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Enligt lagen om kommunal redovisning som gäller från och med 1998 skall 
kommunen årligen upprätta minst en särskild redovisning, delårsrapport, för 
verksamheten från räkenskapsårets början. Minst en rapport skall omfatta en 
period av minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret. 

Delårsrapporten skall innehålla en redogörelse för verksamheten och resultat 
för perioden. Uppgifter skall också lämnas för samma period foregående år. 

Kommunen har upprättat delårsrapport per den 31 augusti med 
helårspro gnos. 

Driftredovisning-prognos helår 

Prognosen for årets resultat visar ett överskott på ca 10,2 mkr. I förhållande 
till det budgeterade resultat på cirka 19, l mkr är det en försämring med 
cirka 8,9 mkr. 

Två av nämnderna visar underskott och en visar överskott. skolnämnden 
redovisar en prognos på 5,6 mkr i underskott. Underskottet består liksom 
tidigare, av tilläggsbelopp och övriga medel för barn i behov av särskilt stöd 
samt att verksamheterna har svårt med anpassning till budget i balans. Barn 
och utbildningsförvaltningens åtgärdsforslag för att nå budget i balans 
återfinns i den beslutade handlingsplanen for perioden 2013-2015. Infor 
nämndens sammanträde i juni presenterades en rad förslag på effektiviser
ingar för at!: minska förvaltningens totala kostnader. skolnämnden antog 
inte dessa förslag utan gav forvaltningen i uppdrag att återkomma med mer 
långsiktiga åtgärder får att nå en budget i balans 2015. 

Socialnämnden visar ett underskott på 6,6 mkr. Underskottet består till stor 
del av högre kostnader for institutionsvård för både vuxna och barn. Miljö
och tekniknämnden prognostiseraratt nå ett nollxesultat. 

Senaste skatteintäk:tsprognosen, daterad 2014-08-15 från Sveriges 
kommuner och landsting (SKL), visar att intälctema väntas bli 0,8 mkr högre 
än budgeterat. 

Räntenivån för långiiistiga skulder är :fortfarande låg 2014 och ett överskott 
om ca 4,2 mla redovisas 

Investeringar 

Investeringsbudgeten för år 2014 uppgår till92,2 mla, inld. ombudgeter-
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:ingår från år 2013 får pågående investeringsprojekt. Förbrukning av 
investeringsmedel per 31 augusti uppgår till62,8 (62,3) mkr. Under året 
köptes stationshuset från Håbohus AB som ett led i exploateringen av Bålsta 
centrum, varfår ett motsvarande underskott, l ,3 mh, kommer att redovisas i 
bokslut 2013. 

Nämnderna pro gnostiserm· att ca l 00,9 mkr kommer att fårbrukas under år 
2014. Miljö- och tekniknämndenredovisar ett underskott om 9,3 mkr 
huvuddelen av underskottet kommer att fåras över till år 2015 då projekten 
beräknas avslutas, investeringsmedlen är avsatta år 2015 for dessa projekt. 

Exploateringsverksamhet 

Utöver kommunens investeringsredovisning har 7,3 mkr investerats i olika 
exploateringsprej ekt. Prognosen for helår visar en forbrukning om 19,7 mkr. 
Resultat i fmm av försäljning av mark och inkomster per exploaterings
projekt kommer att redovisas till kommunstyrelsen innan årsskiftet. 

Bedömning av måluppfyllelse 

Utifrån de tre kommunövergripande målen har nämnderna tagit fram egna 
mål for sina verksamheter. A v nämndernas 25 mål har 19 bedömts komma 
att uppfyllas under året, vilket är 7 6 procent. Ett av målen har resultat inte 
kunnat bedömas i delårs bokslutet. 

Budgetjusteringar 2014 på grund av organisatodska förändringar 
mellan miljö- ocll telmiknämnden och tillståndsnämnden. 

Kommunfullmäktige beslutade att tillståndsnämnden och dess forvaltn:ing 
bygg- och miljö stmiade upp en ny organisation från l januati 2014. 
Budgeten for den nya organisationen överfordes från miljö och 
tekniknämnden till tillståndsnämnden. I delårsbokslut konstaterades det att 
överföring till tillståndsnämnden var 15 O tla- lägre än de faktiska 
kostnaderna. Miljö och tekniknämnden föreslår attbudgetarna for år 2014 
mellannämndernajusteras med 150 tkr. 

Medlen ur kommunstyrelsens förfogande 

Kommunstyrelsen beslutade att överfora 160 tkr i driftbudget för 
säkerhetshöjande åtgärder i landstingshuset, från kommunstyrelsens budget 
till forfogande till miljö- och telmilmämnden. Kommunfullmäktige föreslås 
godkänna denna ramjusteringmellan miljö- och teknilrnärnnden och 
kommunstyrelsen. 

Under året har det uppstått en kundforlust i ett äldre ärende fi:ån 2012, där 
ett nytt beslut har fattats som medfo1i nedsatt storlek på sanktionsav gift. 
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Intäkterna för den högre sanktionsavgiften ingår i kommunens bokslut för år 
2012. Eftersom kundförlusten uppstått år 2014 så saknas medlen på 
tillståndsnämnden att fmansiera denna nedsättning. Finansieringen föreslås 
ske från kommunstyrelsens ofördelade medel om 596 tkr genom en 
budgetöverföring mellan kommunstyrelsen och tillståndsnämnden. 

Beslutsunderlag . 
- Delårsbokslut per 31 augusti med helårspro gnos, år 2014. 
-Arbetsutskottets beslut 2014-10-07, § 106. 

Utskottets tillstyrker förvaltningens forslag till beslut. 

Kommunstyrelsens beslut: 

l. Styrelsen godkänner delårs bokslut för kommunstyrelsens verksamheter 
och avstämning av kommunstyrelsens mål. 

2. styrelsen beslutar att överföra 596 tkr i driftbudgeten för att täcka 
kundförlusten från kommunstyrelsens förfogande till tillståndsnämnden. 

3. styrelsen överlämnar delårsbokslut per den 31 augusti till 
kommunfullmäktige. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut: 

l. Kommun:fu11mäktige uppdrar till nämndetna att åtgärda/minimera 
red_ovisade underskott i prognosen för helår - 2014. 

2. Kommunfullmäktige godkänner att överfora 160 tkr i driftbudget 
får säkerhetshöjande åtgärder i landstingshuset, från 
kommunstyrelsens budget till fårfogande till miljö- och 
teknilrn.ämnden. 

3. Kommunfullmäktige godkänner att överföra 596 tkr i driftbudget 
får att täcka kundförlust, från kommunstyrelsens budget till 
fårfogande till tillståndsnämnd en. 

4. Kommunfullmäktige beslutar att överfåra 150 tlcr i driftbudget 
från miljö- och tekniknämnden till tillståndsnämnden. 

Beslutsexpediering 
Ekonomichef 
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Ansökan ·från Bålsta skidklubb om kommunal borgen för 
byggnation av konstsnöanläggning på Granåsen 

Sammanfattning 
Bålsta Skidldubb har kommit in med en ansökan om kommunalborgen på 
5.5 mkr. De vill bygga en ny konstsnöanläggning på Granåsen samt köpa en 
ny pistmaskin. Bålsta Skidldubb efterfrågar även ett återkommande årligt 
driftsbidrag på 200 tkr med en årlig indexuppräkning på 2%, detta 
driftsbidrag skulle garantera kommunens medborgare avgiftsfri tillgång till 
anläggningen. 

Bålsta skidklubb vill säkerställa en skidspåranläggning får barn, ungdomar, 
funktionsnedsatta, motionärer, hundspann och elit. Gammal som ung. 

Föreningen har funnits i mer än 30 år. De senaste åren har klubben haft en 
kraftig tillväxt och intresset får skidåk:rring har ökat. Längdskidålmillg har 
idag blivit en folkrörelse med Vasaloppet och sk:idlandslagets stora 
framgångar som draglaaft. Tack vare den stora efter:fiågan av skidspår och 
på grund av mildare vintrar har Bålsta Sk:idldubb under två år kört ett 
projekt kring konstsnö tör längdskidåkning. Det i syfte att genom bredd 
skapa fårutsättningar får Upplands största ungdomsverksamhet. Det har 
vmit ett stort positivt gensvar från både kommuninnevånare och omgivande 
intressenter. 

En konstsnöanläggning ska ses som en anläggning precis som en sporthall, 
ishockeyhall, simhall, fotbollsplan eller liknande. Det är ingen tillfållig 
lösning som skapas om rätt fårutsättningar finns. Precis som i andra 
moderna anläggningar sprutas snön direkt i spåret och på så vis kan mycket 
tid och belastning på miljö sparas. 

Med en konstsnöanläggning kan snö skapas, den packas och tål mycket 
milda temperarurer. Det gör stor skillnad i hur lång en säsong är och även på 
så vis tränings- och intäktsmöjligheter. 

En konstsnöanläggning på Granåsen har primärt två kategorier av kunder; 
kommuninnevånare och tillresande från granmegioner. Försäljning ska ske 
av två "produkter"; medlemsavgifter och spårkort. 

Förvaltningen föreslår att fåreningen lämnar anläggningen som säkerhet får 
kommunens borgensåtagande samt att anläggningen under hela 
borgensåtagandeperioden hålls fårsälaad. 
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o Avdelrllngen samstämmer med bilden av att det i dag finns ett stort 
och ökande intresse for skidsport och att möjliggörandet att 
konstsnöanläggrringen främjar den allmänna folkhälsan. Många barn 
och unga behöver altemativ tilllagidrotter och spontanidrotten har 
en mycket viktig funktion att fylla. Längdskidor främjar motion över 
alla generationer. 

• Den begärda ökning av driftbidrag som Bålsta SK önskar finns inte i 
2015 års budget. 

• Med erfarenhet :fi.-ån andra liknande projekt bör kommunfullmäktige 
och Bålsta skidklubb vara medvetna om att utfallet kan forändras 
med +/- 20 procent mot budget beroende på markforhållande och 
ofåmtsedda avgifter. · 

Yttrande från Plan och ntveclding 
• Skidspåret finns beläget på kommunens fastighet Ytt~rgran 2: 11 och 

ligger helt inom det kommunala naturreservatet Granåsen. 
Reservatet forvaltas av Upplandsstiftelse_n. 

• Det finns ett antal reservatbestämmelser som gör att särskild hänsyn 
bör visas inom området. Samtliga åtgärder som planeras ska till 
exempel godkännas av kommunen efter samråd med koplinunen och 
Upplandsstiftelsen. 

• Ett skötselavtal finns redan mellan kommunen o.ch Bålsta skidklubb 
och gäller bland annat spårning av skidspåi vid Granåsen. 

• Det bör upprättas ett nytt avtal där användande, skötsel, underhåll, 
återställande av mark med hänsyn till reservatbestämmelsema 
regleras. Ett nytt karbnaterial bör även tas fram som bilaga till 
avtalet. Avtalet bör även tydliggöra Bålst(l SK:s rätt att utkräva 
spåravgift på kommunens mark 

0 Utöver det bör de fastighetsrättsliga forhållandena utredas inom 
fastigheten. Delar av åtgärderna kan komma att laäva bygg
och/eller marklov och söks av Bålsta SIC 

Yttrande från Kommunstyrelsens förvaltning 
e Förvaltningens grundsyn är att Håbo kommun endast i undantagsfall 

ska gå i borgen for föreningar. Förvaltningen bedömer att risken är 
överhängande får att kommunen i framtiden kommer att få infi.i.a 
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borgensåtagandet och överta anläggningen. För att undvika detta ska 
fårvaltningen vara kallad till samtliga styrelsemöten samt årsmötet. 
Alla protokoll från ovanstående möten ska också delges 
fårvaltningen. 

• En fömtsättning får att fårvaltDingen ska kunna fårorda ett 
borgensåtagande är att fåreningen tar ut en avgift av samtliga 
skidåkare. Andra alternativ är administrativt svårhanterliga och 
innebär ett allt får stmt ekonomiskt risktagande. Förvaltningen anser 
mot bakgrund av detta att en rimlig nivå på ett driftsbidrag är högst 
150 tkr får 2015. 

• Naturvårdsverket och SKL är noga med att påpeka att det inte är 
civilrättsligt prövat vad som händer om en skidåkare vägrar att betala 
för att åka i ett skidspår. 

• Föreningens styrelserepresentanter som deltagit i flera möten ger ett 
mycket seriöst inilyck och fåreningen tycks vara väl medveten om 
det ansvar de tar på sig i samband med en investering av den här 
omfattningen. 

• Bålsta SK är tydliga med att de skulle fåredra om Håbo kommun 
helt eller delvis investerade i skidanläggningen samt hade 
driftsansvar. Kommunens tidigare erfarenheter av borgensåtaganden 
till föreningar avseende anläggningar har visat att ett sådant synsätt 
skapar en osäkerhet laing den långsiletiga ambitionen. Det ökar 
risken med ett borgensåtagande. 

• Affärsplanen från fåreningen som utgör beslutsunderlaget är 
trovärdig och fåreningen har kompletterat med de synpunkter som 
fårvaltningen hade på tidigare affårsplan. 

Beslutsunderlag 

Bålsta skidldubbsaffårsplan för konstsnöanläggning 
Ekonomisk kalkyl framtagen av Bålsta SK 

Tjänsteslaivelse 2014-09-22 

Arbetsutskottets fårslagtill beslut2014-10-07, § 107. 

Arbetsutskottet tillstyrker fårvaltningens fårslag till beslut. 
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Ko:mmunfullmälctiges beslut: 

l. Fullmäktige godkänner att kommunen tecknar borgen for Bålsta 
Skidldubb om 5,5 mkr med utfall under 2014/2015. 

2. Fullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att teckna erforderliga avtal 
med Bålsta Skidldubb angående säke1het och hantering av kommunens 
borgensåtagande och hantering av intäkter samt drift och skötsel. 

3. Fullmäktige beslutar att utöka driftbudgeten for avdelningen for kultur 
och livsmiljö med 150 tkr for 2015 . 
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Affärsplan Konstsnöanläggning Granåsen, Bålsta 2014-09-08 Rev: D 

Upprättad av beredande utskott i styrelsen: 
 
 

En anläggning rätt i tiden! - "Konstsnö på Granåsen" 

1. Sammanfattning 

Konstsnöanläggning. Det är precis vad föreningen önskar skapa. En anläggning som 
vintertid säkerställer längdskidspår i världsklass för barn, ungdomar, funktionsnedsatta, 
motionärer, hundspann och elit. Gammal som ung. Den skall ses som en anläggning precis 
på samma vis som fotbollsplaner, ishockeyhall, simhall etc. 

Föreningens nuvarande vision är: "Upplands största ungdomsklubb inom skidor< 2017 
detta med hjälp av: sponsorer för konstsnösatsning och underhåll av Granåsen/Vibyspåren 
samt fler utbildade ledare och breddmedlemmar i föreningen!" 

Med en större extern finansiering och/alternativt borgenärer för banklån skall en 
satsning för skapandet av en fast anläggning för längdskidor göras inför säsongen 
2014/2015 inom skidföreningen på Granåsen. 

Motivering: 
• Det finns just nu ett stort m omentum för en konstsnöanläggning i regionen! 

(Skidrörelsen som sådan, skidförbundet, Håbo kommun mfl). 
Bålsta SK vill sätta Granåsen och kommunen på kartan i form av en stark 
ungdomssatsning (inkl koppling till idrottsgymnasium) med hjälp av en 
konstsnöanläggning och nöjda skidåkande kommuninnevånare! 
Stora potentiella intäkter för snabb avbetalning finns med hjälp av 
kommunexterna innevånare! Detta är en STOR skillnad gentemot andra 
verksamhetsinvesteringar! 
SparbankenEnköping mkt positiva och redan sponsorer till BSK idag. 
För att inte tappa fart och intresse för vår förening så bedöms ett 
investeringsbeslut behöva tas före säsongen 2014/2015! 

En sund finansiering kan ses och budgeten som är föreslagen är något modest räknad. 
Flera alternativa intäktskällor finns även som kan stärka investeringskalkylen ytterligare. 

En bedömning är att det totalt handlar om en investering (beroende på teknisk lösning 
och miljöaspekter) runt ca 5,7 MSEKinklusive moms och som beräknas kunna betalas av 
på mellan 7-12 år beroende på intäkter (se separat excelbilaga för ekonomiska scenarios). 

o 
O· 
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Föreningen har funnits i mer än 30 år och har de senaste åren sett en kraftig tillväxt och 
ökat intresse för skidåkning. Längdskidålming har idag blivit en folkrörelse med 
Vasaloppet och s kidlandslagets stora framgångar som stärker intresset. Tack vare det 
ökade trycket för efterfrågan av skidspår och pga mildare vintrar har Bålsta Skidklubb 
under 2 år kört ett projekt kring konstsnö för längdskidåkning i syftet att genom bredd 
skapa förutsättningar för Upplands största ungdomsverksamhet. 
Ett stort positivt gensvar finns från kommuninnevånare och omgivande intressenter. 
Föreningen har påtagligt sett ökat antal medlemmar från säsongen 2010 och framåt, 
närmast en dubblering (idag runt ca 300 medlemmar). 
Förutsättningar finns för att skapa Mälardalens bästa konstskidanläggning på Granåse n. 
Idag sker ett samarbete med Bålsta Alpina som hyr ut sin utrustning. Det krävs dock ett 
stort ideellt arbete varje ggn (minst ca 600 mantimmar) och ca 150-200 KSEK i 
tillverknings/underhållskostnad per år för nuvarande upplägg. Det finns också ett 
miljöperspektiv då snön måste köras ut med dumprar eller liknande. Det faktum att båda 
föreningarna önskar producera snö samtidigt gör också att det finns praktiska problem 
med anledning av osäkerhet på längre kallare perioder. 

Med anledning av att det funnits en diskussion kring om man får ta ut avgifter eller inte på 
kommunal mark så har politiker i Håbo kummun uttalat att det skall vara "gratis" för 
kommuninnevånare att åka skidor. Det har gjort att Bålsta SK hittills endast framhållit 
frivilliga spårbidrag till de som åker skidor på Granåsen. Det finns även end el oro kring 
om man rent legalt får ta betalt eller inte på kommunal mark Det finns dock enligt ett 
domstolsbeslut i Mora ett godkännande för att så kan ske. Det skall framhållas att 
allemansrätt gäller och det naturreservat som Granåsen ligger i måste kunna ges tillträde 
för allmänheten. Det görs genom att gångspår finns i närliggande anslutning till de 
anlagda spåren och att Friluftsfrämjandets grillplats och pulkabacke supportas av Bålsta 
SK med exvis snö. Den nya Tallstigen som invigdes 2014 gör det ytterligare möjligt att ha 
enklare tillträde till området utan att beträda anlagda spår. Det finns samtidigt ett beslut 
taget och dokumenterat inom kommunen att inga gående får beträda spåren då de är 
anlagda 
http: //www.habo.se/Documents/Kommun%20och%20politik/Tjänsteskrivelse 121221. 
pdfparagraf22. 

Det skall också framhållas att det fortsatt kommer finnas natursnöspår i Viby där inga 
avgifter skall tas ut. Dessa spår ombesörjer och underhåller även Bålsta SK. Det finns 
således även alternativ för externt besökande att åka kostnadsfritt om en avgifts belagd 
konstsnöanläggning byggs. 

För en övergripande sammanfattning av prejudikat avseende att ta ut spåravgifter se 
även http: //www.naturvardsverket.se/Milioarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i
SY.mge/Uppdelat-efter-omrade/Det-har-ar-allemansratten/Avgifter-for-skidspar/ 

3. Rådgivning och kompetens 

Klubben innehar en stor kompetens kring längdskidåkning, teknik och spårpreparering 
med flertalet kunniga personer. Dessa har ägt skidanläggningar, agerar tränare, varit 
elitåkare och motionärer i många år. Föreningen tilldelades exempelvis 2013/2014 
genom  "Stora skidspårspriset" som är ett rikstäckande pris för särskilt 
stora insatser för skapandet av skidspår. Se även http:fl-skidspar.se/nyheter/stora
skidsparspriset-till -granasen 

i.. 
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Styrelsen består utav flertalet ledarutbUdade personer, certit1erade styrelseledamöte.:r och 
teknisict samt marknadsföringsmässigt kun~ga. Bedömningen äT att den kompetens som 
krävs får en anläggning och affärsutveckling av verksamheten fi:nns. Dock behövs fle r 
engagerade för bredd vilket föreningen bedöms erhå11a om ungdomsverksamheten kan 
öka (föräldrar). Detta skall ske genom konstsnösatsningen och rekryteringsaktiviteter i 
skolor. 

Mötenmed ansvar~g ledning för Svenskaskidförbundets längdsektion ( , 
nationell cheflängdskidåkning) har skett. De påpekar Granåsens unika läge och goda 
förutsättningar. Både ur ett regionsperspektiv och ur elt lägesperspektiv. Det finns även 
ett starkt intresse från Svenska Skidförbundet specifikt för en anläggning i Mälardalen då 
trycket-är stort från det stora växandeantalet s lådåkare som sökerträningsanläggn:i.ngat. 
Ävendet faktum att ungdomsverksamheter ses minska i Sverige gör att de ser ett behov 
av ''anläggningar" och inte bara motionsspår som det dras spår i vid til1gång på natursnö. 
Frånfälle av snö pgp. milda vintrar minskar efterfi·ågan och intresset generellt för 
sk1dälrning nämligen. 

5. Vision 

Föreningens nuvarande vision är: "Upplands största zmgdomsk(Ubb inom skidor <2017 
detta med h}(ilp av: ']sponsorer" för konstsnösatsning och underhåll av Ciranåsen/Vibyspåren 
samtflet utbildade ledare och breddmedlemmar iföreningenr 

6. Ekonomisk sitilatlon inom föreningen 

Föreningen har idag en stabil ekonomisk situation och den starkaste kass<m i dess 
historia. Relativt tnvesteringsbehovetför en konstsnöanläggning'ä,r kassan liten men ur 
ett föreningsperspektiv god. 

Sammanfattning av 2013/2014 Resultatrapport (~014--03-31) : 

N ettoomsättning: 
Intäkter: 
Kostnader: 
Resultat: 
Kassa: 

110 567 SEK 
253 922 SEK 
-219 734SEK 

34195 SEK 
161509 SEK 

Ungdomsverksamheten har arbetat hårt för att finan tera läger och annat och är i princjp 
självgående, även sponsring har varit framgfu1gsrikt samt bidrag från kommunen har 
erhållits som stöd till konstsnö tilLverkningen. 

7. Konstsnöanläggning - "Produkten" 

En konstsnöanläggning är att ses s oro en anläggning precis som en sporthall, ishockeyhall, 
simbalL fotbollsplan eller liknande, Det är ingen tillfällig lösning som skapas om rätt 
förutsättningar finns. Detta är viktigt att poängteta eftersom många inte förstfu· 
skillnaden. 
En konstsnöanläggning omfattar tillgång till vatten yjd specifika avtappningsställen som 
sedan kan komprimeras till snö vid minusgrader. Detta kan göras på oHka vis. Granåsens 
konstsnöanläggning skulle omfatta ett pumphus, pump, kompressor, nedgrävda rör, el, 
elskäp, avtappningsställen runt spfuet samtsnökanoner och/eller s.k lansar. 

Personuppgifter 
maskeras 



Precis som i andra moderna anläggningar sprutas snön direkt i spåret och på så vis kan 
mycket tid, belastning på miljö mm sparas. 
Exakt teknisk lösning beslutas då den finansiella delen finns säkrad. 

Med en konstsnöanläggning kan snö skapas som kan packas och som tål mycket milda 
temperaturer. Om man endast använder natursnö så kommer denna att smälta rejält 
mycket snabbare. Detta gör en mycket stor skillnad i hur lång en säsong kan vara och 
även på så vis tränings- och intäktsmöjligheter! 

8. Marknadsförutsättningar 

8.1"Kunder" 

En konstsnöanläggning på Granåsen har primärt 2 kategorier av kunder; 
kommuninnevånare och tillresande från grannregioner. Vid en byggnation skall 
försäljning ske av 2 st "produkter"; medlemsavgifter och spårkort Primärt önskar 
klubben att så många som möjligt blir medlemmar. Detta eftersom det då finns ett 
större engagemang och en långsiktighet i individens investering. 
Spårkort skall säljas till de som inte bor inom kommunens gränser, 
kommuninnevånare som är medlemmar åker "gratis". Tanken är att Håbo kommun går 
in med föreningsbidrag motsvarande de extra kostnader som kommuninnevånarnas 
"spårkort" skulle inbringa samt tillverkningskostnader av snö/år. Att vara medlem 
skall dock fortsatt vara en förutsättning. 

8.2 "Marknaden" 

Inom Mälardalen med omnejd finns totalt 10 st konstsnöanläggningar: 
4 st av dem i Stockholms län 
2 st i Uppsala län (varav Granåsen är kodad som en på skidspår.se) 
3 st i Västmanland 
1 st i Sörmland. 

Av dessa 10 st så har 7 st av dem belysning, av dessa 7 st är 4 st längre än 2lan och 
dragna i skidterräng dvs inte golfbanor. Granåsen är en av dessa 4 st och också 1 av 
endast totalt 2 i Uppsala län! 

l upptagningsområdet finns totalt ca 3 000 000 innevånare. (Stockholms län 2 171 000 
st, Uppsala län 346 400 st, Västmanland 259 700 st, och Sörmlands län 278 000 
innevånare). Detta skapar stora förutsättningar till inkomster. 

Efter intervjuer som skett 2013/2014 med skidåkande besökare på Granåsen så 
kommer de flesta från kommunen, Uppsala med omnejd, Stockholms norra förorter, 
Enköping och Västerås. Under säsongen 2013/2014 som endast varade 5 veckor med 
spår besöktes Granåsens konstsnöspår av ca 15 000 åkare vilket är nytt rekord. Detta 
vidimeras av det enorma inh·esset för anläggningen och besökare på www.skidspår.se 
under vinterns som gått. 
Sammantaget skapar detta en god förutsättning för att kunna profilera sig som en av få 
anläggningar med spår i världsklass i belyst skidterräng! 

Il. 



8.3 Omvärldsanalys 

Längdskidåkningen be1ikas för tillfället av den så kallade folla·örelsen moticm. Många 
ser landslagets framgångar vilket inspirerar unga som gamla1 intresset för motion i 
allmänhet gör att exempelvis Vasaloppet hagrar för många vuxna som en utn1a11ing att 
besegra. Trycket bar således blivit extra stort på tillgång av snö i närhet av sitt boende 
för att kunna utöva träning. I Mä1aTda1en films i dagsläget ett mycket begränsat antal 
konstsnöanläggningar vilka är ett lrrav för att säker tillgång av skidspår skall lnmna 
garanteras. 
Sverige i allmänhethar inte tillnärmelsevis lika stortintresse för längdslådåkning som 
exempelvis Norge där sporten nästan år den största utövade. Till viss del beror detta 
på att det inte satsas lika mycl(et på anläggningar utan man förlitar sigmer på 
nalursnö. Detfinns dock en trend att det in~m Sverige skapas fler 
konstsnöanläggningar även långt uppe i Nonland. Detta beror på klimatförändringar 
till varmare vintrar och trycketfrån åkare för längdspår tidigt på säsongen. 

Skall man positionera sig som en konstsnöanläggning i Mälardalen är det bög tid då det 
finns stora möj1igheter att få mycket upp ro ärksamhet. 

8.4· Konkurrenter och konkunensfördeiar 

Uet finns få anläggningar idag. Närmast finns Bro Bålsta Golflclubb som startade 
2013/2014 och som Bålsta SKhar sarnarhete med då de inte har någon 
ungdomsverksam het eller skidklubb. De satsar snarare på att få ökade intäkter till 
Golfen med hjälp av Vasaloppstränande åkare. De slussar alla tntresserade av 
medlemskap til1 Bålsta SK. 
Inför säsongen 2014/2015 är det dock oklart om det kommer anläggas skidspår där 
eller inte. 

Täby ligger sedan som ytterligare en "konkurrent" i närheten men samma ha r. det är 
en golfbana utan belysning. 

Granåsens kon1rurrensfördelar är det unika läget med att finnas på en ås (tjäle kravs ej 
för att starta tillverlrning av snö dvs tidig tillverkning möj1ig), skyddat från vind och sol, 
högt läge (alltid någon grad kallare), nära E18 ochcentralt i Mälardalsregionen, dvs 
stort upptagniugsområde av s)ddåkare. 
Det skulle även göra H åbo kommun ytterligare intressant som boendeort Koppling till 
den nya satsningen av idrottsgymnasium skulle också s tärkas mm. 

8.5 strategier 

. trategin är att få upp intresset för en investering inom kommunen öch sponsorer samt 
att söka bidrag/support från fonder, förbund och banker. Skt1ll e detta lyckas så är 
nästa steg vid en investertng i konstsnöanlägg).ling att marknadsföra anläggningen i 
tidningar, webbplatser, nya tävlingar och aktiviteter. Även sprida informationen lokalt 
genom att ha spar i världsklass och på så vis få kommuninnevånare att känna sig stolta 
och hjälpa till attsprida ut det i folkmun. 
Att lmyta "insomnade" fören'ingar i närliggande kommuner till slg skulle även detta ge 
en stor tillströmning av nya medlemmar. 
Samarbete med Skidförbundet att kunna locka elit till träningar når de är i regionen 
och även kanske köra läger/kurset med profiler skulle ge Granåsen en högprofilstatu~. 
Med landslagsorganisationen finns det goda kontakter inom föreningen. 



Genom ovanstående strategier kan intäkter säkras och på så vis satsning på 
ungdomsverksamheten stärkas och fler rekryteringar för framtiden göras. 

8.6 Marknadsföring 

Marknadsföring kommer ske genom nya tävlingar som arrangert:~:;, annonser på 
webbplatser och i tidningar. Både lokalt och regionalt. Ofta sprids mycket även genom 
sociala medier och via folkmun. Det kommer inte krävas speciellt mycket investeringar 
i marknadsföring för att få stora antal utövare till Granåsen. 

8.7 Supportande aktiviteter 

Med en konstsnöanläggning kan fler aktiviteter tillsammans med kommunens skolor 
och företag skapas vilket stärker bilden av att H åbo kommun. Det finns även möjlighet 
till samarrangemang med andra ldubbar och större tävlingar. Exempelvis kan 
evenemang köras i Bålsta centrum i samband med kortare sprinttävlingar en kväll 
vilket kan dra kunder till företag inom kommunen. Sedan bygger man på sprinten med 
tävlingar i spåret dagarna efter. Det finns inget liknande i regionen just nu vilket gör att 
vi har en möjlighet att positionera oss unikt. 

En annan support det kan ge är till den sk idrottsidassen på gymnasiet som skapats i 
Bålsta. Detta kan ge extra dragkraft och intresse att behålla elever inom kommunens 
skolor och även attrahera fler från andra kommuner. 

8.8 Prissättning 

Generellt är viljan mycket stor från längdskidåkare att göra rätt för sig. Många gånger 
frågar tillresta var de skall betala. 2013/2014 skapades en Wywallet tjänst och skyltar 
sattes upp vilket bara det inbringade ca 25-30 000 SEK på 5 veckor. Detta som helt 
frivilliga insättningar. 

2014/2015 års medlemsavgifter är följande: Vuxen 300 kr får, barn 9-18 år 200 kr/år, 
0-8 år gratis, familj (2 vuxna+ alla barn) 800 kr/år. Medlemsavgifter och mer info finns 
även på www.bålstask.se. 

Ett spårkort för externa kommuninnevånare skallligga på runt ca 800 kr/säsong. Detta 
skall dock beslutas inom styrelsen inför säsongen. För medlemmar dras motsvarande 
medlemsavgiften bort (eller kanske något rabatterad). Omvänt är tanken att 
kommunen går in med föreningsstöd för kommunens innevånare för spårkortets 
kostnad. Denna summa måste självklart diskuteras så att det blir en balans mot 
investeringskalkylen och inte hanteras per individ eftersom det medför en stor 
administration för båda parter (Håbo kommun/Bålsta SK). 

De intäkter som kan inbringas skall oavkortat gå till att avbetala en 
anläggningsinvestering samt utveckla föreningen för att nå sin vision. Beroende på 
eventuella överskotts storlek kan det även bidra till ytterligare investeringar i området 
så som toaletter, omklädningsrum, cafeteria etc. 

9. Drift & Underhåll 

Drift & Underhållskostnaderna bedöms vara relativt låga. Pistmaskinen kommer kräva 
utbildning. Föreningen och kommunen bör ha utbildad personal. Leverantören står för 
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utbildningskostnader och kunskap. Större Lmderhåll på pistmaskin .som lrrävs med årliga 
mellani"um köps in somservice från leverantör. Första åren ingår. 

Anläggningen kommer också behöva mindre underhåll avseende pump/kompressor och 
avtappningsställen. Eventuell utbildning står leverantören för. Eventuella servicar k" ps f u 
Llnder.serviceavtal från leverantör. 

Driftskostnaderna är ti11 största del elkonsumtion och dimensionering av säkringar (fasta 
avgifter). Alla kostnader bedöms rymmas inom Budget beskriven i excelbilagan. 

10. Resurser 

För <Jtt drifta anläggrJingen kommer föreningen till största del stå för resurser. Service och 
utbildning sker via levcrantörsresurser. Den störst~ tiden kommer vara att pista ut snön i 
spåret men dessa t mmar kommer ändå förhållandevis vara få. Uppskattningsvis 1-1,5 
timmar/dag som pistning sker under slddsäsong (3-5 ggrjvecka beroende på antal 
utQvare i spåren). 

11. Tillstånd ocb miljöaspelder 

Grävtillstånd finns för delar av motionsspåret på Granåsen. Dockskall vjd ettpositivt 
bes l u t kompletterande grävtillstånd sökas. Även tillstånd för att ta upp vatten från 
Ull11afjärden skal'l sökas. Preliminära positiva besked finns redan från ansvariga 
myndigheter. Ttllstånd från kommunen för att arrendera marken krävs också. 

12. Budget 

Ett antal offerter har tagits in med olika tekniska lösningar och leverantörer. slutgiltig 
lösning beslutas efter att detaljerad genomgång med vald leverantör skett (förutsätter ett 
investeringsbeslut). Nedan finns de nu gäJlande offerternas kostnader inlagda med ett 
mindre +j- i stfforna. Offerterna bar även bilagts. 

12.1 Jnvesteriagar och kostnader 

Alla priser är inkluderat moms. 

För att kunna hantera snömassor lokalti spåret krävs en anpassad pistmaskin. Denna 
kan även enkelt transporteras och användas i Vibyspåret. 

ODS! Om ett beslut tas for en investering kommerföreningen starta en Blwnomisk 
fötenin,g eller motsvarande för att få tillbaka momsen. Detta är en stor post som 
t säjall räknas bort från de lwstnade1• som är specificerade nedan f 

Kostnad Pistmaslån- ca 850 KSEK inklusive moms 

Beroende pli vilken tillverkare och teknisk IOsning som väljs (bästa möjliga utifrån 
rådande miljö) så ligger investeringen ungefär på ca 5 MSEK + /-1 MSEK 

Konstsnöanläggning- Ca 4~8 MSEJ( inldusive oms 
- Vattenintag/brunn/pump 
- Pump. tationjpumpjel (kompressm~ 
- Rörgata/vattenuttag var l ODe meter 



- Elkabel eller luftslang läggs i rörgatan 
- 2-3 st portabla autom. Snökanoner eller ca 30 lansar 
-Grävning 
-Montage 

För att underhålla samt preparera snö och spår krävs insatser under några få dagar 
för tillverkning och pistning. Elkostnader, drift och underhåll bedöms vara relativt 
låga. 

Drift & Underhåll- ca 50 KSEK/år inklusive moms 
-El 
-Diesel 
- Drift & Service 

12.2 Finansiering 

Spårkort samt stöd från kommunen är något som är nödvändigt för att säkerställa 
inkomster. Spårkorts-/sponsorintäkter kommer ske via applikationer WyWallet, 
Swisch samt till BankGiro, P-automater mm. 
Tanken är att erhålla kommunalt bidrag för "Gratisåkningen" för kommuninnevånare 
(förutsätter föreslagsvis dock medlemskap i BSK). Medlemsintäkterna är en stor 
intäktskälla och i och med en fast anläggning kan fler medlemmar inkomma. Ökat 
antal medlemmar= ökade intäkter. 
Om konstsnö kan garanteras kan även större tävlingar arrangeras vilket skulle skapa 
stora intäkter då det inte finns speciellt många sådana i Mälardalen idag. 

Kiosk/restaurangverksamhet är också möjligt i området och skulle ha stor potential 
även för de som besöker området för friluftsliv, pulkaåkning etc. 

Sponsorintäkter är också något som kommer kunna öka utifrån att företag får större 
intresse vid exponering mot fler människor och medier. Här skulle det rent teoretiskt 
kunna gå att samarbete med ett större företag som kan titulera anläggningen vid 
namn och på så vis dra ytterligare uppmärksamhet. Exvis Arla-, Unibet- osv 
konstsnöanläggning. 

• Se även excelbilaga "Ekonomisk kallcyl konstsnö v4.xls"! 

12.3 Stöd. fonder, stipendier 

Bålsta SK har tillsatt en ansvarig person för att fullt ut fokusera på att söka bidrag, stöd 
och stipendier. Förstudien pågår i skrivande stund men det finns möjligheter från 
exempelvis Upplands skidförbund mfl. Mer info kommer senare i höst. Detta skall dock 
ses som en bonus och i denna affärsplan är det en mycket modest summa inräknad. 

13. Uppföljning och Mål 

Skulle förutsättningar för en investering finnas och beslutas skall tydliga ekonomiska mål 
sättas upp och uppföljning ske inom föreningen i samråd med Håbo kommun och 
eventuell bank 



Tills detta beslut är taget gäller fortsattföreningens vision od1 beslut om tillverkning av 
snö i samarbete nJ,ed Bålsta Alpi11a tas utifrån rådande förutsättningar i form av gällande 
avtal1 väderförhållanden samt möjligheten till stöd från kommunen om 
soötillverkningsstöd. 

1.4. övrigt 

• 

• 

En satsning på konstsnöanläggning på Granåsen skulle även ge en bättre 
förutsättning att skapa ännu bättre spår i Vlby. Detta genom atth1täkterna skull 
stärkas i fö1<eningen och på så vis kunna ge bättre underhåll och 
spårprepareringsutrustning genom en pistmaskin. 
Spårkortsintäkter från "icke kommuninnevånare"1{an antingen gå tillbaka till 
kommunen efter täckta kostnader inom BSK alt direkt till BSK föt' hantering av 
an l äggnjng. 
Möjlighet till synergier för utbyte av la1npor till LED finns (EU krav 20:15). Vid 
grävning av vattenrör kanelkabel förläggas samtidigt och "solljusarmaturer" 
erbjuda's från samma leverantör. Om lansar väljs kan även dagens stolpar tas b ert 
och miljöbelastningen av 7 4 stolpar reduceras till< 40 st. Detta skulle även sänka 
el kostnader/år! 
Möjliga samarbeten med Bålsta Alpina finns självklart. Att s1<apa ''Skidanläggning 
Granåsen" för ännu större bredd är mycket möjligt. Detta är dock något 
kommunen måste dra i beroende på vad man vill uppnå i samråd med 
föreningarna. 
Tillverlmiugstid för en konstsnöanläggning är ca 3-4 veckor från beslut. 

/6. 



HÅBO 
KOMMUN 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-10-20 

KS 2014/84 

Svar på medborgarförslag om förvärv av fastigheter inom 
Dyame industriområde, Bålsta tätort 

Sammanfattning 
Ett medborgarfcirslag har inkommit till kommunen 2014-04-28. 
Förslagsställaren fareslår att Håbo kommun, Håbo Marknads AB eller 
Håbohus AB förvärvar ett antal fastigheter i Dyame industriområde, Bålsta 
tätort. 
Syftet med fårvärvet är att sälrra mark får framtida bostadsproduktion. 
Området som i dagsläget nyttjas får industriverksamhet, bedöms av 
förslagsställaren vara ett attraktivt område ror bostäder 

De fastigheter det gäller är följande: 
Kalmarvägen 3, Sjövägen 6 och 18, en obebyggd fastighet efter Sjövägen 
samt ytterligare fyra fastigheter. Totalt blir det en yta av ca 17 500 kvm. 

Kommunstyrelsens fcirvaltning har utrett fårslaget och kommit fram till 
fciljande: 
Den byggnad som kommunen hyr idag är i mycket dåligt skick och kan inte 
användas får fortsatt verksamhet. Byggnaden måste eventuellt rivas vilket 
medfår livningskostnader. 
Marken på fastigheten är svårbyggd. En framtida exploatering av området 
skulle därfår medföra stora byggkostnader får kommunen. 
Kommunen äger idag redan mycket ma1k i Bålsta tätort och är i nuläget inte 
i behov av att fårvärva ytterligare mark. 
Kommunen har också ett stort antal pågående projekt som är mer 
prioriterade och mer lämpliga får exploatering. 

Mot bakgnmd av detta fareslår därför förvaltningen att medborgarfcirslaget 
ska avslås. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, 2014-04-28 

Kommunfullmäktiges beslut 2014-04-28, § 23. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 2014-10-07, § 111. 

Utskottet tillst-yrker fciiYaltningens fårslag till beslut. 

d{r21tl!l 
EXPEDIERAD SJGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.3136 
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KS 2014/84 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut: 

l. Fullmäktige beslutar, med hänvisning till kommunkansliets yttrande, att 
avslå medborgarförslaget 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

/S. 
Nr 2014.3136 
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MEDBORGARfÖRSLAG 

Förvälvning av fastigheter i Dyarne jndustrlom1·åde. 

- ";.,. _______ __ -.·~ ·· ·· 

HAI:lU KOMMUN 
KO~I,I;IUHS'TYRELB>'..NS fÖRVAI.JN\HG 

INKOM 

2014 wQ4~ 2 8 
1{$1);1; IlB\l« 

, Joj_j/g7, _ . L.l~l~~-1 , r so l 

Industri- och konto sfastighet centralt i Bålsta är tillsal u. Förslaget är att Håbo l<omrnuh, Hålao 
Marknads AB eller Hå bo Hus köper detta fastighetsbestånd i'ör framtida bc:>stadsbebyggelse. 

Området ligger centralt, med gångavständ till centi'Um och kommunikationer. Kommunen hyr i dag 
lokalef för egen verksamhet 1 detta beständ. Iden är <Jtt förvalta fastighetentills det är dags att 
avveckla Industrifastigheterna för bostadsbyggande. Kommunen måste värna om centrala lägen tör 

kommande bostadsområden med tanke på miljöfrågor, .ceptralt Iage och kommunikation. 

Fastigheten år fört1ärl!afande ut!1yrd till nästan100 %, hyresint~kter uppgår till c:<:~ 4.500.000 kr, 
netto e;a 3.000.000 l<r. Fastigheten säljs t polagsform och det finns befintliga lån pa 27.000.000 kr. 

Begärt prls är 35.000.000 kr vilket är f'ör högt ett bud bör ligga på runt 28-30.000.000 kr. 

Med lån på 30.000.000 kr finansieras köpe.t bra med de befintliga hyresintäkterna, r~vvi:!cl<lingen kan 

då ske l ordnade former när det är dags. 

q 
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HÅBO 
!<OM MUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 136 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-10-20 

KS 2014/63 

Redovisning av beredd motion - Enskilda avlopp i kretslopp, 
motionär Göran Eriksson (C) 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2014-03-24, § 7, att överlämna inkommen 
motion till kommunstyrelsen for beredning. 

I motionen fareslås att en kretsloppspolicy antas ror nya eller ändrade 
enskilda avloppsanläggningar i likhet med den avloppspolicy som 
Södertälje kommun antagit. Vidare röreslås att en motsvarande policy antas 
för nya bostadsområden som ligger utanf"ör idag befintliga V A-områden. 
slutligen fareslås att VA-verket ges i uppdrag att projektera en 
hygieniseringsanläggning i samråd med Håbo LRF. 

Kommunstyrelsen har remitterat motionen till miljö- och tekniknämnden 
och tillståndsnämnden för yttranden. 

Förvaltningens beredning 
Av tillståndsnämndens yttrande så framkommer att nämnden anser att 
nyckelfrågan i motionen är omhändertagandet av avfallet från enskilda 
avloppsanläggningar och i den frågan så svarar avfallsavdelningen i miljö
och teknikförvaltningen för hela rådigheten. Bygg- och miljöforvaltningen 
är dock tveksam till spridning av avloppsslam på åkrar då slammet generellt 
innehåller höga metallhalter och andra miljö gifter. 

A v miljö- och tekniknämndens yttrande framkommer att kommunen i 
dagsläget har ingått ett avtal med Relita AB som hämtar slam från de 
ensldlda avloppen i Håbo kommun. Vidare har kommunen ett avtal med 
Käppalaforbundet och Uppland-Bro kommun för att avleda avfallet via 
ledningsnät från Upplands-Bro till Käppalaverket Slammet rötas för 
biogasproduktion som sedan används som fordonbränsle för att driva SL:s 
bussar samt för uppvärmning av bostäder på Lidingö. Rötresten, som 
kvarstår efter biogasprodulctlonen, är certi:fierat och användas som gödsel 
inom jord- och skogsbruk. Kretsloppet är därmed sluten. 

Nämnden konstaterar även att det är en ekonomisk fördel för kommunen att 
fortsätta med den befintliga hanteringen slammet från enskilda avlopp. 

Nämnden anser att en projektering av en hygieniseringsanläggning i Håbo 
kommun inte är nödvändigt i dagsläget eftersom kommunen har en säker 
hantering av slam från enskilda avlopp där närffigen tas till vara. I framtiden 
kan det här vara en bra lösning ror nya enskilda avloppsanläggnillgar. 

Kommunstyrelsens förvaltning konstaterar utifrån nämndemas yttranden att 
Håbo kommlm idag har en fungerande, kretsloppsanpassad och ekonomiskt 

EXPEDIERAD SJGNATUR UTDRAGSBESTYRKNJNG Nr 2014.3145 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 136 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-10-20 

KS 2014/63 

fårdelaktig hantering av avfall från ensldlda avlopp. Mot bakgrund av detta 
så fareslår f6rvaltn:ingen att motionen avslås. 

Beslutsunderlag 

Miljö- och tekniknämndens beslut 2014-08-25, § 75 

Tillståndsnämndens beslut 2014-06-16, §50 

Arbetsutskottets fårslag till beslut 2014-10-07, § l 09. 

Utskottet fåreslår att motionen ska avslås. 

Kommunstyrelsens behandling av ärendet: 

Yrkande 
Göran Eriksson (C) yrkar att ärendet återremitteras får kompletterade 
utredning. 

Ordfåranden prövru_· först om ärendet ska återremittera eller avgöras i dag 
och finner att styrelsen beslutru_· att ärendet ska avgöras idag. Därefter prövas 
utskottets avslagsfårslag och ordfåranden finner att styrelsen beslutar i 
enighet med detta. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Fullmäktiges beslut: 

l. Fullmäktige beslutar att avslå motionen. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-08-26 

Miliö- ocl1 teknikhämnden 
HÄBO KOMMUN 

KOMWNm'RfLSENS FÖRVAL TN!HG 
INKOM 

2014 -08- 2 8 

JUSTERA RE 

MTN§ 75 MTN 2014/46 

Motion - enskilda avlopp i kretslopp, för yttrande 

Sammanfattning 

KSOO' 

_;; .. o l"< / 0 3 

bet har till kommunen inkommit en motion~ "'Mcition- Enskilda avlopp i 
kretslopp, motionär Göran Eriksson (C)" som av ltonununstyrelsen har 
remitterats till Miljö- och teknilcnämfiden for yttrande. 

Enligt motionen yrkar Centerpartiet i Håbo på fo1j ande: 

o En kretsloppspolicy antas får nya eller ändrade enskilda 
avloppsanläggningar i likhetmed dert avloppspolicy som Södertälje 
kommun antagit. 

• En motsvarande policy antas for nya bostadsområden som ligger 
utanfår idag befintliga V A områden. 

o VA verket ges i uppdrag att projektera·en hygieniseringsauläggning i 
sarmåd med Håbo LRF 

Yttrande 
I dagsläget ffi!TI.S ett avtal med Relita AB som hämtar slam från de enskilda 
avloppen i Håbo kommun. Vidare har vi avtal me.d Käppalaförbundet och 
Uppland-Bro kommun for att avleda avfallet via ledningsnät från Upplands
Bro till Käppalaverket·. Slammet rötas får biogas produktion som används 
som fordonbränsle för att mi va SL:s bussar samt for uppvärmning av 
bostäder på Lidingö. Rötresten, som kvarstår efter biogasproduktiönen, är 
certilierat och användas som göds~l inomjord-och skogsbruk. Kretsloppet 
är dänned sluten. Kostnaden på l l 04 000 ltt per år betalas till per å.r till 
både Relita och Käppala för slamhanteringen. Detia anses vara låg eft~rsom 
det täcker hämtning och. transpmt av slam, administration som fak:ta:rering 
och knndtjänst, motta~g samt omhände1iagandet av slam:n;tet. I priset 
ingår även omhändertagandet av restprodulcter efter behandling. Det är ~lltså 
en ekoJimuisk fördel får kommunen att fortsätta med den be'f1ntliga 
hanteringen slammet från ens:jdlda avlopp. Miljöavdelningen har .de senaste 
åren bedrivit tillsyn på 170 anläggningar av ca l 000 enskilda 
avlopps.anläggningar. En fuJlständig överblick över de befintliga eliskilda 
avloppenbehövs for att fatta be:Slut om det som föreslås i motion punkt tre. 

VA"erib;eten anser att en pmjektering av en hygieniseringsanläggnfug i Håbo 
kommun inte är nödväp.digt i dag$läget eftersom vi har en säker hantering 
av slam från enskilda avlopp där .nfuingen tas till :yara. I framtiden kan det 
här vara en bra lösning får nya enskilda avloppsanlä.ggrtingar. 

En enig nä1J;llld fareslår att beslut:?ptmlct i.Yå i tjänsteslaivelsen utgår då 
ävsikten åT att nämnden ska yttra sig i frågan. 

f'XPFÖIERAD SJGNi.\WR 
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HÅBO 
KOMMUN 

Miljö~ och tekniknämnden 

MTN § 75 

aeslutsunderlag 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-08-25 

MTN 2014/46 

Kommunsty-relsens delegatlonsbeslut, 2014-04-22 
Bi1aga till yttrande, 2014~08-11 
Tjänsteskrivelse, 2014-:08-11 

Beslut 
l. Miljö- och tekniknämnden beslutar att yttra sig enligt förvaltningens 

förslag. 

. 2.. Miljö- och tekniknämnde;n beslutar att överlämna yttrandet till 
kommunstyrelsen. 

Beslutsexpediering 
Kommimstyrelsen 
VA-enheten 

2 3. 
SIGNATUR UJDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

Tillståndsnämnden 

TSTN §50 

SAI\IJIVIANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

'2014-06-1.6 

TSTN 2011\/26 

, HAao I<OMMUN 
110M'IillNSTYRaseNs FöRVAL TN!NG 

INKOM 

2014 w06., 2 4 
Reg.l!t 

Svar på motlon ~ Enskilda avlopp i kr.etslopp . .1QiY If) 3 ~-lJ!2i t-~ • ?.:r bO 

Ärende 
Det hat tilllcommunen inkommit en motion, "Motion - Enskilda avlQpp i 
kretslopp; motionär Gö1~an Etiksson (C)'1 som av kommunstyrels~n har 
emitterats 'till både · f'illståndsnämnden samt Milj ö- oc1l tekniknämnden for 

·yttrande. 

Enligt motionen yl'kat Centerpartiet i Håbo på få U ande: 

..., En kretsloppspolicy antas for nya eUer ändrade enskilda 
avloppsanläggningar i likhet med den avloppspolicy som Södertlllje 
ko4UlD-Un antagit. 

& En motsvanwde policy antas tör nya bostadsområden som ligger utanfår 
idag befintliga V A områden. 

~ VA verket ges i uppdrag attprojelctera enhygieniseringsanläggning i 
samråd med Håbo LRF. 

T Södertälje kommun har en kretsloppspolicy for enskilda ~v lopp antagits 
som innebär att nya eller ändrade enskilda avloppsanläggningar består av en 
eJct:remt snålspolande toalett med sluten tank. Avfallet i tankarna 
transporteras till en h.ygieniseringsanläggning där smittämnenavlägsnas 
innan det används som gödsel. 

Samtliga Sveriges korrununer har monopol på insamling av bushållsavfall 
och däribland avfall från enslciJ_cla avlopp. I Håbo kommun är 
a.vfallsavdeltllngen inommilj ö- o~,;h teknikförvaltningen som ansv'arru· för 
insamlingen av hushål.lsavfa!J. Idag skickar avfallsavdeln:ingen avfallet från 
enskilda avlopp via leclningsuät från Upplands-Bro till Käppala 
avJoppsreningsverk. Där renas vattnet ooh slammet rötas så atfbioga.s 
produceras. Rötresten som blir kvar vid biogasproduk'tionen kan användas 
som gödseL -

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, daterad 2014-06-05 
- Delegationsbeslut KS ;2014/63, daterad 2014-04-28 

Beslut 
Tillståndsnämnden beslutar att ö vetlåta till Miljö~ och telmiknämnden att 
svara på frågan om hur avfallet fran enskilda avloppsanläggningar ska tas 
om I1and i framtiden. 

Motivering 
"Bygg~ och miljöförvaltningen anser att nyckelfrågan i ald.uell motion ar 
omhändertagandet av avfalJet från enskilda avloppsanläggningar och i de~ ~,_ 

JUSTERARE EXPEOIEJV\0 

-ev_,__j ,4tl-1 l -l 2Y 
SJC>NATUR 

l 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-06-1-6 

Tfllstånd~nämnd~n · · 
~. · .. ; ~ .. : ;\ . 
·.·, . 

JUsTERARE 

. TSTN §50 TSTN 2014/26 

frågan svarar avfallsavdelningen i milj ö- och teknikförvaltningen :för hela 
rådigheten. 

Bygg- och miljöförvaltningen är överlag tveksamma till spddning av 
avloppsslam på åkrar då slammet generellt innehåller höga metallhalter och 
andra miljögifter såsom läkemedelsrester. Förvaltrringen diskuterar gärna 
frågan gemensamt med miljö- och teknikförvaltningen men anser att det är 

ytterst ligger på miljö- och tekniknämnden att besluta hur avfallet från 
enskilda avloppsanläggningar ska tas om hand. 

Beslutsexpediering 
Milj ö- och tekniknämnden 
1Corornua1styrelsen 
Bygg- och miljöförvaltningen 
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GE.NT!öRPARTIET 2014-03-20 

Motion - Enskilda avlopp i kretslopp. 

A v loppsvatten från hushållen orsakar många problem i naturen med övergödning av vatten
drag och sjöar, förgiftning av fisk och andra vattenlevande organismer samt i enskilda fall 
även människor. Våi.-a storskaliga Teni.ngsveTk byggs ut och kan fånga det mesta av kvävet och 
fosforn innan vattnet släpps ut men lokalt blir det ändock stora mängder. Kemikalier, plaster, 
tungmetaller (t ex silver i kläder och deodoranter) samt medicinrester kan påverka fisk och 
andra levande organismer i vattnet. 
Den del av avloppsvattnet som härstammar från människans metabolism är samtidigt en stor 
källa för växtnäringsämnen som växtema behöver för sin tillväxt och därmed en viktig resurs 
för att utveclda en hållbart livsmedelsproduktion. Genom att ta tillvara dessa näringsämnen 
minskar också behovet av industriellt framställd konstgödsel, vilket sker i en process som är 
mycket energikrävande och ger upphov till stora co2 utsläpp. 

För att kunna ta tillvara näringsämnena i avloppsvattnet med minimerad risk för föroreningar 
bör toalett avfallet separeras från bad-, disk- och tvättvattnet (BDT vatten). södertälje 
kommun har presenterat en lyckad lösning på detta. Kommunen har antagit en kretslopps
policy vill<:en rekommenderar att nya eller ändrade enskilda avloppsanläggningar ska ha 
separat och sluten hantering av klosettfraktionen i avloppsflödet, med utspädning motsvarade 
maxi malt 0,6liter spolvolym. Detta innebär att cirka 90 procent av kvävet och fosforn samlas 
in för återvinning och återföring till jordbruksmark 
http :/ /www.lansstyrelsen. se/stockholm/SiteCollectionDocuments/Sv/pubhlcationer/20 l 0/ so der 
talj emodellen-enskilda-avlopp-broschyr .pdf . 
Från toaletterna leds klosettvattnet till en sluten tanlc. För att öka lagringskapaciteten bör 
toalertema vara extremt snålspolande, helst vakuumtoaletter som på tåg och flyg. Innehållet i 
de slutna tanlcama hämtas och tas om hand i en hygieni.serings anläggning. Hygieniseringen 
går till så att urea tillsätts så att pH höjs och en temperaturhöjning sker under nedbrytningen 
av materialet vilket gör att oönskade mihoorganismer dör. 

Centerpartiet i Håbo yrkar på att 

• En hetsloppspolicy antas för nya eller ändrade enskilda avloppsanläggningar i likhet 
med den avloppspolicy som Södertälje konrmun antagit. 

• En motsvarande policy antas för nya bostadsområden som ligger utanför idag 
befintliga V A mmåden.' 

• VA verket ges i uppdrag att projektera en hygieniserings arrläggning i samråd med 
HåboLRF. 

Göran Eriksson 
ordf 
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HÅBO 
KOMMUN 

Datum 
2014-10-30 

Vår beteckning 

KS2014/132 nr 2014.3236 

Kommunstyrelsens förvaltn ing 
Kommunstyrelsens stab 
Hans Nordstedt, Kommunsekreterare 
0171-525 02 
hans.nordstedt@habo.se 

Entledigande och val av ledamot i miljö- och tekniknämnden 
efter Sören Eriksson (C) 

Sammanfattning 
I skrivelse 2014-10-22 avsäger sig Sören Eriksson (C) uppdraget som 
ledamot i miljö- och tekniknämnden. Eriksson är avflyttad från Håbo 
kommun. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från Sören Eriksson (C) 

- Valberedningens muntliga nominering. 

Kansliets fårslag till beslut: 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beviljar Sören Eriksson (C) begärt entledigande från 
uppdraget som ledamot i miljö- och telmilmämnden. 

2. Fullmäktige utser N. N. ( ) tillledamot i miljö- och tekniknämnden får 
perioden fram till och med 2014-12-31, efter Sören Eriksson (C). 
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