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TEKU § 13 KS 2015/12 

Partsbytesavtal med Ragn-Sells kommunpartner 

Sammanfattning 
Mellan Ragn-Sells AB, organisationsnummer 556057-3452, och Håbo 
kommun, organisationsnummer 212000-0241, fllllls avtal daterat 27 juni 
2012, om avfallshämtning i Håbo kommun, Entreprenad l. 

Ragn-Sells avser, som ett led i en fåretagsomstmkturering, överfåra 
bolagets hela verksamhet inom detta område till ett särskilt, får ändamålet 
specialiserat bolag, Ragn-Sells KommunPartner AB, organisationsnummer 
559005-0018. 

Beslutsunderlag 

Nytt avtal, Håbo kornmun - Ragn Sells KommunPaltner AB 
- Tjänsteslaivelse, 2015-07-27, hidnr 2015. 3609 

Tekniska utskottets förslag till kommunstyrelsen 
l . Kommunstyrelsen beslutar att kommunen ska teckna partsbytesavtal 

med Ragn-Sells KommunPartner AB. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att punkten justeras omedelbmi. 

JUSTERARE 

Bes l utsexpedi er i ng 
A v fallsenheten 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 201 5.4235 
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JUSTERARE 

TEKU § 14 KS 2015/203 

Information om status på belysningsarmaturer i kommunen 

Sammanfattning 
Håbo kommun har under årens lopp lagt små resurser på underhåll och 
energibesparande åtgärder får kornmunens gatubelysning. Kommunen har 
nu nått en punkt där insatser måste påbörjas, dels utifrån säkerhetsaspekter 
med rostiga stolpar, dels utifrån energibesparande åtgärder enligt gällande 
lagar och fåreslai:fter. Tillsalrunans med anlitad entreprenör görs nu en 
utredning om kostnader och genomfårande får byte av stolpar och 
armaturer. 

Utredning 

Håbo kornmun har idag ca 6 l 00 stycken armaturer. Av dessa är ca l 800 
stycken kvicksilveralmaturer med en hög energifårbrukning. De är bland 
mmat placerade längs Kra:ftleden, Kalmarvägen, Kalmarleden, 
Stoclcholmsvägen, Enköpingsvägen och simhallsparkeringen. 

Kvicksilverljuskällor finns inte längre att köpa och att köpa en ny ljuskälla 
som passar i en kvicksilveralmatur kostar cirka tre gånger så mycket som en 
normal natriumarmatur (den vanligaste ljuskällan vi har i de övriga 
armaturerna). Ett tydligt exempel är simhallsparkeringen, som idag har 
250W ljuskälla (glödlampa), för att :Ia den att lysa behövs ett diivdon som 
drar 25W vilket betyder att när den lyser är elfårbrukningen275W. Om det 
byts ut till LED blir el fårbrukningen 98W. Simhallsparkeringen har 18 
stycken kvicksilverarmaturer. 

När det gäller belysningsstolparna så beräknas livslängden till cirka 40 år. 
Belysningsstolpar som är placerade vid stråk där det passeras mycket 
hundar har kortare livslängd, på grund av att hundarnas kiss fräter på 
stolparna. Kommunen har idag cirka l 000 stolpar som har stora rostskador. 

K01mmmen har 5 907 stolpar ( + 34 trästolpar som inte är med i 
beräkningen) 

- 2 335 stycken är 40 år eller äldre 

- 951 stycken är mellan 39 och 35 år gamla 

- 559 stycken är mellan 34 och 25 år 

- 667 stycken är mellan 25 och 15 år 

- 918 är yngre än 14 år 

Förvaltningen återkornmer under hösten med forslag till åtgärder och 
kostnad samt finansieringsforslag fOr detta. 

Tekniska utskottets förslag till kommunstyrelsen 
l. Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 20 15.4240 
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JUSTERARE 

TEKU § 15 KS 2015/208 

Information angående komplettering av prövotidsutredning för 
Bålsta avloppsreningsverk 

Sammanfattning 

Bakgrund 
I samband med att H åbo konmmn fick ett nytt tillstånd (20 11-1 0-13) vad 
gäller utsläpp till recipient från Bålsta reningsverk blev kommunen även 
ålagd att genomfåra två prövotidsutredningar. I det nya tillståndet finns en 
provisorisk fåreslaift som endast gäller under prövotiden. Den provisoriska 
fåreslaiften gäller utsläpp av fosfor till recipienten. Huruvida denna 
provismiska fåreskrift ska fortsätta gälla eller slaivas om, ska enligt 
tillståndet utredas med hjälp av de ålagda prövotidsutredningarna. 

Prövotidsutredningarna genomfårdes med stöd av SWECO samt ÅF under 
våren 2014 och länmadestill Länsstyrelsen im1an 30 juni 2014. 
Länsstyrelsen återkom 16 juni 2015 med ett beslut angående komplettering 
av dessa utredningar. 

Nuläget 
Enligt beslutet ska prövotidsredovisningen kompletteras enligt fåljande 
punkter: 

l. En fördjupad bedömning av riskerna får spridning av bakterier och 
andra patagener från avloppsreningsverket till vattenverkets 
råvattenintag vid tillståndsgiven anslutning med hänsyn taget till de 
hydrauliska fårhållandena i recipienten vid olika årstider samt vid 
variationer i utsläppet från reningsverket och risken får 
driftstörningar samt belysa vilka konsekvenser utsläppet av bakterier 
och andra patagener i avloppsvattnet kan få får Mälaren som 
råvattentäkt på längre sikt i relation till andra utsläppskällor. 

2. En utredning av hur olika placering av avloppsreningsverkets 
utloppstub samt anpassning av utsläppsnivå med avseende på säsong 
som en skyddsåtgärd kan minska riskerna får spridning av bakterier 
och andra patagener till vattenverkets råvattenintag. 

3. En redovisning av vilka kompletterande reningsåtgärder i utgående 
vatten från reningsverket som kan genomfåras får att minska risken 
får spridning av bakterier och andra patagener till vattenverkets 
råvattenintag samt de ekonomiska konsekvenserna av detta. Som 
indikatorbakterier och kvalitetsmål får reningsåtgärder bör vara att 
utgående avloppsvatten uppnår laaven får utmärkt badvattenkvalitet 
enligt badvattendirektivet (intestina la enterkocker 200 cfu/100 ml 
samt E.coli 500 cfu/1 00 ml). 

4. En mer detaljerad bedö1m1ing av hur ett begränsningsvärde på 0,2 
mg tot. Pil respektive 0,3 mg tot. P/1 i utgående avloppsvatten med 
hänsyn till källfårdelning får fosfor i recipienten i ett längre 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

111 l J$& l 
Nr 2015.4241 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-08-18 

Kommunstyrelsens tekniska utskott 

JUSTERARE 

TEKU § 15 KS 2015/208 

tidsperspektiv påverkar vattenkvalitet och ekologisk status i 
Björkfjärden samt aktuell del av Björkfjärden som utsläppet sker till. 

5. Kompletteringen kornmer kräva omfattande modellering och 
kostnaden uppskattas ti11 500 000- 1 000 000 kr. Kommunen ska 
lämna kompletteringen till Miljöprövningsdelegationen senast 15 
mars 2016. Kommunen har publicerat en forfrågan med sista 
anbudsdag 13 augusti 2015 . 

Beslutsunderlag 
Tjänstesktivelse, 2015-07-27, hidnr 2015.3967 

Tekniska utskottets förslag till kommunstyrelsen 
l . Kommunstyrelsen beslutar att notera infmmationen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTORAGSBESTYRKNING Nr 20 15.4241 
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JUSTERARE 

TEKU § 16 KS 2015/207 

Information om skoklosters vattenverk avseende vattenkvalitet 

Sammanfattning 
Håbo kommun tog över Skokloster vattenverk 1990, som tidigare ägdes av 
en samfällighet. Investeringsbehovet i verket var så stort att kommunen blev 
tvungna att överta ansvaret for anläggningen. Ny telmik har succesivt 
implementerats i verket, som till exempel UV-ljus for vattenreningen. På 
vattenverket har det under många år varit problem med att producera ett bra 
och rent vatten, vilket i stor utsträckning beror på att råvattnet har en dålig 
kvalite. För att neutralisera det dåliga råvattnet, krävs att man tillsätter stora 
mängder kemikalier. Kemikalierna har olika egenskaper och sätt att lösa 
problemen, men tillsammans skapar det nya problem. Dessa problem har 
kommunen arbetat med under en längre tid, men långsiktiga åtgärder har av 
ekonomiska skäl inte gjorts. 

Kommunen har for avsikt att säkerställa att man kan producera ett vatten 
med en hög kvalite. Arbetet med det har redan på bötjats med hjälp av 
expetter på att optimera kemikaliehanteringen och dess verkan tillsammans. 
Åtgärdena ska vara av långsiktig att så att man kan säkerställa en kvalitativ 
vattenproduktion, i dagens mängd, i minst l O år. Perspektivet är baserat på 
antagandet att kommunen, inom den tidsramen, bestämt och påbötjat en 
framtida VA-lösning for Skokloster. 

I den utredning som har påbörjats, har det konstaterats att det går att 
forbättra vattenlevaliten med snabba åtgärder. Tyvärr är vattenrening inte 
någon exakt vetenskap, men i de forsök som utfåtts, ses en Idar forbäthing. 

Kortsiktiga åtgärder kommer att genomfåras, med nuvarande budget, men 
en mer långsiktig lösning laävs. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteslaivelse, 2015-07-28, hidm 2015.3989 

Tekniska utskottets förslag till kommunstyrelsen 
l . Kommunstyrelsen beslutar att notera infmmationen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.4242 
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TEKU § 17 KS 2015/192 

Information angående nya delen av reningsverket i Bålsta 

Sammanfattning 
I oktober 2009 fastslog BU-domstolen att Sverige inte uppfyllde gällande 
krav på kväverening. 1998 implementerades direktiven i Sverige och då 
skulle också målen ha uppnåtts. Bålsta reningsverk var ett av sex 
reningsverk som inte uppfyllde kraven. Tidigare fmms endast krav på 
avskiljning av fosfor och BOD. V A-enheten utredde (Håbo V A-strategi 
gjord av SWECO, senast reviderad 2010-02-02) olika möjligheter att 
uppfylla det nya kravet. Utredningen visade att det fanns två alternativ, 
varav det ena var en tillbyggnad till det gamla verket och det andra var att 
koppla på sig mot Käppalaförbundet Ä ven vattenfårsötjn:ingen togs upp i 
den utredningen och fårslaget var att koppla ihop sig med 
kommunfårbundet Nonvatten. 

Projektet hamnade i tidsnöd och till slut fanns bara alternativet tillbyggnad 
kvar. Ä ven det alternativet var under mycket hög tidspress. 

Utförandet 
Projekteringen upphandlades och SWECO hade bästa pris och 
fårutsättningar får att projektera tillbyggnaden. Kommunen ansåg sig inte 
ha den kunskap som krävs får att granska ritningarna, utan beslutade sig får 
att också anlita SWECO:s representant som biträdande projektchef att 
fåretTärla kommunen. 

När byggnationen startade kallades det till startmöte och byggmöten, vilket 
SWECO helt ombesörjde. Inget protokoll är undersicrivet av SWECO:s 
representanter. På vissa möten har inte kommunen haft en representant på 
mötena utom den a11litade från SWECO. 

Ombyggnaden har blivit betydliget mycket dyrare än det som var beräknat. 
För att inte ytterligare skulle öka kostnaderna beslutades, under projektet att 
inte bygga allt som det var tänkt. När verket slutbesiktigades användes 
SWECOs egna besiktningsmän. 

Nuläget 
Vid snösmältningen i våras var inflödet till reningsverket mycket stort och i 
samband med detta så stannade två pumpar. En av pumparna skulle lyftas 
och den var mycket tyngre än den borde vara. Det visade sig att hela 
pumpgropen var full med trasor och papper. Anledningen till detta var att 
votningen (lutningen) i pumpgropen är näst intill obefintlig. Under de 
närmsta följande dagarna hittades en flera fel i konstruktionen. Inblandade 
har haft möten om konstruktionen och i dagsläget finns ingen lösning på 
ansvarsfrågan. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.4246 
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JUSTERARE 

TEKU § 17 KS 2015/192 

Framtid 
Vi avser nu att hela nya delen av reningsverket ska ombesiktigas av en eller 
två oberoende besiktningsmän. Några större konigeringar av 
konstmktionsfelen måste göras akut. Risken för bräddning är överhängande 
med dagens lösning i samband med höga flöden. 

I samband med åläggandet att implementera kväverening fanns även ett krav 
att Håbo kommun skulle utreda vad som skulle hävas för att nå ett shiktare 
hav på fosforrening. SWECO utredde vad det skulle kosta Håbo kommun 
att nå detta. Resultatet av utredningen är att den gamla delen av 
reningsverket behöver byggas ut. Utredningen ska dock kompletteras. 
Kommunen inväntar svar från länsstyrelsen om striktare krav ska åläggas 
oss eller ej. Om det biologiska slammet vid Bålsta reningsverk hade haft 
optimala sedimenteringsegenskaper är det möjligt att den gamla delen av 
reningsverket hade räckt till som den ser ut idag. Optimala 
sedimenteringsegenskaper har däremot inte kunnat uppnås och därför är den 
gamla delen av reningsverket underdimensionerat vid häftiga regn och 
snösmältning. 

Under hösten återkommer förvaltningen med mer information när 
ombesiktning gjorts. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2015-08-10, hidnr 2015.4124 

Tekniska utskottets förslag till kommunstyrelsen 
l. Kommunstyrelsen beslutar att notera infonnationen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

If ~ ~~ 
Nr 20 15.4246 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-08-18 

Kommunstyrelsens tekniska utskott 

JUSTERARE 

TEKU § 18 KS 2015/217 

Information från tekniska avdelningen 

- Gatu/parkenheten utreder möjligheten att utöka "Mjuka linjen" till Bålsta 
Centrum/vårdcentralen. För att möjliggöra detta krävs ombyggnation, 
detta beräknas kosta ca 500 000 honor. Det behövs även en utökad 
parkeringsövervakning inom området. Medel får finansiering av det finns 
ej får 2015 men kan fareslås till2016. 

- Tekniska avdelningen har mycket hög arbetsbelastning bland annat 
beroende på sjukskrivningar. 

- Fordonssamordnaren kommer att sluta sin anställning under hösten. 
Arbetsuppgifterna kommer att fårdelas på befintlig personal på telmiska 
avdelningen. 

- Ekonomin är i balans men det kan forändras beroende på hur mycket 
snöröjning och haJkbekämpning som kommer att krävas. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.4287 
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