
HABO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

Miljö- och tekniknämnden 2006-05-09 

Tid och plats 

Beslutande 
Ledamöter 

Övriga närvarande 
Ersättare 

Tjänstemän 

Justering 
Justerare 

Tid och plats 

Justerade paragrafer 

Underskrifter 
sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

ANSLAG/BEVIS 

Organ 

Sammanträdesdatum 

Datum för 
anslags uppsättande 

Förvaringsplats för 
protokollet 

Underskrift 

Kl 19.00, övergranssalen, Kommunhuset i Bålsta 

Sven-Eric Svensson (misam) ordförande 
Kurt Hedman (s), tjänstgörande ersättare för Sven-Ake Eriksson (s) 
Nils-Ake Mårheden (m) 
Ulla Kjellen (s) 
Solveig Kalliomäki (s) 
Jan Barrefors (s) 
Christian Ghaemi (mp) 
Mati Lellep (m) 
Kjell Wassholm (k d) 

Thomas Lindström (s) 
Lena Glantz-Eriksson (misam),- ej§ 50 
Ann-Christine Gudmundsson (m) 
Karl-Henrik Nanning (m) 
Ralph Abrahamsson (m),- ej§ 51 

Bo-Göran Svensson, förvaltningschef 
Örjan Bergman, stf räddningschef 
Kim Hulten, chef bygg- och miljöavdelningen 
Fredrik Nestor, exploateringsingenjör 
Monica Kovacs, planarkitekt, § 37-45 
Britt-Marie Danielsson, ekonom 
Louise Lightowler, nämndens sekreterare 

Kjell Wassholm (kd) 

Måndagen den 15 maj, kl. 8 00 

§§ 37-52 

Protokollet är justerat Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Miljö- och tekniknämnden 

2006-05-09 

2006-05-js' :2.2. 
Datum för 
anslags nedtagande 

~ungvset Håb~ kommun0~ 
.... _[;0.€.- ~1~kfr1- iV 
Louise Lightowler Q 

f3 
2006-06-~ 



HABO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

Miljö-· och tekniknämnden 2006-05-09 

Innehållsförteckning 

§ 37 

§ 38 

§ 39 

§ 40 

§ 41 

§42 

§43 

§44 

§45 

§46 

§ 47 

§48 

§49 

§50 

§51 

§52 

Upprop 

Val av justerare 

Detaljplan för Brunnstaområdet, Krägga- antagande (omede/barjustering) 

Detaljplan förBista 4:19 och 4:20 vid Lillsjön, Bålsta-antagande (omedelbar justering) 

Detaljplan för Väppeby 6:1 -antagande (omede/barjustering) 

Fastställelse av föredragningslista 

Redovisning av delegeringsärenden 

Redovisning av anmälningsärenden 

Ekonomisk redovisning 

Delårsuppföljning per 30 april 2006 

Detaljplan för Bålsta 2:96, Ullevivägen 16 

Detaljplan för del av Bålsta 1:614, Västerskogs företagspark-antagande 

Avgift för livsmedelsanläggning 

Renhållningsordning 2006 

Avfallsplan 2006 

Utbyggnad av kommunalt VA till Kivinge, Övergran och Brunnsta 

Arrendeavtal för båtklubbar 

Information från miljö- och teknikförvaltningen samt räddningstjänsten 

Utdragsbestyrkande 



HÅBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

Miljö- och tekniknämnden 2006-05-09 

Tid och plats 

Beslutande 
Ledamöter 

Övriga närvarande 
Ersättare 

Tjänstemän 

Justering 
Justerare 

Tid och plats 

Justerade paragrafer 

Underskrifter 
sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

ANSLAG/BEVIS 

Organ 

Sammanträdesdatum 

Datum för 
anslags uppsättande 

Förvaringsplats för 
protokollet 

Underskrift 

Kl 19 00, Övergranssalen, Kommunhuset i Bålsta 

Sven- Eric Svensson (misam) ordförande 
Kurt Hedman (s), tjänstgörande ersättare för Sven-Ake Eriksson (s) 
Nils-Ake Mårheden (m) 
Ulla Kjellen (s) 
Solveig Kalliomäki (s) 
Jan Barrefors (s) 
Christian Ghaemi (mp) 
Mali Lellep (m) 
Kjell Wassholm (kd) 

Thomas Lindström (s) 
Lena Glantz--Eriksson (misam) 
Ann-Christine Gudmundsson (m) 
Karl-Henrik Nanning (m) 
Ralph Abrahamsson (m) 

Bo-Göran Svensson, förvaltningschef 
Örjan Bergman, stf räddningschef 
Kim Hulten, chef bygg- och miljöavdelningen 
Fredrik Nestor, exploateringsingenjör 
Monica Kovacs, planarkitekt 
Britt-Marie Danielsson, ekonom 
Louise Lightow/er, nämndens sekreterare 

Kjell Wassholm (kd) 

Tisdagen den 9 maj, Övergranssalen, Bålsta 

§§ 37-39 

-~-i.-~:~--_: -> J~{Mt:I!;P"_ 
Lo\'iSWghtowl • ' / , 
/ (___/ ~- - / 
'lcz_.....-c:::-~. ~-- --
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.x-&to~~-
~~assholm (kd) 

Protokollet är justerat Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Miljö- och tekniknämnden 

2006-05-09 

Datum för 
2006-05-09 anslags nedtagande 

Ktmmunl:u.!set Håbo kommun L 
. -~~ [~w.-Th)J;tr 
Louise Lightowler CJ 

2006-05-31 



HABOKOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Miljö- och tekniknämnden 2006-05-09 

MTN § 37 Dnr MTN 2005/106-214 

Detaljplan för Brunnstaområdet, Krägga - antagande 

Sammanfattning 
Planförslaget har varit utställt för granskning under tiden 14 februari t o m 14 mars 2006 
Planområdet är beläget i Krägga cirka 5 km väster om Bålsta vid Mälaren 
Syftet är att se över byggnadsrätterna och minska andelen punktprickad mark (mark med 
byggförbud) och ändra planbestämmelserna så att fastigheterna kan utnyttjas för 
helårsboende på ett mera tidsenligt och lämpligt sätt Samtidigt eftersträvas att göra 
befintlig bebyggelse planenlig så långt det är möjligt. Två nya tomter prövas i 
detaljplanen. 

Beslutsunderlag 
·· Föredragningslista, daterad 2006-05-02, ärende 9 
·· Förslag till detaljplan för Brunnstaornrådet, Krägga upprättad i maj och juni 2005, 

reviderad i oktober 2005 och reviderad i februari 2006 
·· Planbeskrivning, upprättad i juni 2005, rev oktober 2005 samt rev februari 2006 
-· Genomförandebeskrivning, upprättad i maj 2005, rev oktober 2005 samt rev februari 

2006 
- Bullerutredning, daterad 2004-02-06, kompletterad 2005-05-10 och 2006-01-20 
- Strandskyddskarta upprättad maj 2005, reviderad oktober 2005 
- Utlåtande samt underliggande yttranden, daterat 2006-04-04 
- Utlåtande över strandskydd, daterat 2006-04-04 
- Fastighetsförteckning, daterad 2006-02-1 O 

Beslut 
1.. Godkänna detaljplanen 

2. överlämna detaljplanen till kommunfullmäktige för antagande enligt 5 kap 29 § 
plan-· och bygglag en. 

3 Uppdra till förvaltningen att ansöka tilllänsstyrelsen om ändring av strandskyddet 
enligt 7 kap 15 § miljöbalken .. 

4.. Beslutet justeras omedelbart 

Beslutsexpediering 
Kommunfullmäktige 

Juster~t~ :t J Utdragsbestyrkande Hidnr 2006 872 



HABO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Miljö- och tekniknämnden 2006-05-09 

MTN § 38 Dnr MTN 2004/213-214 

Detaljplan förBista 4:19 och 4:20 vid Ullsjön-antagande 

Sammanfattning 
Planförslaget har varit utställt för granskning från den 16 februari till och med den 17 
mars .. 
Planområdet är beläget ca 1,5 km sydost om Bålsta centrum och ligger mellan Ullsjön 
och det före detta täktområdet på södra sidan av Bålstaleden 

Syftet med detaljplanen är att genom detaljplaneläggning omvandla de två privata 
fastigheterna Bis ta 4:19 och Bi sta 4:20, som varit bebyggda med fritidsbebyggelse, till tre 
fastigheter med ändamålsenlig byggrätt för permanentbostad. Samt att skapa en 
möjlighet att anordna en gångstig för allmänheten utefter Ullsjöns strand. 
Fastighetsägarna till bostadstomterna får möjlighet att anordna varsin mindre brygga och 
ett litet uthus vid stranden 

Planområdets areal är 1 ,2 hektar varav 0,3 hektar utgörs av vattenområde. 
Planförslaget avviker delvis från Fördjupad översiktsplan för Bålsta tätort från 2002 

För en del av planområdet avser kommunen att ansöka till Länsstyrelsen om upphävande 
av strandskydd enligt miljöbalken 7 kap 15 §. Seseparat strandskyddskarta 

Beslutsunderlag 
- Föredragningslista, daterad 2006-05-02, ärende 11 
- Tjänsteskrivelse, daterad 2006-04-07 
-Förslag till detaljplan för Sista 4:19 och 4:20, upprättat i september 2005, rev april 2006 
- Planbeskrivning, upprättad september 2005 reviderad april 2006 
- Genomförandebeskrivning, upprättad september 2005 reviderad april 2006 
- Utlåtande rned underliggande yttranden, daterat 2006-04-07 
- Fastighetsförteckning, daterad 2006-02-08 
- Miljökonsekvensbeskrivning, upprättad i augusti 2005 reviderad februari 2006 
- Strandskyddskarta, upprättad augusti 2005 reviderad april 2006 
- Bullerberäkningar daterade 2005-06-17, Ramböll Akustik 
- Samrådsredogörelse daterad 2006-02-13 

Beslut 
1. Godkänna detaljplanen och miljökonsekvensbeskrivningen. 

2. Överlämna detaljplanen till Kommunfullmäktige för antagande enligt 5 kap 29 § 
Plan- och bygglagen. 

3. överlämna Miljökonsekvensbeskrivningen till kommunfullmäktige för godkännande 
enigt 6 kap 16 § Miljöbalken. 

4 Uppdra till förvaltningen att ansöka hos länsstyrelsen om ändring av strandskyddet 
enligt 7 kap 15 § Miljöbaljken. 

5. Beslutet justeras omedelbart 

Beslutsexpediering 
Kommunfullmäktige 

Justera~~'< // ,-,X, J. 
lb~ L/\Vv 

Utdragsbestyrkande Hidnr 2006 873 



HABO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Miljö-· och tekniknämnden 2006-05-09 

MTN § 39 Dnr MTN 2005/77- 214 

Detaljplan för Väppeby 6:1 - antagande 

Sammimfattning 
Planförslaget har varit utställt för granskning från 2006-03-07 till och med 2006-04-06 
Planförslaget har funnits tillgängligt i kommunhuset och på biblioteket 

Planområdet är beläget inom Bålsta samhälle väster om centrum 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggandet av det vinnande förslaget i 
kommunens anbudstävling, Väppeby äng östra 

Planen har så långt som möjligt utformas enligt förslaget och medger byggandet av fem 
nya flerfamiljshus om två våningar med totalt 20 lägenheter samt tolv friliggande 
tvåvåningsvillor· .. Området har en solfjäderliknande form och områdets böjda lokalgata 
kommer att matas från Lindegårdsvägen. Det nya bostadsområdet kommer att ligga mitt 
emot det delvis färdigställda Bo-Klok området 

Planförslaget är i enlighet med kommunens fördjupade översiktsplan 

Planområdets areal är cirka 2 hektar, varav cirka 1 A hektar utläggs som kvartersmark 
och 0.67 hektar som allmän platsmark. 

Beslutsunderlag 
- Föredragningslista, daterad 2006-05-02, ärende 12 
- Förslag till detaljplan för del av Väppeby 6:1, upprättat i januari 2006 
- Planbeskrivning, upprättad januari 2006 reviderad mars 2006 
- Genomförandebeskrivning, januari 2006 
- Utlåtande med underliggande yttranden, daterat 2006-04-07 
- Fastighetsförteckning, daterad 2006-03-·03 
- Miljökonsekvensbeskrivning, upprättad i januari 2006 

Beslut 
1 . Godkänna detaljplanen och miljökonsekvensbeskrivningen 

2. överlämna detaljplanen till Kommunfullmäktige för antagande enligt 5 kap 29 § 
Plan- och bygglagen 

3 överlämna Miljökonsekvensbeskrivningen till kommunfullmäktige för godkännande 
enigt 6 kap 16 § Miljöbalken. 

4. Beslutet justeras omedelbart 

Beslutsexpediering 
Kornmunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande Hidnr 2006.874 



HABO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Miljö- och tekniknämnden 2006-05-09 

MTN §40 Dnr MTN 2006/2 - 301 

Fastställelse av föredragningslista 

Sammanfattning 
Ordförande föreslår följande tillägg till föredragningslistan: 
-Ändring av dag för nästa sammanträde, § 52 , "information från miljö- och 

teknikförvaltningen och räddningsljänsten" 

Beslut 
1.. Föredragningslistan godkänns 

Utdragsbestyrkande Hidnr 2006 886 



HABOKOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. 
Sammanträdesdatum 

Miljö- och tekniknämnden 2006-05-09 

MTN § 41 Dnr MTN 2006/3 - 301 

Redovisning av delegeringsärenden 

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

Beslutsunderlag 
- Föredragningslista, daterad 2006-04-28, ärende 4 
- Sammanställning av delegeringsärenden för perioden 2006-02-04-2006-04-28 (MTN) 
-Sammanställning av delegeringsärenden för perioden 2006-03-15-2006-04-28 (MTN Au) 
- Delegationsförteckning-bostadsanpassning för perioden 2006-03-17-2006-04-28 

Beslut 
1 . Redovisningen godkänns .. 

/ 

Justerare .. / · ~--. ·_' \ // . ·J 
~-· .. (; 

Utdragsbestyrkande Hidnr 2oos 887 



HABO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. 
Sammanträdesdatum 

Miljö- och tekniknämnden 2006-05-09 

MTN § 42 D nr MTN 2006/4 - 301 

Redovisning av anmälningsärenden 

Beslutsunderlag 
- Föredragningslista, daterad 2006-04-28, ärende 5 
-Sammanställning av anmälningsärenden, daterad 2006-04-28 

Beslut 
1 . Redovisningen godkänns. 

Justerare?"'~ - ~ - _, r .. GJ~ 
;/ -~~ L~-c:::::.... ~ 

Utdragsbestyrkande H id nr zoos 888 



HABOKOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Miljö- och tekniknämnden 2006-05-09 

MTN §43 D nr MTN 2006/5- 301 

Ekonomisk redovisning 

Sammanfattning 
Redogörelse för miljö- och teknikförvaltningens, räddningstjänstens och VA-verkets 
ekonomiska utfall för perioden 2006-01-01-2006-03-31 avseende drift- och 
investeringsbudget 

Beslutsunderlag 
- Föredragningslista, daterad 2006-04-28, ärende 6 
- Tjänsteskrivelse, daterad 2006-04-05 
- Månadsuppföljning, driftbudget för miljö- och tekniknämnden, daterad 2006-04-04 
- Månadsuppföljning, investeringsbudget för miljö- och tekniknämnden, daterad 2006-04-03 

Beslut 
1. Redovisningen godkänns 

Beslutsexpediering 
Eknomen 

Utdragsbestyrkande Hidnr 2006 889 



HÅBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Miljö- och tekniknämnden 2006-05-09 

MTN §44 Dnr MTN 2006/59 - 040 

Delårsuppföljning per 30 april 2006 

Sammanfattning 
Under januari-· april har 50 st vinterväghållningstillfällen utförts inom 
gator, vägar och gårdsanläggningar· att jämföra med 42 st för motsvarande 
period 2005 .. Varje tillfälle kostar ca 150 tkr. Miljö- och tekniknämnden kan inte uppnå målen och 
redovisar ett prognosliserat underskott för 2006 med -2 900tkr. 

Miljö-· och tekniknämnden har beslutat om att begära tilläggsanslag med 
2 900 tkr för prognosliserat underskott 

Kommunövergr-ipande mål för god ekonomisk hushållning uppnås genom att verksamheten 
presterar god kvalile på de tjänster kommunen erbjuder sina 
Kommuninvånare, samtidigt som de ekonomiska ramarna som kommunfullmäktige fastställt 
hålls .. Dagens kommunmedborgare ska finansiera sin egen välfärd. 
Enligt fullmäktiges mål ska underhållet av kommunens vägar och fastigheter prioriteras i 
verksamhetsplaneringen. 

Beslutsunderlag 
- Föredragningslista, daterad 2006-04-28, ärende 7 
- Rev .. kommentarer till delårsuppföljning per 30 april 2006, daterade 2006-05-09 
- Siffersammanställning delårsuppföljning, investeringsbudget per 30 april, daterad 2006-05-02 

Beslut 
1 Begära hos kommunfullmäktige om tilläggsanslag med 2 900 tkr för att täcka 

prognosliserat underskott i driftbudgeten för 2006 

2. Ombyggnad av vattenskadad sporthall i Futurum finansieras inom miljö- och 
tekniknämndens investeringsram för 2006. 

Beslutsexpediering 
Kommunfullmäktige 

Juste~ vfcJ Utdragsbestyrkande Hidnr 2006 890 



HÅBOKOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Miljö- och tekniknämnden 2006-05-09 

MTN §45 Dnr MTN 2004/11 - 214 

Detaljplan Bålsta 2:96, Ullevivägen 16 

Sammanfattning 
Den 23 mars 2004 beslutade Miljö- och tekniknämnden (§ 22/2004) att uppdra till 
förvaltningen att upprätta ett förslag till ny detaljplan för fastigheten Bålsta 2:96 

Fastighetsägaren ansökte om ny detaljplan för att möjliggöra avstyckning av en ny tomt 
för bostadsbebyggelse på den västra delen av sin fastighet Den västra delen vetter mot 
järnvägen och är belagd med byggförbud, varför åtgärden kräver ny detaljplan. 

l uppdragsfrågan konstaterades att marken troligen var belagd med byggförbud på grund 
av risk för bullerstörningar från järnvägen, men att man i området gjort en motsvarande 
planändring som den sökanden önskar för Bålsta 2:96 Detta efter att en bullerutredning 
visat att det var genomförbart 

Vid utredningen av ärendet har det visat sig svårt att lösa en byggnation på ett bra sätt, 
framförallt beroende på det befintliga bostadshusets placering på fastigheten, 
terrängförhållandena och bullersituationen, se ljänsteskrivelse daterad 2006-04-06 

Med bakgrund av det som framkommit hittills bör man omedelbart avbryta arbetet med att 
ta fram ett förslag till ny detaljplan för Bålsta 2:96 

Beslutsunderlag 
- Föredragningslista, daterad 2006-05-02, ärende 8 
-Tjänsteutlåtande, daterat 2006-04-06 
- Beslut från miljö- och tekniknämnden 2004-03-23 § 22 
- Sammanställning över detaljplaner i området på primärkarta, daterad 2006-03-21 
- Bullerkarta avseende maximal ljudtrycksnivå från tågtrafik, bullerberäkning AGAD 

International AB lev 2006-02-21 
- Kopia av detaljplan 324, för Bålsta 2:294 
- Skiss med förklarande text som komplement till föreliggande tjänsteskrivelse, 

daterad 06-03-22 

Beslut 
1. Förvaltningen avbryter framtagandet av förslag till ny detaljplan för Bålsta 2:96 .. 

Beslutsexpediering 
Sökande 
Bygg- och miljöavdelningen 

Utdragsbestyrkande Hidnr 2006 891 



HABO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Miljö- och tekniknämnden 2006-05-09 

MTN § 46 Dnr MTN 2005/81 - 214 

Detaljplan del av Bålsta 1:614, Västerskogs företagspark-antagande 

Sammanfattning 
Planförslaget har varit utsänt på samråd under tiden 2006-02-28 -03-27. Planområdet är 
beläget i Västerskogs industriområde .. Syftet är att skapa möjlighet för en ny 
anslutningsväg till fastigheten Bålsta 3:358 över fastigheten Bålsta 1:614. l gällande 
detaljplan är marken avsedd för parkändamåL Vidare övergår tomt för kraftvärmeverk till 
industriändamål och delar av tomt för parkmark övergår till industri- och kontorsändamål. 

Beslutsunderlag 
- Föredragningslista, daterad 2006-05-02, ärende 1 O 
- Tjänsteskrivelse, daterad 2006-04-1 O 
- Förslag till detaljplan för del av Bålsta 1:614 upprättat januari 2006, rev april 2006 
- Planbeskrivning, upprättad i januari 2006, rev april 2006 
-· Genomförandebeskrivning, upprättad i januari 2006, rev april 2006 
- Utlåtande samt underliggande yttranden, daterat 2006-04-07 
- Fastighetsförteckning daterad 2006-01-31 

Beslut 
1 Anta detaljplan enligt 5 kap 29 §plan- och bygg lagen. 

Beslutsexpediering 
Sökande 
Bygg- och miljöavdelningen 

Utdragsbestyrkande H id nr 2ooe 892 



HABOKOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Miljö- och tekniknämnden 2006-05-09 

MTN §47 Dnr MTN 2006/58 - 465 

Avgift för registrering av livsmedelsanläggning 

Sammanfattning 
Från den 1 januari 2006 gäller nya regler om hygien och offentlig kontroll gällande 
livsmedelshantering. Reglerna utgår från EG-förordningar och består av två förordningar 
om hygien som riktar sig till företagen och två förordningar om kontroll som riktar sig till 
kontrollmyndigheterna. 

De nya reglerna innebär vidare att verksamheter ska godkännas eller registreras, 
beroende på den hygieniska risken vid livsmedelshanteringen. Vid anmälan av anläggning 
för registrering har kontrollmyndigheten rätt att ta ut en avgift motsvarande en timmes 
arbete .. Eftersom avgift som motsvarar den faktiska kostnaden ska uttas måste limavgift 
för handläggning enligt livsmedelslagstiftningen beslutas av kommunfullmäktige. 
Tirnavgiften är 550 kronor för handläggning av ärenden inom miljöavdelningens övriga 
verksamhetsområden .. 

Beslutsunderlag 
- Föredragningslista, daterad 2006-05-·02, ärende 13 
- Tjänsteskrivelse, daterad 2006-04-06 
- Utdrag ut Livsmedelsverkets föreskrifter om avgifter, LIVSFS 2005:23 

Beslut 
1 Besluta att den som anmäler en anläggning för registrering ska betala en avgift 

motsvarande kostnaden för en timmes arbete. med stöd av 4 § 2 kap. 
livsmedelsverkets föreskrifter om avgifter (LIVSFS 2005:23) 

2.. Föreslå kommunfullmäktige att fastställa limavgiften till 550 kronor för registrering 
av livsmedelsanläggning. 

Beslutsexpediering 
Kommunfullmäktige 

Juste:t / 
~ 

Utdragsbestyrkande Hidnr 2006 893 



HABO KOMMUN SAMMAN TRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Miljö- och tekniknämnden 2006-05-09 

MTN §48 D nr MTN 2005/201 - 450 

Renhållningsordning 2006 

Sammanfattning 
En renhållningsordning innehåller föreskrifter om kommunens obligatoriska ansvar för 
hushållsavfall. Nuvarande renhållningsordning (2004-05-24 KF§ 55) innehåller vissa 
otydligheter som behöver ändras för att föreskrifterna ska vara lättare att förstå och följa 
Ändringar behöver göras för att förtydliga bl a ansvarsområden och beslut gällande 
undantag .. Renhållningsordningen har genomarbetats och ett förslag till reviderad 
upplaga har tagits fram, daterad 2006-04-1 O Revisionen har skett i samråd mellan 
Miljöteknik, Miljö och hälsa samt kundtjänst för VA & Renhållning. 

Parallellt med renhållningsordningen har även ett förslag på reviderad upplaga av 
Avfallsplan 2000-2005 lagts fram Renhållningsordningen och avfallsplanen ställs 
gemensamt ut för samråd 

Beslutsunderlag 
- Föredragningslista, daterad 2006-05-02, ärende 14 
- Tjänsteskrivelse, daterad 2006-04-06 
- Ändringar gjorda i renhållningsordningen, daterad 2006-04-1 O 
-Förslag till reviderad upplaga av renhållningsordning, daterad 2006-04-10 

Beslut 
1 Godkänna den reviderade upplagan av renhållningsordningen för utskick till samråd. 

Beslutsexpediering 
Miljöteknik 

Justera{. .. -, .. /· _/". 
)(/ 
___ _..::::-:_ .. -~·--

Utdragsbestyrkande H id nr 2006 894 



HABOKOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOL.L. 
Sammanträdesdatum 

Miljö- och tekniknämnden 2006-05-09 

MTN §49 D nr MTN 2006/32 - 456 

Avfallsplan 2006 

Sammanfattning 
En avfallsplan skall presentera kommunens avfallshantering i dagsläget samt visa hur 
kommunen planerar att ta hand om avfallet på ett miljöriktigt och resurssnålt sätt, enl15 
kap 11 § miljöbalken.. Nuvarande avfallsplan (Avfallsplan 2000-2005) är inaktuell och 
behöver uppdateras. Ändringar behöver göras för att överensstämma med kommunens 
avfallsarbete och med verksamhetsplaner som avser avfallshanteringen. Den åtgärdsplan 
som finns i den nuvarande avfallsplanen behöver utvärderas och uppdateras .. Mycket h<~r 
hänt på avfallsområdet de senaste åren och omfattande ny lagstiftning har lagts fram. 

Den nuvarande avfallsplanen har genomarbetats och ett förslag på reviderad upplaga, 
Avfallsplan 2006-2012, daterad 2006-04-10 hartagits fram. l denna finns ett 
åtgärdsprogram för kommunens avfallsarbete som sträcker sig fram till 201 O. 

Parallellt med Avfallsplan 2007-2012 har även ett förslag på reviderad upplaga av 
renhållningsordningen (daterad 2006-04-10) lagts fram Avfallsplan 2006-2012 och 
renhållningsordningen ställs gemensamt ut för samråd. 

Beslutsunderlag 
- Föredragningslista, daterad 2006-05-02, ärende 15 
- Tjänsteskrivelse, daterad 2006-04-06 
- Förslag till reviderad upplaga av avfallsplan, Avfallsplan 2006-2012, daterad 2006-04-1 O 

Beslut 
1. Godkänna den reviderade upplagan av avfallsplanen för utskick till samråd. 

Beslutsexpediering 
Miljöteknik 

Justera~ ~tJ Utdragsbestyrkande Hidnr 2006 895 



HÅBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Miljö-· och tekniknämnden 2006-05-09 

MTN §50 Dnr MTN 2006/60 - 422 

Utbyggnad av kommunalt VA till Kivinge, Övergran och Brunnsta 

Sammanfattning 
VA-verket i H åbo Kommun har utrett lämplig sträckning för VA-ledningar till Kivinge, 
övergran och Brunnsta Efter diskussion tas beslut om att göra följande turordning för 
utbyggnad av det kommunala VA-nätet: 

Etapp överföringsledning, byggstart under· november 2006 
Etapp Kivinge, byggstart mars/april 2007 
Etapp Övergran, byggstart april/maj 2007 
Etapp Brunnsta, byggstart våren 2008 
Samtliga etapper utbyggda till år 2009 

Utifrån denna turordningen kommer det att göras en separat lösning för delar av Brunnsta 
by (östra delen) .. 

På grund av jäv deltar inte Lena Glantz-Eriksson (M isa m) i handläggningen av ärendet. 

Beslutsunderlag 
- Föredragningslista, daterad 2006-05-02, ärende 16 
-Tjänsteskrivelse, daterad 2006-03-23 
- Resonemang om tidplan, daterad 2006-04-25 

Beslut 
1 . Uppdra till förvaltningen att bygga ut kommunalt VA-nät enligt följande turordning: 

Kivinge, Övergran och sista Brunnsta. 

2. Delar av Brunnsta (östra delen) löses med särskild överenskommelse. 

Beslutsexpediering 
VA-avdelningen 

Utdragsbestyrkande Hidnr zoos 896 



HABO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. 
Sammanträdesdatum 

Miljö- och tekniknämnden 2006-05-09 

MTN §51 D nr MTN 2003/72 - 854 

Arrendeavtal för båtklubbar 

Sammanfattning 
Exploateringsingenjören presenterar de förslag som miljö- och teknikförvaltningen har tagit fram för 
arrendeavtal för båtklubbarna i H åbo kommun Avtalen har reviderats så att arrendetiden påbörjas 
2006-07-01 samt att ett förtydligande har gjorts gällande att bommen till området får uppföras vid 
vaktstugan 

På grund av jäv deltar inte Ralph Abrahamsson (m) i handläggningen av ärendet 

Beslutsunderlag 
- Föredragningslista, daterad 2006-05-02, ärende 17 
- Förslag till arrendeavtal mellan Håbo kommun, Gyproc och Håbo Båtsäl/skap, ink/. kartbilaga (A) 
-·Förslag till arrendeavtal mellan Håbo kommun och Håbo Båtsällskap, ink! kartbilaga (B) 
- Förslag till arrendeavtal mellan Håbo kommun och Gyproc, ink/. kartbilaga (C) 
- Förslag till arrendeavtal mellan H åbo kommun och H åbo Båtsällska p, ink/. kartbilaga (D) 

Beslut 
1 Godkänna förslag till arrendeavtal enligt ovan. 

2. Föreslå kommunstyrelsen att godkänna miljö- och teknikförvaltningens förslag till 
arrendeavtal. 

Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande Hidnr 2006 897 



HABO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Miljö- och tekniknämnden 2006-05-09 

MTN §52 Dn r MTN 2006/6 - 301 

Information från miljö- och teknikförvaltningen samt räddningstjänsten 

Sammanfattning 
Förvaltningchefen infomerar: 
-Alpina klubben har fått tillstånd av stiftsnämnden i Uppsala att fylla ut Teknikbacken med 

överskottsmassor. Massor har tippats av vid Granåsens parkering samt i skogen i 
anslutning till och på motionsspåret Förvaltningen har besiktigat området All 
överskottsmassa på kommunens mark kommer att tas bort omgående Marken ska 
återställas utan kostnad för kommunen 

- Riksbyggen har, för kommunens räkning, påbörjat byggnation av äldreboendet på 
Daläng en .. Kommunen, som blir hyresgäst, kommer att hyra ut alla lägenheter i andra 
hand 

- Färdigställande av allvädersbanor pågår. 
- Byggnation av rehabbassängen pågår. 
- Byggnation av särskolan Grönadalen är påbörjad 
- Energiupphandlingen är klar. Kraft- och Kultur, som vi har idag, blir elleverantör Priset 

binds om 3 till 4 månader. 

Bygg- och miljöchefen informerar: 
- Mellan den 28 och 30 april förstördes ett antal arbetsfordon i grustaget Dragrännan. 

Sanering av marken genomfördes i samarbete med räddningstjänsten. Polisen var 
också på plats. 

Räddningstjänsten informerar: 
- Räddningsljänsten vill aktivt arbeta för att förändra den trend av skadegörelse som 

senaste tiden har drabbat kommunen .. 

Ordförande föreslår att nämndens avslutningssammanträde den 13 juni flyttas tillbaka en 
dag till den 12 juni för att arrangemanget ska kunna göras tillsammans med 
tillståndsnämnden Nämnden beslutar att följa förslaget och ha avslutningsnämnden den 
12 juni från lunchtid och under eftermiddagen. 

Beslut 
1 Redovisningen godkänns. 

Utdragsbestyrkande H id nr 2006 898 
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