l. Koncentrationsökning av ämnenfrånberggrunden. 

2. Koncentrationsölming av ämnen frånsamhällets produktion 

3. Undanträngningmed fYsiska metoder. --

4. Hindras inte ·människor att systematiskt tillgodose sina behov. 

Kostnaden för att gå med är 3000 kr i fastavgift samt 0.20 kr/ invånare. För 
Håbo skulle detta innebära en total kostnad på cirka 7000 kronor. Ett 
medlemskap för Håbo kommun i Sveriges Ekokommuner skulle stärka 
Håbo kommuns varumärke och trovärdighet när det gäller miljöarbetet 

Beslut 

l. Uppdra till förvaltningen att uppfYlla de systemvillkoren snarast och 
ansöka om medlemskap i Sveriges Ekokommuner och därmed bifalla 
Fred Rydbergs (KD) motion på samma tema. 

Beslutsexpediering 
Miljö- och teknikförvaltningen 

EXPEDIERAD SlGNATUR UTDRAGSBESTYRKNJNG Nr201U53 



t·•JJ HÅBO 
., KOMMUN 

Miljö- och tekniknamnden 

MTN §43 

Uppdragslista - punkt 2 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2011-04-06 

MTN 201 0/111 

Ansökan om medlemskap i Uthållig kommun - redovisning av 
konsekvenser enligt uppdragslista 

Sammanfattning 
Uthållig kommun är ett program söm drivs av Energimyndigheten och är · 
tidsbestämt till2008,2011. Först när riktlinjerna för vad som krävs av 
kommunen för deltagande i kommande period, samt när utlysningen skett, 
kan det bli aktuellt för Håbo kommun om att ansöka om deltagande . 

. Bakgrund 
Miljö- och tekniknämnden beslutade 20llc02-23, §28om uppdrag till 
miljö- och teknikförvaltningen. Punkt nummer två uppdrar miljö- och 
teknikförvaltningen att utreda möjligheternaför Håbo kommun att ansöka 

· om medlemskap i Uthållig kommun. 

Uthållig kommun är ett program som drivs av Energimyndigheten och är 
tidsbestämt till2008-2011. Programmet är ett samarbete mellan 
Energimyndigheten och en femtedel av landets kommuner. Det utgår från 
den medverkande kommunen egna ambitioner att göra det lokala samhället 
mer uthålligt. En ny omgång avprogrammet kommer att genomföras efter 
avslutande! av nuvarande period. På Energimyndigheten håller man i 
dagsläget på att sammanställa det uppdrag man fått från departementet 
angående utformningen av nästa etapp. Nästa utlysning kommer troligen att 
ske i mitten av april och till mitten av juni .. · 

Programmet uthållig kommun ligger helt i linje med Håbo kommuns- . 
energieffektivsierings- och klimatarbete och kan vara ett stöd för detta 
genom kontakt och närverk med andra kommuner. Först när riktlinjerna för 
vad som krävs av kommunen för deltagande i kommande period, samt när . 
utlysningen skett, kan det bli aktuellt för Håbo kommun om att ansöka om 
deltagande. 

Beslutsunderlag 
-Tjänsteskrivelse, daterad 2011-03-22 

Beslut 

l. Uppdra till förvaltningen att avvakta beslut om att ansöka om deltagande 
i Uthållig kommun tills Energimyndigheten utlyser en ny period. 

Beslutsexpediering 
Miljö- och teknikförvaltningen 

EXPEDIERAD S!GNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2011.754 



rrl1 HÅBO w KOMMUN 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN §44 

Uppdragslista -punkt 3 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2011-04-06 

MTN 2010/111 

Naturreservat Bålstaåsen - redovisning av konsekvenser enligt 
uppdragslista 

Sammanfattning 
Bålstaåsen bör bevaras för att främja det tätortsnära friluftslivet och för att 
bevara de bestånd av bombmurkla som finn på åsen 

Bakgrund 
Miljö- och tekniknämnden beslutade 2011-02-23, §28om uppdrag till 
miljö- och teknikförvaltningen. Punkt nummer tre uppdras miljö- och 
teknikförvaltningen att redovisa möjliga områden på Bålstaåsen lämpligt för 
naturreservat. 

En möjlighet att bevara Bålstaåsen är som naturreservat, dels för att bevara 
och utveckla de naturvärden som finns beskrivna i naturvårdsplanen, dels 
och framför allt för att bevara området som ett tätortsnära 
rekreationsområde. 

För att ta fram ett beslut till naturreservat, måste först områdets gränser 
fastställas. Därefter ska en värdering av marken göras. Sedan ska eventuella 
förhandlingar med markägare vidtas. När detta är klart ska förslag till 
reservatsbestänrmelser och skötselplan utarbetas. Dessa ska ut på remiss och 
därefter kan beslut om att inrätta reservatet tas. Processen tar normalt minst 
2 år. Bidrag kan sökas för 50% av värdet om länsstyrelsen godkänner att 
reserVatet läggs in i de områden som behöver skyddas i länet. I så fall kan 
staten också bekosta värderingen. · 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2011-03~22 

- Karta för Bålstaåsen, förslag till naturreservat 

Beslut 

l. Uppdra till förvaltningen att fortsätta utreda möjligheterna för att bevara 
Bålstaåsen som naturreservat under mandatperioden 2011-2014. 

Beslutsexpediering 
Miljö- och teknikförvaltningen 

JU)\i'RJ<RE . 

Y/'lfl 
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HÅBO. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2011-04-06 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN45 MTN 2010/111 

Uppdragslista -punkt 4 

Miljöplan och miljöpolicy för Håbo kommun - redovisning av 
konsekvenser enligt uppdragslista 

Sammanfattning 
En miljöplan/program är ett nyckeldokument för konnnunens miljöarbete 
och något som bör prioriteras. Det finns flera sätt att ta fram en 
miljöplan/program. För att ta fram miljöplanen/programmet bör e11 
arbetsgrupp tillsättas. Arbetsgruppen tar fram en nulägesheskrivning samt 
formulerar konnnuriövergripande mål (som går att brytas ner på respektive 

. förvaltningsnivå). Nulägesbeskrivningen, de kommunövergripande målen 
kan tillsammans med miljöpolicyn presenterasunder våren 2012. · · 
Miljöledningssystemet för den konnnunala organisationen kan tas fram 
under 2012, till detta kan visst konsultstöd behövas. 

Bakgrund 
Miljö- och tekniknämnden beslutade 2011-02-23, §28om uppdrag till 
miljö- och teknikförvaltningen; Punkt nunnner fyra uppdrar miljö- och 
teknikförvaltningen att ta fram en miljöplan med mätbara miljömål samt en 
miljöpolicy för Håbo konnnun. 

En miljöplan/program är ett nyckeldokument för kommtmens miljöarbete 
och något som börprioriteras. Det finns flera sätt att ta fram en 
miljöplan/program. Förvaltningen föreslår att en miljöplan tas fram som ett 
led i att strukturera och tydliggöra miljöarbetet och ansvarsfördelningen 
gällande miljöarbetet En miljöplanbör därför innefatta en 

· nulägesheskrivning (för att ha någofatt sätta mål utifrån), ett 
konnnunövergripande målsystem, en miljöpolicy och eventuellt ett 
miljöledningssystem. Vidare bör också organisationsstrukturen tydliggöras 
samt en uppföljningsplan redovisas. Utgångspunkten för miljöprogrammet 
bör vara de 16 nationella milj ökvalitetsmålen, där specifika områden 
framträdande för Håbo kommun kan lyftas fram. 

Miljöprogrammet bör gälla hela den kommunala organisationen, även de 
kommunala bolagen. Det ska vara ett underlag för budget och 
investeringsprogram, och ska styra verksamhetsplaneringen. 
Miljöprogrammet ska vara ett levande dokument som hela tiden ger en 
aktuell bild av kommunens milj örnålsarbete och bör därför uppdateras när 
nya mål antas. 

Forts. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2011.756 



t;HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2011-04-06 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN45 MTN 2010/111 

Fortsättning från föregående sida 

För att ta fram miljöplanen/programmet bör en arbetsgrupp tillsättas. 
Arbetsgruppen tar fram en nulägesheskrivning sam(formvlerar 
kommunövergripande mål (som gåratt brytas ner på respektive 
nämndsnivå). Nulägesbeskrivmngen; de kommunövergripände målen kan 
tillsammans med miljöpolicyn presenteras under våren 2012. · 
Milj ö ledningssystemet får den kommunala organisationen kan tas fram 
under 2012, till detta kan visst konsultstöd behövas. En projektbeskrivning 
med uppskattad budget kan presenteras i augusti. · .. · 

Att ta fram en miljöplan/program görs fårdelaktigt genom attutgå från de 
kriterier som ställs för att Håbo kommun ska kunna ansöka om medlemskap 
i Sveriges Ekokommuner. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, daterad 2011-03-22 

Beslut 

T. Uppdra till förvaltningen att ta fram en miljöplan/program får Håbo 
kommun tmder mandatperioden 2011-2014. 

2. Uppdra till förvaltningen att tillsätta en arbetsgrupp for att arbetamed 
miljöplan/program för Håbo konunun. 

Beslutsexpediering 
Miljö- och teknikförvaltningen 

JUST:E113:P.RE 

)If \lt l 
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~ Hft,BO 
_,KOMMUN 
Miljö- och tekniknämnden 

MTN §46 

Uppdragslista - punkt 5 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2011-04-06 

MTN 201 0/111 

Handlingsplan fossilbränslefri kommun 2030 - redovisning av 
konsekvenser enligt uppdragslista · 

Sammanfattning 
Det finns i dagsläget inget politiskt beslut om att Håbo komniun ska bli 
fossilbränslefri kommun till 203 O, inte heller har det utretts vad detta skulle 
innebära eller hur det skulle realiseras. Därför bör en arbetsgrupp tillsättas 
för att utreda detta. En utvecklad strategi och en handlingsplan kan 
redovisas tidigast våren 2012. 

För. att klimat- .och energiarbetet ska kunna bedrivas på ettprogressivt sätt .. 
och för att målet om att Håbo kommun ska bli fossilbränslefri bör det 
utredas vilka resurser som krävs för detta. Bland a1mat .bör möjligheterna för 
att anställa en klimat- och energistrateg övervägas. 

Bakgrund 
Miljö- och tekniknämnden beslutade 2011-02-23, §28om uppdrag till 
miljö- och teknikförvaltningen. Punkt nummer fem uppdrar miljö- och 
teknikförvaltningen att ta fram en handlingsplan för hur Håbo ska bli en 
fossilbränslefri kommun senast 2030. 

JUST RARE 

Håbo kommun har som målsättning att bli en fossilbränslefri kommun till 
2050 (KF 2008.1713). Grunden för antagandet av klimatstrategin för Håbo 
kommun var Energi- och klimaturedningen som gjordes under 2007-2008. 
Att bli en fossiblränslefri kommun är ejt ambitiöstmåL För att.utreda vad. 
detta skulle innebära för Håbo kommun bör en arbetsgrupp tillsättas. 
Arbetsgruppen bör också utreda möjligheterna för attHåbo kommun ska 
uppnå målet om att bli en fossilbränslefri kommun redan 2030, samt· 
uppskattad budgetför detta. Arbetsgruppen utvecklar Håbo kommuns 
strategi om att bli en fossilbränslefri kommun samt tar fram en 
handlingsplan som redovisas under en hearing vid miljöveckan 2012. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, daterad 2011-03-22 

Beslut 

l. Uppdra till förvaltningen att utreda möjligheterna för Håbo kommun att 
bli en fossilbränslefri kommun till2030. 

2. Uppdra till förvaltningen att tillsätta en arbetsgrupp för att ta fram en 
handlingsplan som redovisas under en hearing vid miljöveckan 2012 

Beslutsexpediering 
Miljö- och teknikförvaltningen 
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t·Ei HÅBO 
_,KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2011-04-06 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN §47 MTN 2010/111 

Uppdragslista-punkt 6 och 11 

Ta fram förslag på rening av dagvatten i kombination med 
byggandet av en vattenpark samt ta fram förslag på 
"Möjligheterna hus" - redovisning av konsekvenser enligt 
uppdragslista 

Sammanfattning 
För att förvaltningen ska kunna genomföra uppdraget för punkt 6 och 11 på 

. uppdragslistan behövs: 

,JUSl RARE 

- Finansiering av detaljplaneprogram för Gröna dalen 

- Finansiering av utredningar för vattenparken, i det fall LONA-bidrag 
inte beviljas 

- Förtydligande av innebörden av ett möjlighetemas hus 

Bakgrund· 
Miljö- och tekniknämnden beslutade 2011-02-23, §28om uppdrag till 
miljö- och teknikförva1tningen. Två punkter i nämndens lista sammanfaller 
med förvaltningens uppdrag att ta fram ett detaljplaneprogram för Gröna 
dalen. Detta är punkt 6, Ta fram förslag till rening av dagvatten i 
kombination med byggandet av en vatten parki Grönadalenområdet, och 
punkt 11, Ta fram förslag på "Möjligheternas hus" kanske i anslutning till 
vattenparken, 

Kommunstyrelsen beslutade 2011-02-07, § 18, att ge miljö- och 
teknikförvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till detaljplaneprogram 
för Gröna dalen. Syftet med ett detaljplaneprogram är att redovisa vilka mål 
en framtida planläggning av området kan ha. Programmet samråds med 
myndigheter och sakägare för att få tidiga synpunkter och samla in fakta. I 
programmet kommer områdets geotekniska förutsättningar att utredas, för 
att redogöra för lämpligaste placeringen av bostäder, rekreation och 
vattenpark 

Utvecklingsavdelningen kommer att ansöka om LONA-bidrag, ett bidrag 
för lokala naturvårdssatsningar. Om bidraget beviljas kommer det att 
användas till grundundersökning och teknisk utredning av vattenparkens 
utformning. Miljöstrategen har budgeterat 130 000 kronor i egen 
arbetsinsats som Håbo kommuns delfinansiering. Det finns inga medel 
avsatta för byggnationen av vattenparken. Om LONA-bidrag inte tilldelas 
finns i nuläget inget alternativ till finansiering av grundundersökning och 
teknisk utredning. 

Forts. 
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rQ HÅBO W KOMMUN 
Miljö- och tekniknämnden 

MTN §47 

F ortsättning från föregående sida 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2011-04-06 

MTN 2010/111 

För att uppnå bästa förutsättningar för både vattenpark och framtida 
bostäder i Gröna Dalen, i linje med fördjupad översiktsplan, bör arbetet med 
detaljplaneprogram och utredning o vattenparken samordnas. För att detta 
ska kunna ske är det viktigt att detaljplaneprogrammet prioriteras och 
finansieras. Om programmet finansieras kan samrådsförslag presenteras 
under hösten 2011. 
De utredningar som tas fram i programskedet kan sedan fördelaspå framtida 
detaljplaner. Kostnader för att ta fram programhandlingarna beräknas till ca 
l 00 000 kronor. Eftersom kommunen äger marken inom programområdet 
kan kostnader för programmet dras från vinsten vid en eventuell 
försäljning. Alternativet är att projektet tilldelas pengar för att genomföras . . . 
Punkt 11, Ta fram förslag på "Möjligheternas hus" kanske i anslutning till 
vattenparken, behöver förtydligas för att uppgiften ska kunna utföras. 
Innebörden av möjlighetemas hus framgår inte av uppdraget. Syftet med 
möjlighetemas hus och vilka verksamheter det skulle kunna innehålla måste 
preciseras. Om betydelsen av möjlighetemas hus preciseras kan det vara en 
del av imiktningen i detaljplaneprogranunet. · · 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2011-03-21 
Beslut om uppdrag detaljplanepro gram, Kommunstyrelsen 2001-02-07, 
§ 18 

Beslut 

l. Föreslå kommunstyrelsen att godkänna finansiering av programmet 
genom framtida försäljning av marken. 

2. Uppdra till förvaltningen att ta med möjlighetemas hus i 
detaljplanearbetet för Gröna Dalen. 

Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
Miljö- och tekniförvallningen 
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Datum 

o 

H,L\BO . SAMMANTRÄOESPROTOKOLL 

KOMMUN 2011-04-06 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN §48 MTN 20101111 

Uppdragslista -punkt 7 

BlåstrukturplanNattenplanNattenstrategi -redovisning av 
konsekvenser enligt uppdragslista 

Sammanfattning . . . --
Den framtida organiseringen av vattenarbetet pågår inom en intern 
vattengrupp på miljö- och teknikförvaltningen. Diskussionerna kretsar kring 
vad som är strategiskt bäst för hur vattenfrågorna behandlas inom 
kommunen. Det finns flera alternativ som måste utredas för att uppnå en så 
god förvaltning som möjligt. 

Samhällsplaneraren och miljöstrategen bör fortsatt utreda möjligheterna för 
vattenförvaltningen inom kommunen. Detta görs förslagsvis urider sol1llilar 
och höst 201 I för redovisning med projektplan och uppskattad budget i 
oktober 2011. 

Bakgrund 
Miljö- och tekniknämnden beslutade 2011-02-23, § 28 om uppdtag till 
miljö- och teknik:förvaltningen. Punkt nummer sju uppdrar miljö- och 
teknikförvaltningen att ta fram en Blå miljöstrukturplan 'Vattenplan' för 
Håbo kommun. 

V artenorganisationen i kommunen bör strnktureras upp. Hur detta bäst görs 
håller nu på att diskuteras i en intern vattengrupp på Miljö- och 
teknikförvaltningen (med representanter från miljöavdelningen, 
planavdelningen, utvecklingsavdelningen, gatuavdelningen, 
byggavdelningen och VAcavdelningen). Eftersom detta är en process är det 
svårt att i dagsläget avgöra hur och vad som är strategiskt bäst för hur 
vattenfrågorna behandlas inom kommunen. Det finns flera alternativ som 
måste utredas bland annat alternativen; en vattenplan somtematiskt tillägg 
en så kallad blåplan för Översiktsplanen, eller om vattenfrågorna ska arbetas 
in i en ny Översiktsplan och/eller att ta fram en Vattenstrategi för att samla 
dagvattenpolicyn, avloppsplanen, strandskyddsutredningen och andra 
dokument som berör vattenfrågorna. 

En viktig aktör i detta arbete, som inte finns på plats i dagsläget, är 
samhällsplaneraren. Samhällsplaneraren och miljöstrategen bör tillsammans 
utreda möjligheterna för vattenförvaltningen inom kommunen. Detta görs 
förslagsvis tmder sommar och höst 2011 för redovisning med projektplan 
och uppskattad budget i oktober 20 I l. 

Forts. 
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t= H.ÅBO 
KOMMUN 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN §48 

F ortsättning från föregående sida 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, daterad 2011-03-22 

Beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2011-04-06 

MTN 201 0/111 

l. Uppdra till förvaltningen att' fortsatt utreda möjligheterna för 
vattenarbetet under mandatperioden 2011-2014. 

Beslutsexpediering 
Milj ö- och teknikförvaltningen 
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f"l1 H,~.BO te' KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Datum 

2011-04-06 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN § 49 MTN 2010/111 

Uppdragslista - punkt 8 

Ta fram förslag på en "vattenskyddsföreskrift" för Håbo 
kommuns vattentäkter- redovisning av konsekvenser enligt 
uppdragslista 

Sammanfattning 
Enligt beslut i miljö- och tekniknämnden 2011-02-23, § 28, fick 
förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på en "vattenskyddsföreskrift" för 
Håbo konununs vattentäkter som punkt 8 i uppdragslistan. 

Förslag på vattenskyddsområde för Bålsta vattentäkt togs fram av V A
avdelningen under 2008. Vattenskyddsonirådet skall fastställas hos 
länsstyrelsen i Uppsala. Koinmunfulhnäktige beslutade 2008-12-15 om 
ansökan om fastställelse som skickades in av VA-avdelningen 2009-05-19. 
Under hösten 2010 hade länsstyrelsen i Uppsala ännu inte böljat handlägga 
ärendet på grund av personalbrist. De kunde då inte ge besked kring när 
handläggningen skulle starta. 

V A-avdelningen planerar att starta arbetet med att ta fram förslag för 
Skokloster vattenskyddsområde under hösten 20 Il. 

Efter att EU år2000 beslutade om ramdirektivet för vatten bildades en ny 
svensk vattenadministration. Fem vatt(mdistrikt och vattenmyndigheter.har 
etablerats och associerats till var sin befintlig länsstyrelse. 
Vattenmyndigheten antog under 2009 ett antal miljökvalitetsnormer, samt 
åtgärdsprogram för att uppnå normerna,· för vattendistrikten, 
Åtgärdsprogrannilen är juridiskt bindande för myndigheter och lmnununer. 
Kommunernas uppgifter enligt vattenmyndighetens åtgärdsprogram är bland 
annat att upprätta vattenskyddsområden samt att utveckla vatten- och 
avloppsvattenplaner. Koinmlillen måste också ta ställning till . 
vattemelaterade frågor i den fYsiska planeringen såsom omhändertagande av 
dagvatten. För att kimna uppnå detta behöver Håbo konunun ta fram en 
dagvattenpolicy. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, daterad 2011-03-23 

Beslut 

l. VA avdelningen har för avsikt att under våren 2011 bölja arbetet med att 
ta fram en dagvatten policy. 

Beslutsexpediering 
Miljö- och teknikförvaltningen 
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rn1 HÅBO w KOMMUN 
Miljö- och tekniknämnden 

MTN §50 

Uppdragslista-punkt 12 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2011-04-06 

MTN 2010/111 

Ta fram åtgärdsprogram för läckande och mögelskadade 
kommunala byggnader - redovisning av konsekvenser enligt 
uppdragslista 

Sammanfattning 
Efter vinterns problem med läckande tak på några av kommunens skolor 
genomför fastighetsavdelningen en omfattande inventering och renovering 
av berörda tak. Arbetet sker i nära samarbete med skolomas ledning får att 
åtgärder och verksamhet ska kunna fungera på bästa möjliga sätt under 
renoveringen. Uppföljning sker kontinuerligt av hur det fungerar får 
respektive verksamhet och får att uppnå en säker arbetsmiljö. 

Åtgärdsplaner är under framtagande får att hitta långsiktigt hållbara 
lösningar. Dessa innefattar både konstruktionen av tak samt befintligt 
renoveringsbehov. Hur stora kostnader eller hur lång tid som kommer att 
behövas får åtgärder är ännu får tidigt att uttala sig om. Men 
åtgärdsplanerna får skoloma beräknas vara fårdigställda under juni 2011. 

Fastighetsavdelningen arbetar även med inventering av planerat underhåll. 
Inventeringen omfattar samtliga kommunägda byggnader och rangar upp 
brister i underhållet. Brister i underhållet som kan medföra en ökad risk får 
fuktskador är bland annat grundkonstruktion, dränering, tak, fasad, fönster, 
ytskikt i våtrum. Inventeringen 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, daterad2011-03-22 

Beslut 

l. Uppdra till förvaltningen att fortsätta arbetet med att åtgärda 
takproblemen. 

2. Uppdra till förvaltningen att inventera och ta fram underlag för planerat 
långsiktigt underhåll av kommunens fastigheter. 

Beslutsexpediering 
Miljö- och teknikförvaltningen 
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Datum HÅRO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

KOMMUN 2011-04-06 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN §51 MTN 201 0/111 

Uppdragslista-punkt 13 

Energieffektivisering i kommunens byggnader - redovisning av 
konsekvenser enligt uppdragslista 

Sammanfattning 
Miljöstrategen arbetar tillsamman med en förvaltningsövergripande 
projektgrupp med att ta fram en energieffektiviseringsstrategi med 
tillhörande handlingsplan. Energieffektiviseringsstrategin avser den 
kommunala organisationens transporter och fastigheter. Efter antagen 
strategi kommer byggnader att väljas ut för att utredas och göra ytterligare 
energikartläggningar/utredningar 

För att klimat- och energiarbetet ska kunna bedrivas på ett progressivt sätt 
och för att målet om att Håbo kommun ska bli fossilbränslefri bör det 
utredas vilka resurser som krävs för detta. Bland annat bör möjligheterna för 
att anställa en klimat- och energistrateg övervägas. 

Bakgrund 
Miljö- och tekniknämnden beslutade 2011-02-23, §28om uppdrag till 
miljö- och teknikförvaltningen. Punkt nummer tretton uppdrar miljö- och 
teknikförvaltningen att kartlägga kommunens byggnader för 
energi effektivisering. 

Miljöstrategen arbetar tillsamman med en förvaltningsövergripande 
projektgrupp med att ta fram en energieffektiviseringsstrategi med 
tillhörande handlingsplan. Energieffektiviseringsstrategin avser den 
kommunala organisationens transporter och fastigheter.. strategin innefattar 
målsättningar till 2014 och 2020 och kommer under april att skickas ut på 
remissrunda för antagande i miljö- och tekniknämnden den 18 maj. Efter 
antagen strategi kommer byggnader att väljas ut för att utredas och göra 
ytterligare energikartläggningar/utredningar. Viss dei av detta arbete täcks 
av energieffektiviseringsstödet För att genomföra åtgärderna av 
kartläggningarna samt för större utredningar som inte täcks av 
energieffektiviseringsstödet bör vidare 'finansiering ses över. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, daterad 2011-03-22 

Beslut 

l. Uppdra till förvaltningen att utreda vilka resurser som behövs för att nå 
målet om att bli en fossilbränslefri kommun. 

Beslutsexpediering 
Miljö- och teknikförvaltningen 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2011-04-06 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN §52 MTN 2010/111 

Uppdragslista - punkt 14 

Undersöka möjligheterna att i samband med nyinvestering i 
kommunens reningsverk installera biogasanläggning
redovisning av konsekvenser enligt uppdragslista 

Sammanfattning 
Enligt beslut i miljö- och tekniknämnden 2011-02-23, § 28, fick 
förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på en "vattenskyddsföreskift" för 
Håbo kommuns vattentäkter som punkt 14 i uppdragslistan. 

Att anlägga en biogasanläggning för el- och värmeproduktion på Bålsta 
reningsverk skulle innebära en investeringskostnad på ca 40 miljoner kr. 
Plats för rötkammare är förberett i samband med projekteringen av 
kvävereningen. Att uppgradera anläggningen för produktion av fordonsgas 
bedöms inte vara möjligt i nuläget då slammet från kommunen inte är i · 
tillräcklig mängd. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, daterad 2011-03-23 

Beslut 

l. Uppdra till förvaltningen att organisera ett studiebesök för nämnden till 
Hallsbergs kommun för att ta del av deras erfarenheter gällande rötning 
av slam. 

2. Uppdra till förvaltningen att utreda möjligheten att fåEU- och 
Regeringsmedel för samfinansiering för projektering av 
biogasanläggning. 

Beslutsexpediering . 
Milj ö- och teknikförvaltningen 

(J;RARE 

$1rl 
l 
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HÅBO 
KOMMUN 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN §53 

Förändringar inom lokalvården 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2011-04-06 

MTN 2011/28 

Beslut taget i miljö- och tekniknämnden 2011-02-23, § 19 upphävs gällande 
att skjuta upp förändringarna inom lokalvården tills senast miljö- och 
tekniknämnden sammanträde 6 april samt att förvaltningen får i uppdrag att 
ta fram en konsekvensbeskrivning och riskanalys. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, daterad 2011-03-22 

Beslut 

l. Beslut taget i miljö- och tekniknämnden 2011-02-23, § 19 angående att 
skjuta upp förändringar inom lokalvården upphävs med omedelbar 
verkan. 

2. Förändringarna inom lokalvården som planeras att genomförs den 28 
februari 20 Il tillstyrks. 

Beslutsexpediering 
Miljö- och teknikförvaltningen 
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