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§ 56 Delårsuppföljning 31 mars 2011 - milj ö- och tekniknämnden 

§ 57 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område 
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§ 59 Detaljplan för Väppeby 7:18, Stockholmsvägen 27 - planuppdrag 

§ 60 Detaljplan för Skokloster 2:7 m fl, Skokloster Udde 2 - planuppdrag 

§ 61 Detaljplaneprogram för Bjömbro - programuppdrag 

§ 62 Detaljplaneprogram för Åsleden - programuppdrag 

§ 63 Prioriteringslista för planläggning 

§ 64 Detaljplan för del av Väppeby 6:21 - samråd 

§ 65 Detaljplan för Västerskogs industriområde, norra - samråd 

§ 66 Detaljplan för Bista 4:7 - antagande 

§ 67 Ekonomiskt stöd från "Delegationen för Hållbara städer" 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2011-05-18 

Miljö- och lekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN § 54 

Redovisning av delegeringsärenden 

Sammanfattning 

MTN 2011/21 

Milj ö- och tekniknämnden har fört över beslutanderätt till tjänstemän och 
ordförande enligt antagen delegationsordning. Dessa beslut skall redovisas 
till miljö- och tekniknämnden. Redovisningen innebär inte att miljö- och 
tekniknämnden får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten, däremot 
kan delegeringsrätten återkallas av miljö- och tekniknämnden. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2011-05-06 

- Sammanställning av delegeringsärenden, daterad 2011-05-06 

Beslut 

l. Redovisningen godkänos. 

Beslutsexpediering 
Miljö- och teknikförvaltningen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2011.1000 



HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2011-05-18 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN § 55 

Kulturmiljöprogram 

Sammanfattning 

MTN 2011/42 

Håbo - mälarbygd i förändring är en revidering och utvidgning av 
kulturmiljöprogrammet Hembygd Håbo från 1987. Kulturmiljöprogrammet 
behandlar Håbo kommuns mest värdefulla kulturmilj öer - från de stora 
historiska tidsperspektiven till de enskilda byggnaderna. 

Syftet med programmet är att vara ett vägledande kulturhistoriskt 
kunskapsunderlag för beslut i samband med detaljplaneläggning och 
bygglovsärenden. Programmet fungerar också vägledande för dem som vill 
modernisera, renovera eller kanske återställa ett hus i mer ursprungligt 
skick. 

Programmet har också tagits fram i syfte att öka kunskapen och förståelsen 
om kommunens historia och kulturhistoriska värden. Kunskap, förståelse 
och engagemang är viktiga faktorer för kulturmilj öernas värnande. I 
förlängningen är programmet också viktigt ur ett kultmiuristiskt perspektiv. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2011-04-26 

- Håbo - mälarbygd i förändring, Kultmmiljöprogram för Håbo kommun 

Beslut 

1. Föreslå kommunfullmäktige att anta kulturmiljöprogrammet. 

Beslutsexpediering 
Bildningsnänmden, Tillståndsnämnden, Byggchef, Planchef, Kultur- och 
fritidschef, Utvecklingschef 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Datum 

KOMMUN 2011-05-18 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN § 56 MTN 2011/29 

Delårsuppföljning 31 mars 2011 - miljö- och tekniknämnden 

Sammanfattning 
Redogörelse för miljö- och teknikförvaltningens samt VA- och 
avfallsavdelningens ekonomiska utfall för perioden l januari 2011 - 31 
mars 2011, prognos för 2011 avseende drift och investeringsbudget. 

Driftredovisning 
På samma sätt som snö, vatten och fukt påverkat resultatet för miljö- och 
tekniknämnden de senaste åren kommer detta även att påverka 201l. 
Prognosen för i stort sett samtliga verksamheter är att budget kommer att 
hållas, men kostnaderna för snöröjning, halkbekämpning, snötransport och 
sandupptagning kommer att överstiga budget med 2,5 mkr. Den 
prognostiserade kostnader för att hantera snön kommer med andra ord att 
uppgå till 6,5 mkr, 2,5 mkr mer än de budgeterade 4,0 mkr. 

JUSTERARE 

På driftssidan är därför prognosen ett underskott på 2,5 mkr för milj ö- och 
tekniknärnnden exklusive VA- och Avfallsavdelningen. Det prognostiserade 
underskottet kotnmer enligt fullmäktiges tidigare beslut att påverka 
kommunens resultat. 

Prognosen för VA-och Avfallsavdelningen är att budget kommer att hållas. 

Investerings redovisning 
I samband med att Kommunfullmäktige godkände årsbokslutet för 
kommunen i april 20 11 fattades även beslut om att föra över vissa 
investeringsmedel från 2010 till201l. Beslutet är ännu inte justerat och 
nämnden har därför ännu inte fått ta del av detta, vilket gör att budgeten för 
vissa projekt kommer att öka och genom detta kommer projektbudget att 
hållas. Prognosen för milj ö- och tekniknämndens investeringsprojekt är att 
budget kommer att hållas. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2011-05-03 

- Delårsuppföljning 31 mars 2011 Miljö- och tekniknämnden, 2011-05-03 

Beslut 

1. Redovisningen av delårsuppföljning per 31 mars 2011 godkänns. 

2. Delårsbokslut per 31 mars 2011 överlämnas till kommunfullmäktige. 

3. Paragrafen justeras omedelbart. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2011-05-18 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTEAARE 

MTN § 57 MTN 2011/43 

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och 
strålskyddslagens område 

Sammanfattning 
Den idag befintliga taxan för verksamhet enligt miljöbalken togs fram efter 
det att miljöbalken infördes år 1998. Nu gällande taxa beslutades i 
kommunfullmäktige september 2009. 

Senast timtaxan ändrades av kommunfullmäktige var 2002. Underlaget för 
timtaxan härstammade från 1980-talet. I och med att taxan reviderades 2009 
höjdes timtaxan från 550 kronor till 710 kronor. Detta motsvarar en 
skattefmansiering på ca 44%. Timtaxan på 710 kronor är lägst i länet. 

Med underlag från 20 l O har kostnaden för kommunens myndighetstillsyn 
avseende livsmedel samt miljö- och hälsa räknats fram. Timtaxan för 
livsmedelstillsynen ska motsvara ca 820 kronor samt för milj ö- och 
hälsoskyddstillsynen 922 kronor. 

En höjning av timtaxan bör hamna mellan 775 till 820 kronor. En höjning 
av timtaxan till 800 kronor sänker skattefinansieringen med 2%. 

Miljöavdelningens synpunkter 
De nu föreslagna förändringama av timtaxan har karaktären aven löpande 
anpassning till lagstiftning, kommunförbundets rekommendationer och 
befintliga principer för taxesättningen. Strävan är att öka 
avgiftsfinansieringen av tillsynen för att på så sätt minska 
kommuninvånarnas kostnader för sådant som verksamhetsutövama ska 
betala. 

Full avgiftsfinansiering stöds i propositionen till miljöbalken (1997/98:45, 
del l sid 516). Enligt denna bör utgångspunkten vara att avgiftema skall 
täcka en myndighets kostnader för verksamhet enligt miljöbalken, främst 
prövningen och tillsynen (självkostnadsprincipen). Regeringen vill 
understryka vikten av att myndighetemas verksamhet i möjligaste mån 
avgiftsfmansieras. Därtill finns ett stöd från Kommunförbundet för ökad 
självkostnadstäckning och i den intemationella principen om att förorenaren 
betalar - den s.k. PPP (polluter pays principle). 

Följande domar från miljööverdomstolen stödjer också principen om 
självkostnadstäckning; M 9792-2004 (tillsynsavgift kunde uttas för 
handläggning av åtalsanmälan), M 8798-2000 (att ett företag var miljöcertifierat 
och inte heller utnyttjade hela den tillåtna produktionsvolymen ansågs inte utgöra 
skäl för nedsättning av avgiften), M 2426-2001 (att tillsynsmyndigheten inte utfört 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDAAGSBESTYRKNING 
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rrll W HÅBO 
KOMMUN 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN § 57 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2011-05-18 

MTN 2011/43 

tillsynsarbete som motsvarade avgiften under ett aktuellt år utgjorde inte skäl att 
sänka avgiften på 55 tkr). 

Justering av timtaxan 

Håbo Kommun ligger i särklass lägst vad gäller kostnad per tillsynstimme. Ä ven 
efter en ökning av timtaxan kommer Håbo att ligga lägre än de flesta andra 
kommuner i länet. 

Kommun Nuvarande avgift Föreslagen ny Anmärkning 
Kronor/timme avgift 

Uppsala 814 900-1000 
Enköping 800 825-1000 Livsmedel 900-1000 
Knivsta 820 
Sala-Heby 790 815 
Tierp 710 ? Ska höjas 
Stockhohn 875 1000 
Håbo 710 

En justering av timtaxan föreslås med hänvisning till ovanstående på 800 
kronor. För att taxan ska motsvara verkligheten när det gäller behovet av tid 
för tillsynen, behöver taxan även uppdateras enligt bilagor I, 2 och 3. 
Förslaget inkluderar även taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen som 
tidigare inte fmillits med. 

JUSTERARE 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2011-04-30 
Förslag till taxa för prövning och tillsyn inom milj öbalkens och 
strålskyddslagens områden 
Bilaga l, 2 och 3 

Beslut 

l. Föreslå kommunfullmäktige att fastställa timavgiften för verksamheten 
till 800 kronor. 

2. Föreslå konununfullmäktige att anta uppdaterad taxa för prövning och 
tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens områden, enligt 27 kap 
l § miljöbalken enligt bilaga l, 2 och 3. 

Beslutsexpediering 
Kommunfullmäktige 

EXPEDIEAAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2011-05-18 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN § 58 

Policy för fordonstvättar 

Sammanfattning 

MTN 2011/38 

I Båbo kommun finns en policy för fordonstvättsverksamhet som är antagen 
av kommunfullmäktige 2004-11-22, § 103. Det finns ett behov av att 
uppdatera delar av denna policy. Miljöavdelningen föreslår att policyn i sin 
helhet upphävs och att en ny policy för fordonstvättar kan antas istället. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2011-03-30 

- Policy för fordonstvättar, daterad 2011-04-14 

Beslut 

l. Återremiss för förtydligande av punkten Tvätt utanför anläggning. 

Beslutsexpediering 
Kommunfullmäktige 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2011.1004 



HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2011-05-18 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN § 59 MTN 2011/32 

Detaljplan för Väppeby 7:18 - planuppdrag 

Sammanfattning 
Ansökan har inkommit om att planlägga fastigheten Väppeby 7:18, bebyggd 
med den karaktäristiska villan "Tvåhus" . Fastighetsägaren vill göra det 
möjligt att uppföra bostäder på delar av den relativt stora fastigheten. Ett 
förslag är en bebyggelse beståendes av radhus och småhus (se bifogad 
skiss). 

Fastigheten är belägen mellan Mälarbanan och Stockhohnsvägen i centrala 
Bålsta. Fastigheten är stöne mot järnvägen där marken är någorlunda platt 
och avsmalnar i sluttningen ner mot Stockholmsvägen. Villan Tvåhus är 
idag den enda bebyggelsen på fastigheten som saknar detaljplan. 

Den avsedda förtätningen stämmer väl överens med avsiktema för centrala 
Bålsta enligt den fördjupade översiktsplanen. Idag har planavdelningen 
uppdrag på att planlägga den angränsande fastigheten Väppeby 7: 19. 
Planläggningen för denna fastighet är ännu i ett tidigt skede av 
planprocessen. En behovsbedömning har fastslagit att det är nödvändigt att 
upprätta en miljökonsekvensbeskrivning. Första steget i detta arbete är att 
göra en riskanalys. En sådan genomförs nu under våren för de båda 
fastighetema. 

Då fömtsättningama är mycket lika för de två fastighetema föreslår 
planavdelningen att utredningama och planläggningen samordnas och att en 
gemensam detaljplan upprättas för båda fastighetema. Att göra en 
gemensam plan är rationellt för såväl beställare som planavdelningen. 
Separat planläggning skulle innebära mer arbete för planavdelningen liksom 
stöne kostnader för beställama. Planprocessen måste ske med nonnalt 
planförfarande i bägge fallen, dvs. om fastighetema planläggs gemensamt 
eller separat. Detaljplanen fmansieras av beställaren. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 22011-04-28 
Ansökan inkommen 2011-03-07 
Karta över föreslaget pianområde, daterad 2011-04-28 
Illustration framtagen av fastighetsägaren 

Beslut 

l. Uppdra till förvaltningen att upprätta förslag till ny detaljplan för 
Väppeby 7:18. Uppdraget samordnas om möjligt med Väppeby 7:19. 

2. Detaljplanearbetet bekostas av beställaren. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2011.100S 



HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2011-05-18 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN §60 MTN 2010/32 

Detaljplan för Skokloster 2:7 m fl, Skokloster Udde 2 -
planuppdrag 

Sammanfattning 
Skokloster Udde 2 omfattar större delen av befintlig bebyggelse i Idealbyn 
samt ny planerad ny bebyggelse i Idealbyn. Detaljplanen är den andra av två 
etapper enligt detaljplaneprogram för Skokloster Sjöstad. Uppdrag att 
upprätta detaljplan fattades av miljö- och tekniknämnden 2009-09-29 § 69 i 
samband med att detaljplaneprogrammet godkändes. Detaljplanen delades 
sedan upp i två etapper, Skokloster Udde 1 och Skokloster Udde 2. 
Skokloster Udde 1 innehåller nästan enbart nyexploatering och är antagen 
av kommunfulhnäktige men har inte vunnit laga kraft ännu. 

Nytt uppdrag om detaljplan för Skokloster Udde 2 önskas för att underlätta 
genomförandet. Den nya plan- och bygglagen som träder i kraft 2 maj 2011 
ger möjlighet att i en och samma detaljplan ha delat huvudmannaskap för 
allmän plats. Det har tidigare inte varit tillåtet. Vägarna i Idealbyn har delat 
huvudmannaskap. Kommunen förvaltar en del av vägnätet och en 
vägsamfallighet en annan del och ingen förändring av det planeras. 
Skokloster tätOli har huvudsakligen enskilt huvudmannaskap för vägarna 
och det bör kunna motivera att det fOligår även i Idealbyn. Grundregeln är 
annars att gränsen ska dras mellan fritidsbebyggelse(enskilt 
huvudmannaskap) och permanentbebyggelse(kommunalt 
huvudmannaskap). 

Detaljplaneläggningen följer den lagstiftning som råder när beslutet fattas. 
Därför behövs ett nytt beslut om uppdrag daterat efter 2 maj 2011 och 
samtidigt ett beslut att planarbetet enligt tidigare beslut avbryts. 

Beräknad ungefarlig tidpunkt för antagande är hösten 2012. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2011-04-28 
Karta över föreslaget pianområde, daterad 2010-06-16 
Beslut MTN § 69/2009 

Beslut 

l. Uppdra till förvaltningen att avbryta pågående detaljplanearbete för 
Skokloster Udde 2 enligt beslut, MTN § 69 / 2009. 

2. Uppdra till förvaltningen att upprätta förslag till detaljplan för 
Skokloster 2:7 m fl., Skokloster Udde 2. 

EXPEDIEAAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2011-05-18 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN § 61 MTN 2011/46 

Detaljplaneprogram för Björnbro - programuppdrag 

Sammanfattning 
Håbo kommun har köpt mark fastigheterna Brunna 1:1 och Lundby 3:1, i 
anslutning till Västerskogs industrionuåde. Kommunstyrelsen kommer att ta 
ställning till om Håbo Marknads AB ska få i uppdrag att driva planläggning 
och exploatering av onuådet som representant för Håbo kommun som 
markägare. 

För att Håbo Marknads AB ska kunna genomföra det uppdraget krävs att 
planavdelningen får i uppdrag att ta fram ett detaljplaneprogram för 
onuådet. Detta eftersom myndighetsarbetet i planläggningen måste skötas 
av kommunen och inte kan läggas på någon annan. 

Onuådet föreslås som ett utbyggnadsonuåde för verksamheter i fördjupad 
översiktsplan för Bålsta 20 I O. Platsen bedöms bland annat vara lämplig för 
en kombiterminal. Detaljplaneprogrammet har därför stöd i gällande 
översiktsplan. Det fInns ingen detaljplan för onuådet idag. 

Programonuådet föreslås omfatta samma onuåde som fördjupad 
översiktsplan anger för onuådet Björnbro. Utöver detta föreslås även det 
onuåde, norr om Västerskogs industriområde, som inte är planlagt att ingå i 
detaljplaneprogrammet. Fastigheter som, helt eller delvis, föreslås ingå i 
programonuådet är Brunna 1:1-8, 1:12, 1:13, Bålsta 1:614, 2:58, 2:60, 2:61, 
2:263,2:266,2:318,2:3:356,6:1, S:14, Lundby 1:2:1:3,1:5,1:8,2:1,2:3, 
2:5,3:1, S:1 och Skörby 5:1. 

Detaljplaneprogrammets syfte är att utreda översiktligt vilka onuåden som 
kan detaljplaneläggas för verksamheter och vilka onuåden som bör sparas. 
Buffertzoner gentemot befIntlig bebyggelse och hur onu'ådet kan anslutas 
till befIntligt vägnät kommer också att utredas i programmet. 

En planläggning av Björnbro har stöd i gällande fördjupad översiktsplan. Ett 
detaljplaneprogram behöver dock tas fram för att tydliggöra intentionerna 
med onuådet. Planavdelningen bedömer att detaljplaneprogrammet kan vara 
av översiktlig karaktär. 

Under förutsättning att kommunstyrelsen beslutar att ge Håbo Marknads AB 
i uppdrag att driva planärendet föreslår planavdelningen att Håbo Marknads 
AB fInansierar den del av detaljplaneprogrammet som det beslutet berör. 
Prograrnkostnader i övriga onu'ådet betalas av Håbo kommun och täcks i ett 
senare planavtal eller vid försäljning av marken. 

Forts. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2011-05-18 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN § 61 MTN 2011/46 

Fortsättning från föregående sida 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2011-05-11 

- Kmia över föreslaget progralllområde, daterad 2011-05-11 

Beslut 

I. Föreslå konnnunstyrelsen att uppdra till förvaltningen att upprätta 
förslag till detaljplaneprogralll för Bjömbro. 

2. Föreslå konnnunstyrelsen att detalj programmet bekostas av Båbo 
Marknads AB i det område som deras uppdrag omfattar. 

Beslutsexpediering 
Konnnunstyrelsen 
Planavdelningen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2011.1007 



HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2011-05-18 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN § 62 MTN 2011/50 

Detaljplaneprogram för Åsleden - programuppdrag 

Sammanfattning 
Fördjupad översiktsplan för Bålsta tätort innebär att Åsleden förlängs med 
en anslutning till Bålsta centrum och en anslutning mot Dragets 
industriområde. Miljö- och teknikförvaltningen har fått i uppdrag att göra en 
förprojektering av Åsledens förlängning. Förvaltningen har även i uppdrag 
att utreda vilket område av Bålstaåsen som är lämpligt för naturreservat. För 
att Åsleden ska kunna byggas behövs en detaljplan tas fram för vägen. För 
att samordna förvaltningens uppdrag inom området och kunna bygga 
förlängningen av vägen så snatt som möjligt måste även ett 
detaljplanearbete inledas. 

En finansiering av detaljplanen och vägutbyggnaden kan vara genom 
bostäder. I detaljplanearbetet kan därför möjligheter till bostäder utredas, till 
exempel i något område i Åsens utkant eller i närheten av den nya vägen 
kan bebyggas med bostäder. 

Eftersom bostäder intill Åsledens förlängning eller i Åsens kanter inte har 
stöd i fördjupad översiktsplan bedöms det vara lämpligt att en detaljplan 
föregås av ett detaljplaneprogram. Detaljplaneprogrammet kan vara aven 
enkel att som syftar till att uppnå en tidig dialog via ett tidigt samråd. 

Programområdets omfattning begränsas till stor del av vilket område som 
kommer att föreslås som naturreservat. Utredningsområdet för programmet 
föreslås därför hållas öppet, för att begränsas nälmare i samband med 
utredningen av naturreservatet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2011-05-13 

- Katta över området med, daterad 2011-05-13 

Beslut 

1. Föreslå kommunstyrelsen att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram 
förslag till detaljplaneprogram för Åsledens förlängning. 

2. Föreslå kommunstyrelsen att detaljplaneprogrammet finansieras genom 
framtida exploatering av området. 

Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
Planavdelningen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2011.1008 



~HÅBO 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2011-05-18 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN § 63 

Prioriteringslista för planläggning 

Sammanfattning 

MTN 2009/42 

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

För att ge en uppfattning av tidplanen redovisas uppskattad månad for 
samrådsbeslut i milj ö- och tekniknämnden i en särskild kolumn for de 
prioriterade planerna. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2011-05-03 

- Prioriteringslista for planläggning, reviderad 2011-05-03 

Beslut 

l. Godkänna prioriteringslista för planläggning, reviderad 2011-05-03. 

Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen - för kännedom 
Planavdelningen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

fl Ii{ I 
Nr 2011.1 009 



HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2011-05-18 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN § 64 MTN 2010/58 

Detaljplan för del av Väppeby 6:21 och 6:52, Lindegård - samråd 

Sammanfattning 
PIanområdet är beläget inom Bålsta tätort, väster om centrum, c:a 1 km från 
Stockholmsvägen .. 

Planens syfte är att möjliggöra ny bostadsbebyggelse i anslutning till Abergs 
museum. Planförslaget är mycket flexibelt och medger flera olika 
bebyggelsetyper såsom flerbostadshus, radhus, kedj ehus, parhus och 
friliggande småhus. Byggherren avser att uppföra flerbostadshus med ett 60-
tal mindre bostäder med 1-3 rum och kök. 

Den planerade bostadsbebyggelsen ersätter den byggrätt för skolanläggning 
som gällande detaljplan medger öster om Abergs museum. PIanområdet 
gränsar mot Abergs museum, KaIrnarvägen och omgivande 
j ordbrukslandskap i öster "Gröna Dalen". 

PIanområdets areal är ca 1,4 hektar. Inga upphävande av strandskyddet 
behövs för den nya bebyggelsen. 

JUSTEAARE 

Planförslaget är ett led i den förtätning av Bålsta som föreskrivs i den 
fördjupade översiktsplanen. Planavdelningen föreslår därför nämnden att 
besluta om samråd. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 220 11-05-03Plankarta, daterad 2011-05-13 
Planbeskrivning daterad 2011-05-13 
Genomförandebeskrivning daterad 2011-05-13 
Länsstyrelsens yttrande 
Delegationsbeslut 

Beslut 

l. Uppdra till förvaltningen att samråda förslag till detaljplan för Väppeby 
6:21 och 6:52, Lindegård. 

2. Delegera till ordförande att ta beslut om utställning av Väppeby 6:21 
och 6:52, Lindegård under förutsättning att det inte krävs några större 
ändringar efter samrådet. 

Beslutsexpediering 
Planavdelningen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2011.1010 



HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2011-05-18 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN § 65 MTN 2009152 

Detaljplan för Västerskogs industriområde, norra - samråd 

Sammanfattning 
Miljö- och tekniknämnden beslutade den 17 mars 2009 (MTN 2007/163 § 
25) att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till detaljplan för 
Västerskogsindustrio=åde, Norra. 

Syftet med detaljplanen är att planlägga det planlösa o=ådet för industri 
samt att modernisera gällande detaljplan genom att ta bort plickmark. 
Planen innebär att Bjömängsvägens förlängning byggs ut tiII lokalgata för 
att försörja den nya industrimarken. 

Arealen är 5,2 hektar. 

PIanOlmådet ingår inte i något av de nya utbyggnadso=åden som anges i 
gällande fördjupade översiktsplan för Bålsta tätort. Det ligger dock inom 
Västerskogs industrio=åde som redan är planlagt för verksamheter. Planen 
är alltså förenlig med den övergripande planeringen av området. 
Imiktningen mot verksamheter ska även utvidgas väster om plano=ådet 
enligt den fördjupade översiktsplanen. 

Planavdelningen anser att planförslaget stödjer utvecklingen av Västerskogs 
industrio=åde enligt kommunens avsikter och föreslår näIllllden att besluta 
omsa=åd. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2011-05-02 
Plankarta, upprättad i april 2011 
Planbeskrivning, daterad april 20 Il 
Genomförandebeskrivning, daterad april 20 Il 
Delegationsbeslut behovsbedöIlllling, daterat 2010-07-07 
Yttrande från länsstyrelsen, daterat 2010-05-24 

Beslut 

l. Uppdra tiII ordförande att ta beslut om att sanTIåda förslag till detaljplan 
för Västerskogs industrio=åde, norra. 

Beslutsexpediering 
Planavdelningen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

11c21 
Nr 2011.1012 



HÅBO 
KOMMUN 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN § 66 

Detaljplan för Bista 4:7 - antagande 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2011-06-18 

MTN 2008/97 

PIanområdet är beläget i Dragets industriområde och kallas Lillsjöns 
plantskola. Området ligger utmed Södra Bålstaleden. Syftet med 
detaljplanen är att ta bort prickmark på en del av pianområdet samt 
möjliggöra att uppföra bebyggelse direkt vid fastighetsgräns. PIanområdets 
areal är ca 1,5 ha. Inga upphävande av strandskyddet behövs för den nya 
bebyggelsen. 

JUSTERJl..RE 

Detaljplanen har varit ute på samråd från den 30 mars till den 27 april 2011. 
Under samrådet inkom tio yttranden varav sex med synpunkter på 
planförslaget. En av synpunkterna gäller dagvatten och leder till att ett 
stycke i planbeskrivningen förtydligas. Övriga synpunkter leder inte till 
ändringar av planförslaget. 

Planavdelningen är av uppfattningen att den information som inkommit 
under samrådet inte leder till någon större förändring av planförslaget. 
Nänmden föreslås anta planen som ett led i att utveckla Dragets 
industriområde enligt intentionerna i den fördjupade översiktsplanen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2011-04-29 
Plankarta upprättat i mars 2011, märkt ANTAGANDEHANDLING. 
Planbeskrivning, daterad april 2011. 
Genomförandebeskrivning, daterad april 2011. 
Utlåtande och yttranden, daterat 29 april 2011. 

Beslut 

l. Anta detaljplanen enligt 29 § 5 kap plan- och bygglagen. 

Beslutsexpediering 
Planavdelningen 

EXPEDIERJl..D SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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~ ~ HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2011-05-18 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN § 67 MTN 2007/180 

Ekonomiskt stöd från "Delegationen för Hållbara städer" 

Sammanfattning 
Delegationen för hållbara städer, ger under 2011 stöd till planeringsprojekt 
som verkar för utvecklingen av hållbara städer. Stödet verkar för hållbara 
stadsbyggnadsprojekt som bidrar till att minska utsläppen av växthusgaser 
och som är bra förebilder för en integrerad hållbar stadsplanering och 
tillämpad milj öteknik. Stödet lämpar sig för arbetet med att ta fram ett 
detaljplaneprogram för Bålsta centrum då förutsättningarna finns för att 
skapa en hållbar stadsutveckling. Bidraget skulle stärka projektet och Håbo 
konununs hållbarhetsprofil skulle förtydligas. 

Bakgrund 
Delegationen för hållbara städer är en statligt finansierad institution som 
verkar för att på olika sätt stimulera hållbar stadsutveckling. Delegationen 
har av regeringen i uppdrag att hantera och besluta och ekonomiskt stöd till 
utveckling av hållbara städer. För 2011 och 2012 kan ekonomiskt stöd 
endast sökas för olika typer av planeringsproj ekt, däribland 
programskrivning. 

Syftet med stödet är att "stimulera arbetet att åstadkomma välfungerande 
och attraktiva stadsmiljöer där hög livskvalitet går hand i hand med 
förbättrad miljö, social sammanhållning och minimerad klimatpåverkan. 
För detta behövs bland annat integrerad, sektorsövergripande planering, 
höjda ambitionsnivåer och tillämpning av ny teknik". 

Planavdelningen har i uppdrag att ta fram ett detaljplaneprogram för Bålsta 
centrum vilket lämpar sig väl för detta stöd. Här finns alla förutsättningar 
för att skapa hållbar stadsntveckling, dels genom kreativa lösningar för 
transporter och kollektivtrafik men även genom att planera en tät struktur 
som är energi effektiv och som skapar korta avstånd och attraktiva 
mötesplatser. Att söka bidraget är ett sätt att visa den höga ambitionsnivån 
som finns för centrumutvecklingen. Med stöd från delegationen skulle 
projektet få en tydlig hållbarhetsprofil som stärker Håbo kommuns 
varumärke och Bålstas identitet. 

Sista dagen för ansökan är den 13 juni 2011 och beslut om beviljat stöd 
meddelas i december samma år. Delegationen kan besluta om stöd till totalt 
19 miljoner kronor vilket ska utgöra högst 30 procent av den faktiska 
kostnaden för planeringsproj ektet. 

Forts. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2011.1038 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
HÅBO Datum 

KOMMUN 2011-05-18 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN § 67 MTN 2007/180 

Fortsättning från föregående sida 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, daterad 2011-05-17 

Beslut 

l. Uppdra till förvaltningen att ansöka om ekonomiskt stöd från 
"Delegationen för hållbara städer" för utvecklingen av Bålsta centrum. 

Beslutsexpediering 
Planavdelningen 

JUSTERARE 

f? 1&1 
EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESlYRKNING Nr2011.1038 



HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2011-05-18 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN § 68 MTN 2011/36 

Verksamhetsförändring Pomonas kök - yttrande 

Sammanfattning 
Syftet med utredningen är att analysera bildandet aven gemensam kostenhet i 
Håbo kommun. Utredningen har genomförts aven projektgrupp bestående av 
miljö- och teknikförvaltningens fastighetsekonom, utvecklings strateg och 
kostchef samt en dietist från socialförvaltningen. 

Projektgruppen ser övervägande fördelar med att få en gemensam kostenhet för 
Håbo kommun och föreslår därför att Pomonas kök och restaurang flyttas 
organisatoriskt från socialförvaltningen till miljö- och teknikförvaltningen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2011-05-12 
Kostutredning, daterad 2011-01-04 
Yttrande från socialnämnden, 2011-04-05, § 40 

Beslut 

l. Förvaltningen är positiv till förslaget att organisera köket I restaurangen i 
Pomonas äldreboende under miljö- och teknikförvaltningen men detta 
förutsätter att de rekommendationer som framgår av utredningen, sidan 14-
15, efterlevs. 

2. Ärendet överlämnas till kommunfullmäktige för beslut. 

Beslutsexpediering 
Kommunfullmäktige 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2011.1019 



HÅBO 
KOMMUN 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN § 69 

Miljöåtgärder Futurum 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2011-05-18 

MTN 2011/20 

Miljöproblem är konstaterat i byggnaden, Futurum nedre. Utredning har 
visat på problem med framför allt golvlim och krypgrund. Problemen 
resulterar i att inomhusmiljön påverkas negativt och renoveringsåtgärder 
behöver genomföras. 

Problem finns även med yitertaket men det hanteras som ett separat projekt 
och kommer löpa parallellt. 

Åtgärder är framtagna för renoveringsarbetet, där fokus har legat på att ta 
fram bästa möjliga lösningar som är långsiktigt hållbara. 

Verksamheten är utflyttad till evakueringslokaler för att 
renoveringsprojektet ska kunna påbörjas snarast möjligt. Renoveringen 
beror på oplanerade händelser och därav finns idag ingen budget för 
åtgärderna. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, daterad 2011-05-09 

Beslut 

l. Föreslå kommunstyrelsen att skjuta till 4.0 mkr under 2011 till projekt 
Futurum renovering. 

Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2011.1020 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2011-05-18 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN § 70 MTN 2011/20 

Takåtgärder inom kommunens byggnader 

Sammanfattning 
Under vintern 2011 har flera av kommunens byggnader drabbats av läckage 
från tak. Byggnader som är drabbade är Futurum nedre, Västerängen, 
Ellensborgs förskola, Bildningscentrum Jan Fridegård. Mindre skador har 
även drabbat Gröna Dalen och Täppans förskola. 

Orsaken till läckage är till stor del uppkomna genom olika former av 
värmeläckage från byggnaden och otillräcklig ventilation på vind. 
Inventering och åtgärdsprogram arbetas fram för Futurum nedre, 
Västerängen och Bildningscentrum Jan Fridegård. 

Åtgärder som är akuta att åtgärda under 2011 är omläggning av tak på 
Futurum nedre och en fjärde del av Västerängens tak. Rutiner kommer att 
tas fram för de tak som inte blir åtgärdade under 2011 för att minimera 
inläckage under kommande vinter. 

Ekonomi 
Omläggning av taket beräknas till ett budgetpris av 5.0 mkr, Futurum och 
2,5 mkr, del av Västerängen. Då inte åtgärdsprogram är Hirdigt för 
Västerängen och Bildningscentrum J an Fridegård finns där inget budgetpris 
än. 

För 2012 finns äskande på 5.0 mkr. För 2011 finns idag ingen budget får 
projektet. Inom miljö- och tekniknärnnden finns möjlighet att omdisponera 
4,3 mkr under 2011. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, daterad 2011-05-09 

Beslut 

1. Föreslå kommunfullmäktige att skjuta till 3.0 mkr under 2011 till projekt 
Takläckage. 

Beslutsexpediering 
Kommunfullmäktige 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

fl! \&\ 
Nr 2011.1021 



HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2011-05-18 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN § 71 MTN 2011/45 

Omfördelning av investeringsbudget - fastighetsavdelningen 

Sammanfattning 
Till följd av oförutsedda händelser finns behov av att omfördela 
fastighetsavdelningens investeringsbudget. 

Futurum miljöåtgärder 
Miljöproblem är konstaterat i byggnaden, Futurum nedre. Utredning har 
visat på problem med framför allt golvlim och krypgrund. Problemen 
resulterar i att inomhusmiljön påverkas negativt och renoveringsåtgärder 
behöver genomföras. 

I samband med renoveringen av nedre Futurum kommer även vissa 
underhållsåtgärder att genomföras såsom byte av radiatorer, fönster och 
ytskikt. Förbättringar avseende arbetsmilön är även planerade i form av 
ljudabsorbenter i tak. Eftersom dessa åtgärder inte har med själva problemen 
i skolan att göra belastar denna kostnad verksamhet 9104 Underhåll. 

För att möjliggöra en start av renoveringen ser förvaltningen följande 
möjlighet till omfördelning av investeringsbudget: 

Från projekt Kommentar kr 
1102 Energieffektivisering Används till förbättringsåtgärder 600000 

på Futurum 
1110 Verks förändr Håller igen behov 1000000 
Skolnämnd 
1111 Konv. el o olja Om överföring från 2010 går 1 000000 

igenom, genomförs 
Räddningsstationen i år. Två 
förskolor skjuts fram till 2012. 

113 3 Fönsterbyte Används till förbättringsåtgärder 250000 
på Futurum 

1135 Tillgänglighet Används till förbättringsåtgärder 300000 
på Futurum 

Summa omfördelning 3 150000 

Den totala renoveringen av Futurum nedre beräknas till ett budgetpris av 
17.0 mkr. För 2012 finns äskande på 10.0 mkr. Ovan föreslagna 
omfördelningar täcker dock inte hela behovet för att kunna slutföra 
arbetena. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2011.1022 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2011-05-18 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN § 71 MTN 2011/45 

Takläckage 
Under vintern 2011 har flera av konnnunens byggnader drabbats av läckage 
från tak. Byggnader som är drabbade är Futurum nedre, Västerängen, 
Ellensborgs förskola, Bildningscentrum Jan Fridegård. Mindre skador har 
även drabbat Gröna Dalen och Täppans förskola. 

Åtgärder som är akuta att åtgärda under 2011 är omläggning av tak på 
Futurum nedre och en fjärde del av Västerängen. För att möjliggöra start av 
takomläggning på Futurum ser förvaltningen följande möjlighet till 
omfördelning av investerings budget: 

Från projekt Kommentar kr 
1002 Inventarier avskr 10 år I Håller igen behov SO 000 

JUSTERARE 

1110 Verks förändr Håller igen behov SOO 000 
Skolnänmd 
1112 Solskyddsåtg Håller igen behov 100000 
1114 Ombyggnation kök Projektering av Viby påbörjas 300000 

senare under hösten -11 
1116 Nytt LSS-boende I Projektering. Kan utföras av privat 7S0 000 

aktör, ev Håbohus 
1126 Verks fdränd Håller igen behov 400000 
Socialnänmd 
1127 Verks fdränd Håller igen behov. 

I 
l 000000 

Bildningsn 
1128 Verks föränd I Håller igen behov 2S0 000 
Konnnunstyr 
113 O Ospecificerat, MTF 1 000000 

Summa omfördelning 4 3S0 000 
.. .. .. . . Åtgardsprogram ar endast fardlgt for Futurum och darav fnms annu mgen 

total budget för alla takåtgärder som behövs. Ombyggnation av tak på 
Futurum och en del av Västerängen bör färdigställas innan vintem 
201112012. Budgetpris beräknas tillS.O mkr för Futurum och 2.S mkr för 
delen på Västerängen. För 2012 finns äskande på 5.0 mkr. Ovan föreslagna 
omfördelningar täcker dock inte hela behovet för att kunna utföra arbetena i 
år. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, daterad 2011-05-09 

Beslut 

l. Omfördelning till proj ekt Futurum milj öåtgärder utförs enligt ovan. 

2. Omfördelning till projekt Takläckage utförs enligt ovan. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN § 72 

Äldreboendet Solängen - finansiering 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2011-05-18 

MTN 2011/51 

Äldreboendet Solängen är planerat att byggas bredvid befintliga Dalängens 
äldreboende. Entreprenör är upphandlad för att genomföra projektering och 
byggnation. Upphandlingen är gjord som en totalentreprenad med 
samarbetsformen partnering. Partnering innebär att projektet genomförs med 
ett transparent arbetssätt. Arbetssättet innebär bland annat en öppen 
ekonomisk redovisning och diskussioner för att komma fram till de bästa 
lösningmna för projektet. Vid en inledande workshop togs en gemensaJ.ll 
vision och mål fraJ.ll: 

JUSTERARE 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, daterad 2011-05-16 

Beslut 

l. Föreslå kommunfullmäktige att skjuta till 10.0 mkr under 2012 till 
projekt 1121 Solängen. 

Beslutsexpediering 
Kommunfullmäktige 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

jt ~I 
Nr2011.1023 



SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
HÅBO Datum 

KOMMUN 2011-05-18 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN § 73 MTN 2011/39 

Motion om medlemskap i Sveriges Ekokommuner, motionär: Fred 
Rydberg (KO) 

Sammanfattning 
För att Håbo kommun ska kunna ansöka om medlemskap i Sveriges 
Ekokommuner krävs ett gediget arbete med att ta fram ett miljö- och 
hållbarhetsprogram. Detta görs företrädesvis under samt arbetas ihop med den 
föreslagna miljöplanenlprogrammet 2011-2012. Miljöprogrammet kan 
därefter antas under vintern 2012. Detta skulle innebära att kommunen 
tidigast vintern 2012 kan ansöka om medlemskap i Sveriges Ekokommuner. 
Under arbetes gång med miljöprogrammet kan Håbo kommun dock delta som 
observatör i Sveriges Ekokommuner. 

Bakgrund 
Fred Rydberg motionerade i kommunfullmäktige 2011-02-28 att Håbo 
kommun bör ansöka om medlemskap i Sveriges Ekokommuner. 
Fullmäktigebeslutade att överlänma motionen till miljö- och tekniknämnden 
för beredning. I milj ö- och tekniknämnden 2011-04-06 beslutades att uppdra 
till milj ö- och teknikförvaltningen att uppfYlla de fYra systemvillkoren snarast 
samt ansöka om medlemskap i Sveriges Ekokommuner. 

Sveriges Ekokommuner är en ideell förening som grundades 1995 och som 
strävar mot målet att alla Sveriges kommuner ska bli hållbara. Verksamheten 
grundar sig på Det Naturliga Stegets definition av hållbar utveckling som 
bygger på principen att ett hållbart samhälle är ett samhälle som kan behålla 
sin jämvikt gentemot naturen samtidigt som människors fölmåga att 
tillgodose sina behov inte hindras. I dag har Sveriges Ekokommuner 80 
medlemmar (varav två är Enköping och Sigtuna). 

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

Forts. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2011.1024 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
HÅBO Datum 

KOMMUN 2011-05-18 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN § 73 MTN 2011/39 

F ortsättning från föregående sida 

De fyra systemvillkoren är: 

I det hållbara samhället utsätts inte naturen fcir: 

JUSTERARE 

l. Koncentrationsökning av ämnen från berggrunden. 

2. Koncentrationsökning av ämnen från samhällets produktion 

3. Undanträngning med fysiska metoder. 

4. Hindras inte människor att systematiskt tillgodose sina behov. 

Kommun styrelsen eller kommunfullmäktige kan besluta redan nu om att anta 
de fYTa systemvillkoren som vägledande för kommunens verksamhet. För att 
dessa ska implementera bör de också arbetas in i det kommande 
milj öpro grannnet. 

För att godkännas som medlemmar i Sveriges Ekokommuner måste 
kommunen vidare ha antagit ett hållbarhetsprogram. Enligt beslut i miljö- och 
tekniknämnden 2011-04-06 gavs miljö- och teknikförvaltningen i uppdrag att 
arbeta fram ett miljöprogram under mandatperioden, vilket anses giltigt som 
hållbarhetsprogram. Den uppskattade tiden för att ta fram ett miljöprogram är 
1,5 år. Miljöprogranmlet kan därefter antas under vintern 2012. 

Det finns en möjlighet för Håbo kommun att delta som observatör utan 
rösträtt i Sveriges Ekokommuner under tiden som vi tar fram ett 
miljöprogram. Detta i enlighet med Sveriges Ekokommuners stadgar: 

§ 4 Kommun, som ännu inte fattat erforderliga beslut för medlemskap får 
deltaga i föreningens möten som observatör utan rösträtt under ett år. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2011-04-28 

- Protokollsutdrag från kommunfullmäktige samt motion, 2011-02-28, § 25 

Beslut 

l. Godkänna förvaltningens svar på motionen och därmed anse motionen 
besvarad. 

2. Överlämna svar på motionen till kommunfullmäktige. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2011-05-18 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN § 74 MTN 

Ny organisatorisk tillhörighet för utvecklingsavdelningen och 
planavdelningen 

Sammanfattning 
Kommundirektören föreslår en förändring av det politiska ansvaret för det 
strategiskt viktiga plan- och utvecklingsfrågorna, med särskilt beaktande av 
dessa fi'ågors nämndsövergripande karaktär genom att kommunstyrelsen får 
ett utökat ansvar. Utifrån denna förändring föreslås även en förändrad 
t j änstemarmaorganisation, som är bättre anpassad utifi'ån kommunens 
behov. Konkret innebär det att planchef, tillsammans med de tre 
planarkitekterna och utvecklingschef, tillsarnnlans med 
exploateringsingenjör och sanlhällsplanerare, bildar en plan- och 
utvecklingsavdelning inom kommunstyrelseförvaltningen. 

Skäl till förändring 

Kommunens planerings- och utvecklingsfrågor bör sortera under 
kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen har en styrande och ledande roll i den kommunala 
organisationen, Detta framgår tydligt i kommunallagen. Styrelsen skall även 
uppmärksamt följa frågor som handlar om kommunens utveckling. Det 
kommunala planeringsarbetet - i dess olika nivåer - är ett av det viktigaste 
st yr- och uvecklingsinstrUlllenten i den kommunala verksanlheten. 

Exploateringar är ofta beroende av förändringar i detaljplaner varför 
frågorna bör hanteras aven och Sanlffia nänmd. 

Detaljplaner och program bereds enligt nuvarande ordning av både miljö
och tekniknämnden och kommunstyrelsen. Om dessa frågor i stället 
hanteras aven och Sanlffia nämnd kortas beredningstiden avsevärt och den 
administrativa hanteringen förenklas vilket resulterar i högre 
kostnadseffektivitet och förbättrad service till allmänheten och den egna 
organisationen. 

Förvaltningsorganisationen bör vara anpassad till nämndemas 
verksamhetsområde 
Kommunstyrelsen ansvarar i dagsläget för strategiska beslut där 
handläggning sker i milj ö- och teknikförvaltningen. 
Utvecklingsavdelningens verksanlheter bl. a. översiktsplanering, 
kollektivtrafik, exploatering är av denna karaktär och bör därför sortera 
under kommunstyrelsens förvaltning. 

Utvecklingsavdelningen arbetar även aktivt med förvaltningsövergripande 
frågor, exempelvis inom områdena omvärldsanalys, statistik och prognoser. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2011-05-18 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN § 74 MTN 

Forts. 

Fortsättning från föregående sida 

Om ansvaret för planfrågor fullt ut blir ett kommunstyrelseansvar bör även 
den del av den kommunala förvaltningen som arbetar med dessa ärenden 
tillhöra kommunstyrelseförvaltningen. 

Nuvarande planavdelning och utvecklingsavdelning arbetar i dagsläget 
tillsammans i stor utsträckning och detta samarbete skulle kunna utvecklas 
ytterligare genom en sammanslagning till en avdelning inom 
kommunstyrelseförvaltningen. 

Förslag till förändring av reglementen 
Förslaget innebär att § 6 punkt l i miljö och tekniknärnndens reglemente 
överförs till kommunstyrelsens reglemente. Punkten innehåller 

Antagande, ändring ellerupphävande av detaljplan och 
ornrådesbestämmelser. 

Plan- och bygglagen (PBL) kap §§ 29, 32-33, kap 6 §§ 19-20,22. 

Ekonomisk justering 
Kommundirektören uppdras justera budgeten mellan miljö- och 
teknikförvaltningen samt kommunstyrelsens förvaltning för fastställande av 
fullmäktige i samband med delål:sbokslut 2011. 

Förslag till ny organisation 
Inom kommunstyrelsefcirvaltningen bildas en plan- och 
utvecklingsavdelning bestående av: 

Nuvarande planchef 
Nuvarande utvecklingschef 
Tre planarkitekter 
Samhällsplanerare 
Exploateringsingenjör 

Beslutsunderlag 
- Samverkansprotokoll samt bilagor, daterat 2011-05-13 

Forts. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2011.1025 



HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2011-05-18 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN § 74 MTN 

Fortsättning från föregående sida 

Beslut 

1. Föreslå kommunfullmäktige att reviderat reglemente för miljö- och 
tekniknämnden att gälla från och med 2011-07-0 1 antas. 

2. Föreslå kommunfullmäktige att reviderat reglemente för 
kommunstyrelsen att gälla från och med 2011-07 -O 1 antas. 

3. Föreslå korrununfullmäktige att kommundirektören uppdras genomföra 
nödvändiga organisatoriska fcirändringar samt justera budgeten mellan 
miljö- och teknikfcirvaltningen samt kommunstyrelsens förvaltning för 
fastställande av fullmäktige i samband med delårsbokslut 2011. 

Beslutsexpediering 
Kommunfullmäktige 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKN1NG 
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HÅBO 
KOMMUN 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN § 75 

Kväverening - Bålsta reningsverk 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2011-05-18 

MTN 2010/60 

2009 fick Håbo kommun ett fåreläggande från tillsynsmyndigheten att 
infåra kväverening på Bålsta Avloppsreningsverk. På uppdrag av Håbo 
kommun har Sweco tagit fram ett principfårslag vilket bygger på biologisk 
kväve- och fosforreduktion med SHH-process. 

Arbetet med detaljprojekteringen påbörjades av Sweco under hösten 2010 
och med hänvisning till tekniska och arbetsmiljömässiga aspekter har 
uppdraget i samråd med VAIavfallsavdelningen utökats. Den nu fåreslagna 
lösningen innebär en modem och driftsäker anläggning. I den nya 
anläggningen kommer allt inkonnnande avloppsvatten att kunna behandlas. 

Utbyggnaden bedömdes från börj an kosta ca 61 milj oner kr men efter 
detaljprojekteringen är den siffran justerad till 101 miljoner kr. 

Vi har i en VA-strategi (2009) sett över möjlighetema att lägga ledningar 
och pumpa avloppsvattnet till NOlTVatten altemativt Stockholm Vatten, 
investeringarna för att lägga avloppsledningar har bedömts till 230 
respektive 261 miljoner kr. 

Tidigare bedömd taxehöjning var 2-3 %/år men bedöms nu vara fördubblad 
under kommande 10-årsperiod. Då vi har i uppdrag att se över VA-taxan 
årligen under en 5-årsperiod för att säkerställa en rättvis och skälig 
fårdelning av taxan är det svårt att bedöma en fak1:isk höjning får 
exempelvis ett villahushåll. Vi ska även påbölja arbetet med en VA-plan för 
hela kommunen inklusive en översyn av dricksvattenförsörjningen. Hur 
eventuella framtida projekt kan påverka V A-taxan håller på att utredas. 

Bilaga 
Tjänsteskrivelse, daterad 2011-05-04 

- PM Anläggningskostnader, daterad 2011-04-04 

Beslut 

l. Uppdra till förvaltningen att bygga om Bålsta avloppsreningsverk får 
kväverening och kapacitetsökning med färdigställande halvårsskiftet 
2013.(enligt tidplan som redan finns beslutad). 

2. Föreslå kommunfullmäktige att utöka investeringsbudgeten för 
ovanstående projekt år 2012 och 2013 med 40 miljoner kr, från 61 till 
101 miljoner kr. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2011.1026 



HÅBO SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2011-05-18 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN § 76 MTN 20101111 

Håbo kommun fossilbränslefri kommun senast år 2030 -
redovisning av konsekvenser enligt uppdragslista 

Sammanfattning 
I miljö- och tekniknämnden 2011-01-06 uppdrogs miljö- och 
teknikförvaltningen att utreda möjlighetema för Håbo kommun ska bli en 
fossilbränslefri kommun till år 2030. Detta arbete fOlilöper, resultatet av 
arbetsgmppen kommer att kunna presenteras som ett underlag för 
kommunfullmäktige att revidera beslutet om att bli en fossilbränslefri 
kommun. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, daterad 2011-04-28 

Beslut 

l. Föreslå kommunfullmäktige att ändra målsättningen om en 
fossilbränslefri kommun till " Håbo kommun en fossilbränslefri 
kommun senast år 2030". 

2. Uppdra till förvaltningen att utvidga resursen på miljöstrategiska 
enheten för att möjliggöra kommunens målsättning om "Håbo kommun 
en fossilbränslefri kommun senast år 2030". 

Beslutsexpediering 
Kommunfullmäktige 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2011-05-18 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN § 77 MTN 2010/111 

Uppdragslista - punkt 10 

Förslag på utveckling av den lokala trafiken och minskat 
bilåkande i centrala Bålsta 

Sammanfattning 
Utvecklingsarbetet med kollektivtrafiken inom Bålsta tätort bör anpassas 
efter de mål som formulerats i fdrdjupad översiktsplan för Bålsta tätort, om 
ett hållbart samhälle ur ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv. 
I uppdraget ingår att; 

skapa incitament fdr resenärer att välja kollektiva fårdmedel framför 
bilen, 
utöka kunskaperna i kommunen om kollektiva resealternativ samt 
främja systemtänk på lokal, regional och nationell nivå. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, daterad 2011-05-03 

Beslut 

l. Återremittera ärendet för att specificera vad förvaltningen har för avsikt 
att göra i ärendet. 

Beslutsexpediering 
Milj ö- och teknikförvaltningen 

EXPEDIEAAD SIGNATUR UTDAAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2011-05-18 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN § 78 MTN 2010/111 

Prioriteringslista miljöstrategis kt arbete 

Sammanfattning 
De yttre kraven på kommunens miljö- och energiarbete höjs i form av 
lagstiftning, nationella mål och viljeriktningar och så även den lokala 
ambitionen. Detta innebär ökad arbetsbelastning i form av ökat antalet 
projekt och arbetsuppgifter för miljöstrategen och den miljöstrategiska 
enheten. För att tydliggöra vilka satsningar inom miljöområdet som är 
möjliga att genomföra med nuvarande resurser lyfts frågan om en 
prioriteringslista för det miljöstrategiska arbetet. Ska ytterligare uppdrag 
kUlli1a genomföras bör ytterligare resurser knytas till den milj östrategiska 
verksamheten. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2011-05-03 

- Tjänsteutlåtande, daterat 2011-05-02 

Beslut 

l. Uppdra till miljöstrategiska enheten att arbeta utifrån den föreslagna 
prioriteringslistan. 

2. Att prioriteringslistan blir en stående punkt för nänmden och att detta 
blir ett sätt att följa det miljöstrategiska arbetet. 

Beslutsexpediering 
Milj ö- och teknikfurvaltningen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2D11.1029 



HÅBO 
KOMMUN 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN § 79 

Uppdragslista - punkt 19-20 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2011-05-18 

MTN 2010/111 

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

Ordförande föreslår ytterligare tillägg till uppdragslistan enligt bilagd 
"uppdrag till milj ö- och teknikförvaltningen". Uppdragen har fått nummer 
19 och 20. Uppdragen återrapporteras till nämnden med 
konsekvensbeskrivning samt förslag till beslut. Därefter läggs dem till listan 
med uppdrag. 

Detaljplaner och detaljplaneprogram fInns upprättade i en separat lista och 
uppdateras när nämnden tar beslut om detaljplane- eller 
detaljplaneprogramsuppdrag. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2011-05-09 

- Uppdrag till förvaltningen, punkt 19 och 20, daterad 2011-05-09 

Beslut 

1. Uppdrag till förvaltningen, punkt 19 och 20, daterad 2011-05-09 läggs 
till ordinarie uppdragslista. 

Beslutsexpediering 
Milj ö- och teknikförvaltningen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2011.1030 



HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 

Datum 

KOMMUN 2011-05-18 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN § 80 

Uppdragslista 

Sammanfattning 

MTN 2010/111 

Milj ö- och tekniknämnden har upprättat en lista som redovisar aktuella 
uppdrag som nämnden har gett förvaltningen. 
Listan gås igenom vid varj e sammanträde. 

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

Beslutsunderlag 
- Uppdragslista, daterad 2011-05-09 

Beslut 

l. Redovisningen av uppdragslistan godkänns. 

Beslutsexpediering 
Miljö- och teknikförvaltningen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2011.1031 



HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2011-05-18 

Miljö- och !ekniknämnden 

MTN § 81 MTN 2011/22 

Nominering - Kommunala Pensionärs rådet 

Sammanfattning 
Kommunala pensionärsrådet är ett organ för samråd, överläggningar och 
ömsesidig information mellan pensionärsorganisationerna och kommunen. 

Milj ö- och tekniknärnnden ska nominera en ledamot och en ersättare till 
kommunala pensionärsrådet. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, daterad 2011-05-06 

Beslut 

l. Christian Ghaemi (MP) nomineras som ledamot och Sören Eriksson (C) 
nomineras som ersättare i kommunala pensionärs rådet för 
mandatperioden 2011-2014. 

Beslutsexpediering 
Kommunfullmäktige 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2011.1036 
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