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HÅBO 
KOMMUN 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN § 82 

Redovisning av delegeringsärenden 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2011-08-31 

MTN 2011/21 

Miljö- och tekniknämnden har fört över beslutanderätt till ijänstemän 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 2011-08-16 
Sammanställning av delegeringsbeslut, daterad 2011-08-18 
Delegationsförteckning - bostadsanpassning för perioden 2011-02-11-
2011-08-17 

Beslut 

1. Redovisningen godkänns. 

Beslutsexpediering 
Milj ö- och teknikförvaltningen 

JUSTERARE SIGNATUR UTDRAGSBES1YRKN1NG Nr 2011.1841 



HÅBO 
KOMMUN 

Miljö- och lekniknämnden 

MTN § 83 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2011-08-31 

MTN 2009/59 

Plan- och bygglovtaxa - reviderat förslag 

Sammanfattning 
I samband med att en ny taxa antogs och bö:rjade implementeras från och 
med l juli 2011 har ett antal problem upptäckts. Dessa har främst visat sig i 
höga avgifter för väldigt små åtgärder. 

I samband med införandet aven ny Plan- och bygglag 2 maj 2011 ökade 
kraven på byggavdelningen i form av bland armat mer detaljerad 
handläggning och fler platsbesök Då detta i den nya PBL kombineras med 
en garanterad längsta handläggningstid på 10 veckor ställs helt andra krav 
på byggavdelningens effektivitet gentemot tidigare. 

För att kunna uppfylla de krav som ställs behövs en höjd taxa för att 
finansiera ett ökat antal anställda vid byggavdelningen. 

Ändringar 
De huvudsakliga förändringarna är 

1. Sänkningar av avgifterna för uppförande av mur och plank samt 
fasadändringar. 

2. Höjning av avgifterna för nybyggnad samt tillbyggnad samt ändrade 
prisintervaller för nybyggnationer. 

3. Ändrad avgift för vindkraftverk till ett fast pris per vindkraftverk om 
14980 kronor samt för tom och master till 1 O 700 kronor. 

4. Införd kostnad för strandskyddsdispens till 4708 kronor. 

JUSTERARE 

5. Mindre höjning av avgifterna för nybyggnad av balkong 1-5 st samt >5 
st. 

6. Infört en kostnad för nybyggnation av mindre bryggor om 2 140 kronor. 

7. Ett nytt stycke under rubriken "beräkning av avgift" där möjligheten till 
timdebitering ges när avgiften blir orimligt hög i förhållande till det 
arbete som utförts. 

Justera de sänkta kostnader för fasadförändringar samt uppförande av mur 
och plank genom att höja avgifterna för nybyggnader och tillbyggnader. 
Detta då den typen av projekt innebär en stor värdeökning av fastigheten för 
den som genomför den och inte endast ses som underhåll eller 
modernisering aven fastighet. 

Ändra priserna för vindkraftverk och torn samt master till fasta priser och 
även införa en fast kostnad för strandskyddsdispens samt nybyggnation av 
mindre bryggor för att undvika att använda timdebiterirrg och därmed 
förtydliga de faktiska kostnaderna för sökanden. 

SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

1#1 
Nr2011.1842 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2011-08-31 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN § 83 MTN 2009/59 

En mindre höjning av avgiften för nybyggnationer av balkonger då det 
bättre speglar den faktiska handläggningsinsatsen. 

Jnförande av ett nytt stycke under rubriken "beräkning av avgift" som 
innebär att vid de fall där avgiften blir uppenbart orimlig i förhållande till 
arbetsinsatsen kan timdebitering användas istället. Denna ändring föreslås 
för att minimera risken för att en sökande blir felaktigt debiterad om någon 
avgift i taxa skulle behöva justeras. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2011-08-18 
Plan- och bygglovtaxa, reviderat förslag, daterat 2011-08-18 
Jämförelse med andra kommuner, daterat 2011-08-18 

Beslut 

l. Föreslå kommunfullmäktige att anta reviderad plan- och bygglovtaxa att 
gälla från 2011-12-01. 

2. Kostnadstäckningen för verksamheterna ska vara 75 % och avgifterna 
beräknas enligt Sveriges kommuner och Landstings (SKL) förslag på 
taxekonstruktion. 

Beslutsexpediering 
Kommunfullmäktige 

SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2011.1842 
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HÅBO 
KOMMUN 

Miljö- och teknikförvaltningen 
Byggavdelningen 
Jessica Fogelberg, Byggadministratör 
0171-52547 
jessica.fogelberg@habo.se 

TAXA 
Datum 

2011-08-18 

Plan- och bygglovtaxa 

1 (21) 

Vår beteckning 

MTN2009/59 nr 2011,1767 

Kostnadstäckningen för verksamheterna vara 75 % och avgifterna beräknas enligt Sveriges 
kommuner och Landstings (SKL) förslag på taxekonstmktion. 

Justeringsfaktorn, N, är i uträkningarna satt till I. 



TAXA 2(21 ) ~HÅBO 
~ KOMMUN 

Datum 

2011-08-18 
Vår beteckning 

MTN2009J59 nr 2011.1767 

Taxebestämmelser 

Taxans omfattning 

Enligt denna taxa tas avgift ut för: 

1. beslut om planbesked, förhandsbesked, villkorsbesked, startbesked och 
ingripandebesked, 

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

Beräkning av avgift 

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

Därutöver kan justeringsfaktor N läggas till flmktionen i syfte att anpassa avgiftsnivån till 
förhållanden inom kommunen. Här är N för enkelhets skull satt till 1 och påverkar således inte 
nmktionerna. Kommunfullmäktige kan besluta att faktor N ska vara lägre eller högre, dock alltid 
med beaktande av självkostnadsprincipen. 

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

I ärenden gällande både huvudbyggnad och garage/carport räknas den sammanlagda BIA + 
OP A. Även i de fall ärendet har flera byggnader av samma typ beräknas arean efter dessa 
byggnaders totala BIA och OP A. 

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

Vid fall där avgiften bedöms orimlig i förhållande till det arbete som utförts kan debitering via 
timtaxa ske. Denna möjlighet ska dock endast användas i undantagsfall. 



TAXA 3(21) 

HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2011-08-18 
Vår bete~kning 

MTN2009/59 nr 2011.1767 

Beslut om avgift 

Avgiften beslutas av handläggare eller nämnd i enighet med nämndens delegationsordning. 
Delegationsordningen är det beslutsdokument som anger vilken typ av beslut som ska fattas av 
nämnden och vilket typ av beslut som får fattas av handläggare på delegation. 

Avgiften ska betalas av sökanden eller beställaren, när beslut är fattat och skickat till denne, när 
beställd handling levererats eller beställd åtgärd utförts. Avgift får tas ut i förskott. 

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

Andra kostnader 

Kommunen får ta betalt för kopiering eller utskrift av allmän handling. Taxan för detta beslutas 
separat. För tillsyn och allmän rådgivning tas ingen kostnad ut. Kostnad för rådgivning! service i 
direkt anslutning till ett specifikt sakagarintresse, så kallad ärendeanknuten rådgivning ingår 
däremot i taxan. 

Avräkning 

Uttagen avgift återbetalas om ett beslut ändras eller upphävs av överprövande myndighet (efter 
laga kraftvunnet beslut! dom). Avrakning görs då mot eventuelllovavgift. 

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

Slutavräkning sker när slutbesked utfärdas. 

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

Tid för begäran om återbetalning hanteras enligt Preskriptionslagen. 



TAXA 4(21) 
HÄBO 
KOMMUN 

Datum 

2011-08-18 
Vår beteckning 

MTN2009/59 nr 2011.1767 

1. Avgift för bygglov (inkl startbesked) 
Avgiften utgör summan av avgifterna för de åtgärder som byggnadsnämnden vidtar i samband 
med bygglov respektive startbesked. Avgiften inkluderar ett arbetsplatsbesök (utom vid mycket 
enkla byggnader). 

Nybyggnad 

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



TAXA 
HÅBO Datum 

KOMMUN 2011-08-18 

Enklare 
av; 

Tillbyggnad 

Ändring aven byggnad som innebär en ökning av byggnadens volym. 

5(21) 

Vår beteckning 

MTN2009/59 nr 2011.1767 



HÅBO 
KOMMUN 

Anläggningar 

Tillägg görs för eventuella byggnader. 

Anläggningar på land 

TAXA 
Datum 
2011-08-18 

6(21) 

Vår beteckning 

MTN2009/59 nr 2011.1767 

Exempel ur plan- och byggförordningen: Begravningsplats, campingplats, idrottsplats, 
friluftsbad, golfbana, kabinbana, minigolf, motorbana, nöjespark, skidbacke med lift, skjutbana. 



TAXA 7(21) 

HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2011-08-18 
Vår beteckning 

MTN2009/59 nr 2011.1767 

Skyltar 

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

Skylt i samband med bygge, placerad på samma fastighet, max 15 kvm, är avgiftsfri. Är skylten 
större än 15 kvm tas avgift ut enligt tabell. 

Skyltprogram kan tas fram i samförstånd mellan fastighetsägaren och tillståndsnämnden. Det 
består av dokument! ritning som visar var på fasaderna skyltar skall placeras och kan även 
innehålla principer för skyltars utformning. Avgiften reduceras om skyltprogrammet följs. 

Atgärd 



HÅBO 
KOMMUN 

Master, torn och vindkraftverk 

Övriga bygglovåtgärder 

TAXA 
Datum 

2011-08-18 

8(21) 

Vår beteckning 

MTN2009/59 nr 2011.1767 



HÅBO 
KOMMUN 

2. Justering av bygglovavgifter 

TAXA 
Datum 
2011-08-18 

9(21) 

Vår beteckning 
MTN2009159 nr 2011.1767 

: ~'. -, 



HÅBO 
KOMMUN 

Avgifter för brandfarliga varor 

TAXA 
Datum 

2011-08-18 

10(21 ) 

Vår beteckning 

MTN2009/59 nr 2011.1767 

Avgiften innefattar kommunens totala insats för tillståndsgivningen. I avgiften ingår även 
platsbesök. 

som förvarar produkt Avgift 

3. Rivningslov (inkl startbesked) 



HÅBC 
KOMMIJ~ 

4. AnlTP'an (icke lovpliktig åtgärd) 

5. Övriga byggärenden 

TAXA 
Datum 

2011-08-18 

11 (21) 

Vår beteckning 

MTN2009/59 nr 2011.1767 



TAXA 12(21) HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2011-08-18 
Vår :&::'i:eckning 

rvnM<{}U9159 nr 2G11.1767 

6. Avgift för planbesked 
Avgift för planbesked tas ut när ansökan om ny detaljplan beslutas. Beslut om avgiftens storlek 
fattas i samband med beslut om planbesked. Avgiften motsvarar kommunens kostnader för att 
behandla ärendet. Avgiftens storlek baseras på vilken typ av åtgärd som planbesked söks för. Vid 
positivtplanbesked krävs att planavtal, som reglerar planarbetets kostnad, tecknas för att 
planarbetet ska påbörj as. 

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

Exempel på enkel planfråga är förfrågan om att ta bort prickmark, fråga om att göra befmtIig 
bebyggelse planenlig eller förfrågan om att ändra detaljplan så att en bostadsfastighet kan 
styckas i två. 

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

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



TAXA 13(21 ) 

HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2011-08-18 
Vår beteckning 

MTN2009/59 nr 2011.1767 

7. Ersättning för planläggning 

Planavgifter 

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

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

Planavgift enligt taxan tas ut i samband med bygglov. 

I~~~s~ep~a~rat ärende, t.ex. carport, taktäckta ut~PII;~:~!~J:(~~fut~~~M;f 
uteplatser, transfonnatorbyggnader, växthus och Ii 



HÄBO 
KOMMUN 

,-,t"m,,,,,,tt områdesbeslämmelser 

Area kvm 

TAXA 
Datum 

2011-08-18 

14(21 ) 

Vår beteckning 

MTN2009/59 nr 2011.1767 



TAXA 16(21) 

HÅBO 
KOMMUN 

Datum 
2011-08-18 

Vår beteckning 

MTN2009159 nr 2011.1767 

Planavtal 

Istället för att ta ut planavgift kan kommtmen teckna planavtal som reglerar kostnaden fdr att 
upprätta planen. Tidptmkt för uttag av avgiften regleras i avtalet, delbetalningar sker under 
processen och slutbetalning sker när planen går upp till kommunfullmäktige/miljö- och 
tekniknärnnden för antagande. 

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

I det fall planbeställaren upprättar planbandlingar skrivs ett planavtal som reglerar kommtmens 
kostnader för den formella hanteringen. Kommunen kan även åta sig att upprätta förslag till 
planhandlingar. Deuna tjänst är momspliktig. I planavtalet regleras även kostnader för 
grundkarta, fastighetsförteckning, armonsering och kopiering. 



TAXA HÅBO Datum 

KOMMUN 2011-08-18 

fEriki8det:iiJPianer-----------~ 1500'mPBB 

Detaljplaneprogram 

16(21 ) 

Vår beteckning 
MTN2009f59 nr 2011.1767 

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

.' I det fall där program har upprättats på kommunens bekostnad tas kostnaden för 
detaljplaneprogram ut i samband med detaljplaneavtalet. Om programområdetdelas upp i flera 
pianområden fördelas prograrnkostnader efter andel av programområdet. 

Enkla detaljplaner 
Fast pris för planavtal gällande enkel detaljplan är lS00*mPBB 

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

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

Fakturering sker vid planavtalets tecknande samt vid beslut om antagande. 

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

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

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



TAXA 17(21 ) 

HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2011-08-18 
Vår beteckning 

MTN2009/59 nr 2011.1767 

8. Kart- och mättjänster 
MBK-enheten ansvar för att ta fram kartmatriaI som behövs som beslutsunderlag för bland annat 
byggavdelningen. GIS-enheten ansvarar för att upprätta samt försälja kartor med flygfoto. 

Utdrag ur primärkartan - tillfälligt nyttjande av digital geografisk information 

Inom Håbo kommun firms flera primärkarteområden. Inom de områdena äger kommunen 
rättigheterna till kartdata. Kommunens kartmaterial är upphovsrättsligt skyddat. Vid beställning 
av kartutdrag överlåts endast rätten att nytt j a materialet för ett visst ändamål. 

Avgiften tas ut utifrån det totala irmehåll som Håbo kommun kan lämna ut i kartutdraget. Till 
nyttjanderättsavgiften tillkommer även eventuella utskriftskostnader~nligt särskild taxa. 

För kartutdrag tillkommer 25 % moms. 

Innehåll primärkarta Avgift 

Gränser och fastighetsbeteckning 30 % 

Byggnader och övriga topografiska objekt 30% 

Vägar, järnvägar och adresser 20% 

Höjdinformation 20 % 

Summa 100 % 

För kartor under 1 hektar ingår arbetskostnad för komplettering av kartan i 
nytt j anderättsavgiften. Komplettering genom mätning på plats ingår ej. Utdrag ur gällande 
detaljplan ingår då sådan firms. 



TAXA 18(21 ) 

HÅBO 
KOMMUN 

Datum 
2011-08-18 

Vår beteckning 
MTN2009J59 nr 2011.1767 

Kartor över 1 hektar är ett utdrag ur befintlig primärkarta, kompletteringar ingår inte. En 
skälighetsbedömning av nyttjanderättsavgiften görs beroende på kartans innehåll. Vid kartor 
över 5 hektar skrivs ett nyttjanderättsavtal som reglerar kostnaden samt till vad kartan får nyttjas. 

För permanenta/återkommande nytt j are av kommtmali kartmaterial tecknas årliga 
abonnemangsavtal. Där ingår även att Håbo kommun ansvarar för lagerhållning av deras 
kartdata. 

Nybyggnadskarta 

Nybyggnadskarta krävs om tillståndsnämnden anser att det är nödvändigt. En nybyggnadskarta 
innehåller fastighetsgränser, väg, V A samt höjddata. I förekommande fall är 
detaljplanbestämmelser inlagda. Oftast behövs mätning (se Mätuppdrag) på plats för att ta fram 
bland annat höjddata på den aktuella fastigheten. 

* Enstaka byggnad. Vid tomtytor >2000m2 kan hÖjdawägning och inmätning begränsas till området funt planerad 
bebyggelse. 
**Övriga byggnader; sammanbyggda enbostadshus, flerfamiljshus samt alla övriga byggnader och anläggningar. 

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

MTN2009/59 nr 2011.1767 

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

Underlagsdata för utstakning 

Utstakning kan utföras av MBK-enheten. Byggherren kan även föreslå att utstakning utförs av 
någon annan med verifierad mätningsteknisk kunskap. När utstakning utförs av annan än MBK
enhetens personal utgår en avgift för lmderlagsdata, grundmaterial med mera. 
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Lägeskontro" 

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

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

Övriga uppdrag 

Plan-, MBK- och GIS-avdelningen'åtar sig även'andra uppdrag, där r timtaxa tas ut, se punk 10. 

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

MTN2009/59 nr 2011.1767 

När kostnadstäckningen för verksamheten ska vara 75 % tas timersättning ut enligt nedanstående 
tabell. I timkostnaden ingår alla normala kringkostnader. Minst en tirnhle debiteras. 

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

MTN2009/59 nr 2011.1768 

Miljö- och teknikförvaltningen 
Byggavdelningen 
Jessica Fogelberg, Byggadministratör 
0171-52547 
jessica.fogelberg@habo.se 

Plan- och bygglovtaxa - jämförelse med andra kommuner 

Beslut för gällande plan- och bygglovtaxa fastslogs i kommunfullmäktige 2011-06-13, § x.. 

Enligt beslut XX skall kostnadstäckningen för verksamheterna vara 75 % och avgifterna 
beräknas enligt Sveriges kommuner och Landstings (SKL) förslag på taxekonstruktion. 
Justeringsfaktorn, N, är i uträkningarna satt till 1.0 
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Vår beteckning 
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Taxebestämmelser 

Taxans omfattning 

Enligt denna taxa tas avgift ut för: 

1. beslut om planbesked, förhandsbesked, villkorsbesked, startbesked och 
ingripandebesked, 

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

Beräkning av avgift 

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

Därutöver kan justeringsfaktor N läggas till funktionen i syfte att anpassa avgiftsnivån till 
förhållanden inom kommunen. Här är N för enkelhets skull satt till 1 och påverkar således inte 
funktionerna. Kommunfullmäktige kan besluta att faktor N ska vara lägre eller högre, dock alltid 
med beaktande av självkostnadsprincipen. 

Avgiften för bygglov/startbesked och planavgift beräknas efter brutto arean (BTA) + öppenarean 
(OP A). Arean beräknas enligt Svensk Standards mätregler. 

I ärenden gällande både huvudbyggnad och garage/carport räknas den sammanlagda BTA + 
OPA. Även i de fall ärendet har flera byggnader av samma typ beräknas arean efter dessa 
byggnaders totala BTA och OPA. 

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

Vid fall där avgiften bedöms orimlig i förhållande till det arbete som utförts kan debitering via 
timtaxa ske. Denna möjlighet ska dock endast användas i lmdantagsfall. 
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Beslut om avgift 

Avgiften beslutas av handläggare eller nämnd i enighet med nämndens delegationsordning. 
Delegationsordningen är det beslutsdokument som anger vilken typ av beslut som ska fattas av 
nämnden och vilket typ av beslut som fär fattas av handläggare på delegation. 

Avgiften ska betalas av sökanden eller beställaren, när beslut är fattat och skickat till denne, när 
beställd handling levererats eller beställd åtgärd utfårts. Avgift får tas ut i fårskott. 

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

Andra kostnader 

Kommunen får ta betalt för kopiering eller utskrift av allmän handling. Taxan för detta beslutas 
separat. F ör tillsyn och allmän rådgivning tas ingen kostnad ut. Kostnad för rådgivning! service i 
direkt anslutning till ett specifikt sakägarintresse, så kallad ärendeanknuten rådgivning ingår 
däremot i taxan. 

Avräkning 

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

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

Slutavräkning sker när slutbesked utfärdas. 

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

Tid för begäran om återbetalning hanteras enligt Preskriptionslagen. 
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1. Avgift för bygglov (inkl startbesked) 
Avgiften utgör summan av avgifterna för de åtgärder som byggnadsnämnden vidtar i samband 
med bygglov respektive startbesked. Avgiften inkluderar ett arbetsplatsbesök (utom vid mycket 
enkla byggnader). 

Nybyggnad 

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

Stockholm Uppsala 

4240 

16960 

21200 

25440 

212000 

Nytt en- eller 

rl!~~f[~lili~~~~~~~~~~~~~ tvåbostadshus 1----1 kostar 26950 
kronor 

~ 15 408 

i 

I 



HÅBO 
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RAPPORT 
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Komolementbvaanader tillhörande bostadshus 
Nybyggnad av; Avgift 

_K.~,_~p_I~;~ntbyggnad, garage, catpo,!._ förr~d, under 50 kvm 
?«.' ••... ... . ..•.• .•....... . .. - ...•. 

9S'mPBB-
. . .... -~ ..... 

Komplementbyggnad, garage, carport, förråd, 50 -100 kvm lS0'mPBB 
(~101 kvm, se kostnad för nybyggnad) 

l<ällsorteringsbehållare/grupp,sopskåp,sophus.~ . e-I '!~;H~r\l} ','-':- ;--:'\~:-: : .. :'\;;~\::~»:'-i . -;'-;, .. -';~'-- .;, .... -

av; 

Tillbyggnad 

4066 

6420 

4965 

5(21) 

Vår beteckning 
MTN2009/59 nr 2011.1768 

Stockholm Uppsala 

3960 4240 

6050 8480 

Stockholm 

Se nybyg. 

4240 

Ändring aven byggnad som innebär en ökning av byggnadens volym. 

Stockholm 

5500 4240 

r~~~~2I====i:~~~~~~~~sq~~~~~~=:~~~samma kostnad som 
nybyggnad för f--=-c-:-::
öriga 
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Anläggningar 

Tillägg görs för eventuella byggnader. 

Anläggningar på land 

RAPPORT 
Datum 

2011-08-18 
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Vår beteckning 
MTN2009159 nr 2011.1768 

Exempel ur plan- och byggförordningen: Begravningsplats, campingplats, idrottsplats, 
friluftsbad, golfbana, kabinbana, minigolf, motorbana, nöjespark, skidbacke med lift, skjutbana. 



RAPPORT 7(21) 

HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2011-08-18 
Vår beteckning 
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Skyltar 

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

Skylt i samband med bygge, placerad på samma fastighet, max 15 kvm, är avgiftsfri. Är skylten 
större än 15 kvm tas avgift ut enligt tabell. 

Skyltprogram kan tas fram i samförstånd mellan fastighetsägaren och tillståndsnärnnden. Det 
består av dokument! ritning som visar var på fasaderna skyltar skall placeras och kan även 
innehålla principer för skyltars utformning. Avgiften reduceras om skyltprogrammet följs. 

Atgärd 

ni\".,bmpå 
stads- eller 
landskapsbilden 

n;,".,k,m på 
stads- eller 
landskapsbilden 
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Vår beteckning 
MTN2009/59 nr 2011.1768 

145201 st 8000-12000 
Ist beroende 

145201 st på storlek 

20000 Ist 
145201 st beroende på 

storlek 

Stockholm 

4000 

1540 1600 

3960 4000 

3960 1600 
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Avgiften innefattar kommunens totala insats för tillståndsgivningen. I avgiften ingår även 
platsbesök. 

3. Rivningslov (inkl startbesked) 
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4. Anmälan (icke lovpliktig åtgärd) 

5. Övriga byggärenden 
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Vår beteckning 
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6, Avgift för plan besked 
Avgift för planbesked tas ut när ansökan om ny detaljplan beslutas. Beslut om avgiftens storlek 
fattas i samband med beslut om planbesked. Avgiften motsvarar kommunens kostnader för att 
behandla ärendet. Avgiftens storlek baseras på vilken typ av åtgärd som planbesked söks för. Vid 
positivt planbesked krävs att planavtal, som reglerar planarbetets kostnad, tecknas för att 
planarbetet ska påbörjas. 

Typ av planbesked Avgift 

Vanlig planfråga 350'mPBB' 

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

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

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

A terkallad ansökan 
Vid återkallad ansökan (avskrivet ärende) tas avgift ut för 25 % av avgiften för planbesked. 
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7. Ersättning för planläggning 
Planavgifter 

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

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

Planavgift enligt taxan tas ut i samband med bygglov . 

för enbosladshus 

I . carport, taktäckta ! 
uteplatser, transformatorbyggnader, Växthus och !iknande. 
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Vår beteckning 
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Planavtal 

Istället för att ta ut planavgift kan kommunen teckna planavtal som reglerar kostnaden för att 
upprätta planen. Tidpunkt för uttag av avgiften regleras i avtalet, delbetalningar sker under 
processen och slutbetalning sker när planen går upp till kommtmfullmäktige/rniljö- och 
tekniknämnden får antagande. 

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

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

Avtal, typ av detaljplan Avgift 
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Enkla detaljplaner 

{Jvriga detaljplaner 

Detaljplaneprogram 
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1500'mPBB 

Nedlagd tidlkostnader 
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Vår beteckning 
MTN2009/59 nr 2011.1768 

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

I det fall där program hatupprättats på kommunens bekostnad tas kostnaden för 
detaljplaneprogram ut i samband med detaljplaneavtalet. Om prcigramområdet delas upp i flera 
pIanområden fördelas programkostnader efter andel av programområdet. 

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

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

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

Fakturering sker vid planavtalets tecknande samt vid beslut om antagande. 

Övriga detaljplaner . 
För övriga detaljplaner upprättas till självkostnadspris enligt tidsersättning, se punkt 10. Utöver 
timkostnaden tillkommer även kostnad för grundkarta, fastighetsförteckning, annonsering, 
kopiering samt kostnader för eventuella utredningar. I planavtalet framgår den uppskattade 
plankostnaden. Fakturering sker vid planavtalets tecknande, vid beslut om samråd samt vid 
beslut om antagande. 

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

Planbeställaren har ingen rätt till ersättning från kommlmen om det visar sig att förutsättningar 
för detaljplan för området saknas. 
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8. Kart- och mäUjänster 
MBK-enheten ansvar för att ta fram kartmatrial som behövs som beslutsunderlag for bland annat 
byggavdelningen. GIS-enheten ansvarar for att upprätta samt försälja kartor med flygfoto. 

Utdrag ur primärkartan- tillfälligt nyttjande av digital geografisk information 

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

Avgiften tas ut utifrån det totala innehåll som Håbo kommun kan lämna ut i kartutdraget. Till 
nyttjanderättsavgiften tillkommer även eventuella utskriftskostnader enligt särskild taxa. 

För kartutdrag tillkommer 25 % moms. 

Innehåll primärkarta Avgift 

Gränser och fastighetsbeteckning 30% 

Byggnader och övriga topografiska objekt 30% 

Vägar, järnvägar och adresser 20% 

Höjdinformation 20% 

Summa 100 % 

För 1 hektar ingår arbetskostnad för komplettering av kartan i 
nyttjanderättsavgiften. Komplettering genom mätning på plats ingår ej. Utdrag ur gällande 
detaljplan ingår då sådan finns. 
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Kartor över l hektar är ett utdrag ur befintlig primärkarta, kompletteringar ingår inte. En 
skälighetsbedömning av nyttjanderättsavgiften görs beroende på kartans innehåll. Vid kartor 
över 5 hektar skrivs ett nyt~anderättsavtal som reglerar kostnaden samt till vad kartan :far nyttjas. 

För.permanenta/återkommande nyttjare av kommlmalt kartmaterial tecknas årliga 
abonnemangsavtal. Där ingår även att Håbo kommun ansvarar för lagerhållning av deras 
kartdata. 

Nybyggnadskarta 

Nybyggnadskarta krävs om tillståndsnärnnden anser att det är nödvändigt. En nybyggnadskarta 
innehåller fastighetsgränser, väg, V A samt höjddata. I förekommande fall är 
detaljplanbestärnmelser inlagda. Oftast behövs mätning (se Mätuppdrag) på plats för att ta fram 
bland annat höj ddata på den aktuella fastigheten. 

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

Avgift tör nybyggnadskarta utanför primärkarteområdeI: 
Timdebitering gäller för nybyggnadskarta utanför primärkarteområdet och övriga åtgärder. 
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Vår beteckning 

MTN2009/59 nr 2011.1768 

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

Underlagsdata för utstakning 

Utstakning kan utföras av MBK-enheten. Byggherren kan även föreslå att utstakning utförs av 
någon annan med verifierad mätningsteknisk kunskap. När utstakning utförs av annan än MBK
enhetens personal utgår en avgift för tmderlagsdata, grundmaterial med mera. 



RAPPORT 20(21 ) 

HÄBO 
KOMMUN 

Datum 
2011-08-18 

Vår beteckning 
MTN2009/59 nr 2011.1768 

Lägeskontroll 

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

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

Övriga uppdrag 

Plan-, MBK- och GIS-avdelningen åtar sig även andra uppdrag, där r timtaxa tas ut, se punk 10.· 

Mät- och rituppdrag; GIS-ingenjör, kartingenjör samt mätningstekniker 
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1. Timdebitering 

RAPPORT 
Datum 

2011-08-18 

21(21) 

Vår beteckning 
MTN2009/59 nr 2011.1768 

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

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



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL HÅBO Datum 

KOMMUN 2011-08-31 

Miljö- och teknikniimnden 

MTN§ 84 MTN 2011/43 

Revidering av taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens 
och strålskyddslagens område 

Sammanfattning 
Den 13 juni 2011 antogs taxa för tillsyn inom miljöbalkens och 
strålskyddslagens område av kommunfullmäktige. 

Vid granskning upptäcktes ett fel i bilaga 2 gällande kod 20.40 som måste revideras. 
Miljö- och tekniknärnnden föreslår att reviderad taxebilaga 2 antas av 
kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2011-07-05 

- Reviderad taxebilaga 2 

Beslut 

1. Föreslå kommunfullmäktige att anta reviderad bilaga 2 till taxa för 
prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens områden, 
enligt 27 kap 1 § miljöbalken. 

Beslutsexpediering 
Kommmllullmäktige 

JUSTERARE 

1ft \ 
SIGNATUR UTDRAGSBESlYRKNING Nr2011.1843 
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VERKSAMHETER 

fl 

avses 

avses 
1. en mjöllcko (som mjölkko ralrnas även 
2. sex kalvar som är en månad eller äldre (med kalvar avses nötkreatur upp till sex månaders ålder, kalvar yngre än en månad räknas till moderdjuret), 
3. tre övriga nöt, sex månader eller äldre, 
4. tre suggor, inklusive smågrisar upp till tolv veckors ålder (betäckta gyltor räknas som suggor), 
5. tio slaktsvin eller avelsgaltar, tolv veckor eller !!ldre (som slaktsvin raknas även obetäckta gyltor), 
6. en hast, inklusive föl upp till sex månaders ålder, 
7. tio minkhonor för avel, inklusive valpar upp till åtta månaders ålder och avelshannar, 
8. etthundra kaniner, 
9. etthundra varphöns, sexton veckor eller äldre (kycklingmödrar räknas som värphöns), 
10. tvåhundra unghöns upp till sexton veckors ålder, 
11. tvåhundra slaktkycklingar, 
12. etthundra kalkoner, gäsS eller ankor, inklusive kycklingar och ungar upp till cn veckas ålder, 
13. femton strutsfåglar avarterna struts, emu eller nandu, inklusive kycklingar upp till en veckas ålder, 
14. tio får eller getter, sex månader eller äldre, eller 
15. fyrtio lamm eller killingar upp till sex månaders ålder. 
För andra djurarter motsvaras en djuren het av det antal djur som har en årlig sammanlagd utsöndring motsvarande 100 kilogram kväve eller 13 kilogram fosfor i 
färsk träck eller urin. Vid berakningen av antalet djur skall väljas det alternativ av kväve eller fosfor som ger det lägsta antalet djur. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1. renskötsel, eller 

Bilaga 2 

1.11 6 
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1. omfattas aven bearbetningskoncession enligt lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter, 
2. Hr tillståndspliktig enligt lagen (1966:314) om kontinentalsockeln, 
3. är tillståndspliktig enligt 10.10 eller 10.11, eller 
4. endast innebär uppläggning och bortforsling av redan utbrutet och bearbetat material efter det att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att täkten är 

Täkt för markinnehavarens husbehov av 
1. mer än 10 000 ton berg (totalt uttagen mängd), 
2. torv med ett verksamhetsområde större än S hektar, eller 
3. mer än 50 000 rn3 torv (totalt uttagen 
mangd). 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten omfattas av bearbetningskoncession enligt lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter 

eller 10.11. 

om verksamheten inte 

Id 

10.50 

10.5001 

c 

u 

16/uppst
iillning 

timavgift 
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att genom endast fysikaliska processer' . 
l. gas- eller vätskeformade kemiska produkter, 

om verksamheten inte är tillständs M 

2. läkemedelssubstanser genom extraktion ur biologiskt material, 
3. sprangamnen, 
4. pyrotekniska artiklar, eller 
5. ammunition. 

Denna punkt gäller 

enligt någon annan beskrivning 

l. tillverkning av mindre än 100 ton per kalenderår, om det i verksamheten inte används eller tillverkas något ämne som, enligt föreskrifter om klassificering och 
märkning av kemiska produkter som Kemikalieinspektionen har meddelat, är klas sificerat som "mycket giftigt", "giftigt", "giftigt för djur och växter', "farligt", 
"starkt frätande", "cancerogent", "misstänkt cancerogent eller allergent" eller "innebar möjlig risk för fosterskador eller annan hälsorisk", 
2. tillverkning av fJrg eller lack, om tillverkningen uppgår till högst 1 000 ton per kalenderår, 
3. tillverkning av rengöringsmedel eller kroppsvårdsR, kosmetikR eller hygienprodukter, om tillverkningen uppgår till högst 2 000 ton per kalenderår, eller 

Anläggning för att genom endast 1yslkalIska processer 
l. naturläkemedel genom extraktion ur biologiskt material, 
2. mer an 10 ton f1trg eHer lack per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 24.110, 
3. mer än 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik· eller hygienprodukter, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 24.110, eller 

om verksamheten 

gummivaror, om produktionen baseras på mer än. l ton men mindre än. 2000 ton ovulkad gummiblandning per 

år 

% 

c 15 

B 

4 

25.11-1 40 
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av mer än ton per om 

enligt 

1. tillverkning av mer än 500 ton choklad eller konfektyr per kalenderår, 
2. tillverkning av mer än 1 000 ton pastaprodukter per kalenderår, eller 
3. rostning av mer än 100 ton kaffe per kalenderår. 

IS.90. 
av 

l. mer än 15 000 ton livsmedel, om verksamheten 
a) inte tir til1stånds~ eller anmälningspliktig enligt någon av beskrivningarna i 15.10-15.290, och 
b) medför utsläpp av vatten som leds till ett externt avlopp.sreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10. 
2. mer än 1000 ton livsmedel, om verksamheten 

inte är tillständs- eller anmälningspliktig enligt någon av beskrivningarna i 15.10-15.290 

1. mer än 5 000 tom 
2. 500 ton annat foder. 
Med spannrnålsfoder avses foder som innehåller mer än 50 viktprocent spannmål. Foder som framställs 'och används inom den egna djurhållningen 
skall inte räknas in vid tillämpningen. 

beskriv tillverkning av oljekakor från vegetabiliska oljor eller fetter, eller om verksamheten är tillstånds- eller 

av 
l. träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på 
a. mer än 100 000 m3 fast mått eller mer än 150 000 m3 löst mått råvara per kalenderår 
b. mer än 10000 men högst 100000 m' fast mått eller mer än 20000 men högst 150 000 m3 löst mått råvara per kalenderår 
c.merän ~- . ----- o. -

Il 

IS.280-3 
IS.280-4 
IS.280-S 

IS.300-2 

IS.300·3 

IS.340-2 
15.340·4 

20.40-4 
20.40·S 

I 
6 

8 
6 
4 

~ .. 

b 
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tillverka produkter av plast, om 
plastråvara per kalenderår, och 

Anläggning för tillverkning av mer än 500 ton 
l. betog eller lättbetong per kalenderår, eller 

l.jämfosfatering, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 28.10, 

av 

2. vattenbaserad avfettning som ger upphov till mer än 10 m3 avloppsvatten per kalenderår, om verksamheten inte är fordonstvätt eller tillståndspliktig enligt 
någon av beskrivningarna j 39.10--39.50, 
3. betning med mer än 50 kilogram betpasta per kalenderår, om verksamheten ger upphov till avloppsvatten, 
4. blästring av mer än 500 kvadratmeter yta per kalenderår, 

av mer an 1 ton metaller oer kalenderår eller härdning av mer än 1 ton gods per kalenderår, 

Ii 

12 

Timavgift 
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_ och där total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i 
är större än 1 m3

, om verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av beskrivningarna i 34.10-34.70, 

Anläggning dar organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår 
l. mer än 15 ton i rulloffset med heatsetfarg, 
2. mer än. 15 ton vid djuptI)'ck av förpackningar, flexografi, screentryck, laminering eller lackering, 
3. mer än l ton, i ytrengöring, om lösningsmedlet innehäl-Ier någon produkt, som enligt föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska produkter som 
Kemikalieinspektionen har meddelat, är klassificerad som "kan ge cancer", "kan ge ärftliga genetiska skador", "kan ge cancer vid inandning", "kan ge nedsatt 
fortplantningsfönnåga" eller "kan ge fosterskador", 
4. mer än 2 ton i annan ytrengöring, 
5. mer !in 500 kilogram i fordonslackering, 
6. mer !in 5 ton i beläggning av lindningstråd, 
7. mer an 15 ton i beläggning av träytor, 
8. mer an l kilogram j kemtvätt, 
9. mer !in 10 ton i läderbeläggning, 
10. mer an 5 ton j skotillverkning, 
11. mer än 5 ton i laminering av trä eller plast, 
12. mer an 5 ton i limbeläggning, 
13. mer an S ton i annan beläggning, 
14. mer an 15 ton i omvandling av gummi, eller 
15. mer fin 10 ton i utvinning av vegetabilisk olja eller animaliskt fett eller raffinering av vegetabilisk olja. 
Med förbrukning avses den totala mtl.ngd organiska lösningsmedel som tillförs en anläggning med avdrag för alla flyktiga organiska föreningar som återvinns för 
återanvändning. 

fl 
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Anläggning för mellanlagring av annat avfall an farligt avfall om den 
l. mer än 10 000 ton avfall som inte är avsett för byggnads· eller anläggningsändamål, 
2. mer ä1130 000 ton avfall om anläggningen inte är tillständspliktig enligt 1. 

TillståndspHkt enligt denna beskrivning galler inte anläggning för lagring av avfall under längre tid än ett är innan det bortskaffas, eller tre är innan det återvinns 

Anläggning för 

mellanlagring av farligt 
l. mer an 5 ton oljeavfall, 
2. mer än 30 ton blybatterier, 
3. mer än 100 ton elektriska eller elektroniska produkter, 
4. mcr äll 30 ton impregnerat trä, eller 
5. mer än l ton annat farligt avfall. 

enligt denna beskrivning gäller inte 
mellanlagring av utljänta motordrivna fordon, eller 

l. mer an 5 ton oIjeavfall, 
2. mer än. 30 ton blybatterier, 
3. mer än 100 ton elektriska eller elektroniska produkter, 
4. mer än 30 ton impregnerat trä, eller 
5. mer än 1 ton annat farligt avfall. 

ton. 

lagring av avfall under längre tid än ett år innan det bortsk~fas eller tre år irulan det 

motordrivna fordon eller om mängden farligt avfall inte vid uppgår till 

denna beskrivning gäller inte anläggning för lagring av farligt avfall under län.gre tid än ett år innan det bortskaffas eller tre år innan det 

denna 

tU /L-/ 

12 

90.60 
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Il 

an eldningsolja eller branslegas. 
in eldningsolja eller bränslegas, 
inds än eldningsolja eller brl1nslegas, eller 

B 

timavgift 
8 

5 
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om är större än 

TiIlståndspJikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1. krossning, siktning eller motsvarande mekanisk bearbetning av avfall för byggnads- eller anläggningsändamäl, eller 
2.om 
Anläggning för att genom mekanisk bearbetning yrkesmässigt återvinna annat avfall an farligt avfall, om verksamheten inte är tillstållds- eller anmalningspliktig I 90.110-2 
enligt 90.100,90.240,90.250 eller 90.260. 

tömning, demontering av uttjänta motordrivna fordon som 

annat av uttjänta bilar som omfattas av 

Ii 
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Miljö- och tekniknämnden 

MTN § 85 

Policy för fordonstvätt 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2011-08-31 

MTN 2011/38 

I Håbo kommun flnns en policy för fordonstvättsverksamhet som är antagen 
av kommunfullmäktige 2004-11-22, § 103. Det flnns ett behov av att 
uppdatera delar av denna policy. Miljöavdelningen föreslog till nämnden 
den 18 maj att policyn i sin helhet skulle upphävas och att en ny policy fOr 
fordonstvättar skulle antas istället. 

Miljö- och tekniknämnden återremitterade ärendet för förtydligande av 
punkten: "Tvätt utanför anläggning". 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2011-07-05 

- Reviderad policy för fordonstvättar, daterad 2011-07-05 

Beslut 

l. Föreslå kommunfullmäktige att upphäva Po1icy.för 
fordonstvättsverksarnhet i Håbo kommun, antagen 2004-11-11, § l 03. 

2. Föreslå kommimfullmäktige att anta ny Policy för fordonstvättar, enligt 
bilaga daterad 2011-07-05. 

Beslutsexpediering 
Kommunfullmäktige 

rt~·, EXPEDIERAD 

I:Y 
JUSTERARE SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2011,1844 
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Policy för fordonstvättar 

Policyns syfte 
Spillvatten från fordonstvättar innehåller olika sorters metaller, olja och 
andra organiska och oorganiska ämnen. I syfte att minska utsläppen av mil
jöpåverkande ämnen från fordonstvättar till avloppsnätet och efterfOljande 
recipient har denna policy för fordonstvättsverksamhet i Håbo kommun ut
arbetats. 

Policyn är inte rättsligt bindande utan har som syfte att fungera som vägled
ning i tillsynsmyndighetens arbete. Tillsynsmyndigheten kan ställa krav på 
fordonstvättar som går i linje med denna policy men hänsyn ska tas i enskil
da fall och bedömningar får göras därefter. 

Definitioner 
Anläggningsslorlek 
Stora anläggningar 
Anläggningar som är anmälningspliktiga enligt miljöbalken, dvs. fler än 
5000 personbilar eller fler än 1000 andra tyngre fordon (lastbilar, bussar, 
traktorer etc.) tvättas per år. 

Mellanstora anläggningar 
Anläggningar som inte är anmälningspliktiga och där minst fem personbilar 
eller minst ett tyngre fordon tvättas per dag. Detta motsvarar att 1250-5000 
personbilar eller 250-1000 tyngre fordon tvättas per år. 

Små anläggningar 
Anläggningar där fme än fem personbilar eller Hirre än ett tyngre fordon 
tvättas per dag. Detta motsvarar att fårre än 1250 personbilar eller fme än 
250 tyngre fordon tvättas per år. 

Om- och lillbyggnad 
Som ombyggnad av anläggning räknas genomgripande förändring eller ut
byte av tvätt-eller reningsutrustning. Exempel på detta kan vara byte av 
portaltvätt, byte av tvättmetod eller utbyte av tvätt- eller reningsutrustning. 
N orrnalt underhåll eller service omfattas inte. 

Som tillbyggnad räknas utökning av tvätthallsstorlek, tillägg av fler tvätt
platser och liknande. Tillbyggnad på t.ex. en bensinstation av arrnat än tvät
ten omfattas inte. 

Utsläppsmål 
I utsläpp från fordonstvätt bör mängden förorening per fordon inte överstiga 
följande riktvärde, mätt vid varje enskilt provtagningstillfålle: 
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Analysparameter Personbil Lastbil, buss eller annat 
tyngre vägfordon 1 

Samlingsparameter: bly, krom & 10 mg/fordon 30 mg/fordon 
nickel 

Kadmium 0,25 mg/fordon 0,75 mg/fordon 

Zink 75 mg/fordon 150 mg/fordon 

Mineralolja 5 g/fordon 15 g/fordon 

I utsläpp från stora anläggningar som byggs nya eller vid om- och tillbygg
nad av stora anläggningar bör mängden förorening per fordon inte överstiga 
följande riktvärde, mätt vid vaJje enskilt provtagningstillfålle2

: 

Analysparameter Personbil Lastbil, buss eller annat 
tyngre vägfordon 

Samlingsparameter: bly, krom & 5 mg/fordon 15 mg/fordon 
nickel 

Kadmium 0,10 mg/fordon 0,30 mg/fordon 

Zink 50 mg/fordon 150 mg/fordon 

Mineralolja 2,5 g/fordon 7,5 g/fordon 

Kvoten mellan biologisk och kemisk syreförbrukning bör för någon anlägg
ning inte överstiga följande, mätt vid vaJje enskilt provtagningstillfålle: 

Analysparameter Personbil Lastbil, buss eller annat 
tyngre vägfordon 

BOD7/COD' >0,3 >0,3 

1 Räknat på ett 12 meter långt fordon, vilket innebär att man ibland rar räkna om ingående 
värden. Ett förslag på omräkning finns i SIS Milj5märkoing av Fordonstvättar: "En for
dansenhet är ett fordon, lastbil eller buss på 12 meters längd. 0,5 fordonsenheter är en van 
eller t ex enfårdljänstbuss på ca 6 m. 1,5 fordonsenheter är t ex ledbuss eller semitrailer på 
ca 18 m. 2 fordonsenheter är en bil plus släp på ca 24 m". Dokumentet fums på 
www.svanen.nu. 
2 Branschorganisationen SPI (Svensk Petroleum Institutet) rekommenderar dessa riktvärden 
för sina medlemmar, motiverat med utgångspunkt i bästa möjliga teknik. 

") 111 \ 
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Vattenförbrukning 
En separat vattenmätare bör fInnas för stora och mellanstora anläggningar. 
Policyn fastställer inte någon övre gräns för högsta tillåtna vattenförbruk
ning. Verksamheter ska dock verka för att hålla ner vattenförbrukningen. 
Vissa anläggningar kan kräva en viss grad av recirkulation för att fimgera 
tillfredsställande. F ör automatiska fordonstvättar så ska man i verksamheten 
veta för vilken vattenförbrukning som anläggningen är optimerad för och 
denna förbrukning ska inte överskridas. 

Oljeavskiljare 
Vid fordonstvätt krävs alltid att en oljeavskiljare installeras. En fordonstvätt 
ska inte kopplas till sanuna oljeavskiljare som en drivmedelsplatta eller en 
verkstadslokals avlopp är kopplad till. Alla nya oljeavskiljare ska alltid upp
fylla Svensk standard SS-EN 858 del l och 2. För information om vad som 
gäller i övrigt för oljeavskiljare hänvisas till Håbo kommuns policy för olje
avskilj are. 

Avloppsanslutning 
Spillvattnet från en fordonstvätt ska om möjligt kopplas till det kommunala 
spillvattennätet. Om anläggningen ligger utanför område med kommunalt 
avlopp f'ar en bedömning kring en enskild avloppslösning göras från fall till 
fall. 

Egenkontroll 
Alla som bedriver en verksamhet som kan befaras medföra en påverkan på 
miljön ska enligt miljöbalken 26 kap. 19 § kontrollera verkningarna av sin 
verksamhet. Detta omfattar alltså såväl de stora som de mellanstora och små 
anläggningarna. Dessutom omfattas de anmälningspliktiga anläggningarna 
av förordningen om verksamhetsutövarens egenkontroll SFS 1998:901. 
Skötsel och egenkontroll är viktiga förutsättningar för att verksamheter ska 
klara policyns utsläppsmål. Rutiner för skötsel och kontroll av fordonstvät
tar ska fInnas dokumenterade. Även de kontroller och åtgärder som vidtas 
ska dokumenteras. Detta innefattar även oljeavskiljare och övrig reningsut
rustning. För ytterligare vägledning om egenkontroll hänvisas till Natur
vårdsverkets branschfakta "Fordonstvättar" och Svenska Petroleum Institu
tets och Svensk Bilhandels skrift "Biltvättanläggningar" . 

Provtagning 
Hur ofta ska provtagning ske? 
Provtagning på utgående vatten ska ske så ofta det behövs för att kunna be
döma anläggningens funktion. Normalt innebär det vid stora anläggningar 
minst en provtagning per år och vid mellanstora anläggningar en provtag
ning vart annat år. Vid små anläggningar ska provtagning utföras när till
synsmyndigheten bedömer att det föreligger behov. För stora och mellansto
ra anläggningar kan tillsynsmyndigheten när det föreligger behov besluta 

3 Kvoten mellan biologisk ocb kemisk syreförbrukning anger ett mått på vattnets biologiska 
nedbrytbarhet. Vatten med en kvot mindre än 0,3 bmkar sägas vara svåmedbrytbart, dvs 
kommunens reningsverk klarar inte att bryta ned föroreningarna i någon större utsträckning 
vid den biologiska reningen. 

') fil \ 
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om att provtagning ska utföras oftare än vad som anges som normalt i poli
cyn. 

Stora Mellanstora Små 
anläggningar anläggningar anläggningar 

En gång per år Vart annat år Vid behov 

När ska provtagning ske? 
Provtagning ska ske under perioden november till och med mars vid normal 
till hög belastning. Oljeavskiljaren ska ha varit i funktion i minst en mänad 
efter föregående tömning och som regel skaminst 10 % av årsantalet tvättar 
ha skett sen senaste tömning. 

Vem får utföra provtagningen? 
Provtagningen ska utföras av person med behörig utbildning enligt SNFS 
1990: 11, bilaga 1 och proverna ska analyseras av ackrediterat laboratorium. 

Hur ska provtagningen gå till? 
Prov ska tas på utgående behandlat tvättvatten efter oljeavskiljare och even
tuell reningsutrustning. Samlingsprover ska tas i samband med tvättning av 
fordon och pågå under en arbetsdag, dock minst under sex timmar. Flödes
proportionell provtagning är önskvärt men om det är svårt att genomföra på 
anläggningen kan tidsstyrd automatisk provtagning utföras istället. Den tids
styrda provtagaren ansluts på sådant sätt att prover endast tas när ett flöde 
föreligger genom provtagningspunkten och delprover ska tas ut var femte 
minut eller tätare. 

När och hur ska resultatet rapporteras? 
Senast den 30 april ska provtagningsresultatet redovisas till tillsynsmyndig
heten. Tillsammans med provtagningsresultatet ska även en utvärdering av 
hur utsläppsmålen i policyn klaras redovisas. I utvärderingen ska anledning 
till eventuella avvikelser samt förslag på åtgärder mot avvikelserna anges. 

Bilvårdsprodukter 
För att miljön ska påverkas så lite som möjligt är det viktigt att tvättkemika
lier som används är miljöanpassade. Endast tvättkemikalier som är positivt 
miljömärkta, t.ex. svanenmärkta eller produkter som uppfyller kriterierna i 
Miljöförvaltningen i Göteborgs rapport; 2005:13 "Miljökrav på fordons
tvättmedel" eller senare utgåva bör användas. För andra medel får leverantö
ren/användaren visa att medlet uppfyller motsvarande krav. Föravfettning av 
fordon utanför tvätthall bör inte ske. Förslagsvis sätts en skylt upp utanför 
tvätthallen som informerar om detta. 

A 1,1\ 
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rn1 W HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2011-08-31 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN § 86 MTN 2010/111 

Ärenden som överförs till kommunstyrelsen 

Sammanfattning 
l enlighet med beslut taget i kommunfullmäktige, § 76, 13 juni 2011 har 
planavdelningen (förutom GIS och MBK) samt utvecklingsavdelningen 
(förutom miljöstrategen) organisatoriskt flyttats till kommunstyrelsen från 
och med I juli 20 Il. 

Uppdrag som givits till miljö- och teknikförvaltningen enligt nedan har 
därför överförts till kommunstyrelsen fdr fortsatt handläggning: 

- Uppdrag, punkt 10 - Förslag på utveckling av lokaltrafiken och minskat 
bilåkande i centrala Bålsta. 

- Uppdrag, punkt Il - Ta fram förslag på "Möjligheternas hus" kanske i 
anslutning till "Möjligheternas park" eller 
"UpplevelseparkenIV attenparken" . 

- Uppdrag, punkt 20 - Undersöka möjligheten till vindkraftverk i Håbo 
kommun, forts. 

Utöver ovan uppdrag från uppdragslistan har samtliga ärenden gällande 
detaljplaner och detaljplaneprogram samt prioriteringslistan fdr 
planläggning överförts till kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, daterad 2011-08-16 

Beslut 

1. Redovisningen godkärms. 

Beslutsexpediering 
Milj ö- och teknikförvaJtningen 

I ft I 
W EXPEDIERAD 

SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING JUSTERARE Nr2011.1845 



HÅBO SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 

Datum 

KOMMUN 2011-08-31 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN § 87 MTN 2010/83 

Delegationsordning för miljö- och tekniknämnden - revidering 

Sammanfattning 
En ordentlig genomgång / revidering av delegationsordningen för miljö- och 
tekniknämndens verksamheter kommer att göras under hösten 20 Il. 

I och med den omorganisation som har genomförts där delar av plan- och 
utvecklingsavdelningarna organisatoriskt flyttats till kommunstyrelsen har 
följande delegation flyttas från miljö- och tekniknärnnden till 
kommunstyrelsen: 

Beslut om samrådsförfarande enligt PBL 
Beslut om planuppdrag enligt PBL 
Behovsbedönming av miljöbedömning 
Tillfällig upplåtelse av allmän plats- och kvartersmark (upp till 7 dagar) 
Tillfällig upplåtelse av allmän plats- och kvartersmark (upp till l år) 

Nedan delegation har tillkommit på miljö- och tekniknärnndens 
delegationsordning i och med den förändrade plan- och bygglagen som 
gäller från 2 maj 20 Il 

Ärende 

Besluta om avgifter för kart- och mättjänster i Kartingenjör Avdelningschef 
enlighet med kommunens plan- och bygglovtaxa / Mättekniker 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, daterad 2011-07-01 

Beslut 

l. Redovisningen godkänns. 

Beslutsexpediering 
Milj ö- och teknikförvaltningen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2011.1846 
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HÅBO 
KOMMUN 

Miljö- och lekniknämnden 

MTN § 88 

Köp av fordon 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2011-08-31 

MTN 2011/57 

Gatuavdelningen avser att införskaffa en lätt lastbil för att användas inom 
parkskötsel och liknande. Offert har begärts in från tre företag ( enligt 
befmtligt ramavtal). AB Enköpings Bilkompani, Bilia Personbilar AB samt 
Bilforum. 

Fordonet från Bilia Personbilar är det som har lägst leasing kostnad samt 
uppfyller avdelningens krav och som följer kraven i kommunens resepolicy. 

Förslaget är att miljö- och teknikförvaltningen leasar detta fordon under 60 
månader (finansiell leasing). 

Enligt beslut i miljö- och tekniknänmden 2010-09-28, § 62 måste nänmden 
besluta om leasing när avtalet löper längre än 36 månader. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, daterad 2011-08-17 

Beslut 

1. Ärendet återremitteras för förtydligande vad gäller fördelar I nackdelar 
att leasa på 60 månader istället för 36 månader. 

Beslutsexpediering 
Milj ö- och teknikförvaltningen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING . 

1#1 
Nr2011.1847 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

KOMMUN 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN § 89 

Omfördelning av investeringsbudget 

Sammanfattning 

Datum 

2011-08-31 

MTN 2011/45 

På kommunledningsgruppens möte den 26 maj 20 II gav kommundirektören 
uppdrag till samtliga förvaltningschefer att se över möjlighet till 
omprioriteringar av investeringsmedel, som ett alternativ till att inte behöva 
låna upp ytterligare ekonomiska medel. 

Behovet av ytterligare investeringsmedel beror på oförutsedda händelser 
som kräver ett större ekonomiskt utrymme. I huvudsak är det två proj ekt 
som ligger bakom behovet av omfördelningen. Dels genomförs en stor 
renovering på Futurum nedre efter konstaterat miljöproblem och dels 
åtgärdas tak som har drabbats av läckage. Vissa mindre budgettekniska 
omfördelningar genomförs även i samband med detta. 

Miljö- och teknikförvaltningen ser följande möjlighet till omfördelning av 
investerings budget: 

Projekt Kommentar kr 
1002 Inventarier, avskr 10 år Mindre behov än budgeterat -140000 
1004 Inventarier, avskr 3 år Mindre behov än budgeterat -40000 
1110 Verksamhetsförändring Mindre behov än budgeterat -1774000 
Skolnämnd 
1114 Ombyggnation kök Ingen åtgärd för 20 Il. -300000 

Projektering av Vibyskolans kök 
flyttas fram till 2012. 

1115 Nytt LSS-boende Förfrågningsunderlag tas fram -400000 
2011 för upphandling av ny 
byggnad för Oktavia. 

1126 Verksamhetsförändring Ingen åtgärd för 20 Il. -100000 
Socialnämnd 
1132 Skadeförebyggande Åtgärder utförda, inga ytterligare -36000 
åtgärder fastighet genomförs för 2011 
1150 Tillgänglighet Mindre antal åtgärder genomförs -157000 
kommunhus 2011 
1210 Kapacitetsökning -3 000 000 
Bålsta VV 
1219 Exploatering tätort -l 000000 
1305 Hantering av lokala -80000 
trafik 
1318 Ullevivägen -4000 
1319 Dalvägen, ge-väg Investeringsbidrag 2011 -916000 
1330 Trafiksäkerhetsåtgärder -500000 
kollektivtrafik 
1333 Väg -500000 

JUSTERARE 

I?P 
EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

I ftl I 
Nr2011.1851 



HÅBO SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2011-08-31 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN § 89 MTN 2011/45 

TräningshusIFärghandel 
Total minskning -8947000 

Den totala minskningen av investeringsmedel för projekten ovan fdrdelas 
enligt nedan per proj ekt. 

Projekt Kommentar kr 
1003 Inventarier, avskr 5 år Större kostnader än budgeterat 180000 
1109 Gröna Dalens kök Återställning som skulle 417000 

färdigställas 2010 tog längre tid 
än beräknat. Projektet klart. 

1111 Konvertering el o olja Upphandling dyrare än 200000 
budgeterat. Räddningsstationens 
oljepanna byts ut till bergvärme. 

1122 Takåtgärder Skolor Ofdrutsett projekt 2900000 
1124 Futurum renovering Oförutsett proj ekt 3850000 
1127 Verksarnhetsfdrändring Ombyggnationer genornfdrda för 1400000 
Bildningsnämnd skola och kontor på BcJF. 

Total ökning 8947000 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, daterad 2011-08-18 

Beslut 

1. Omfördelning av investeringsmedel utfdrs enligt förslaget ovan. 

Beslutsexpediering 
Miljö- och teknikfdrvaltningen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2011.18S1 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2011-08-31 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN § 90 

Uppdragslista 

Sammanfattning 

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. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, daterad 2011-08-17 

Beslut 

1. Redovisningen godkänns. 

Beslutsexpediering 
Miljö- och teknikfcirvaltningen 

it$~ 
UTDRAGSBESTYRKNING 

1ft I 

EXPEDIERAD SIGNATUR 

, 

Nr2011.18S2 



HÅBO 
RAPPORT 
Datum 

KOMMUN 2011-08-17 

Miljö- och teknikförvaltningen 
Louise Lightowler, 0171-52544 
louise.lightowler@habo.se 

Uppdragslista 

100601 
§ 51 

KSau 
101004 
§ 112 

MTN 2009/66 
090929 
§ 76 

MTN 2010/95 
101207 
§ 123 

Motion om färdigställande av Asledens 
förlängning 
Uppdra till förvaltningen att inom befintlig 
budget bekosta förprojekteringen av 
förlängningen av Åsleden. 

Medborgarförslag om att HK tar över 
ansvaret för den offentliga 
gatubelysningen i Söderskogen 
Uppdra till förvaltningen att vara behjälplig i 
diskussioner mellan föreningen och Eonles 

Medborgarförslag om förbättrad 
gästbrygga etc. till småbåtshamnen i 
Aronsborgsviken 
Uppdra till förvaltningen om nytt 
ställningstagande angående gästhanm och 
orienteringstavla. 

Medborgarförslag om att Kanadagäss 
utgör en sanitär olägenhet samt förslag 
på ökad avskjutning 
Utreda långsiktig lösning till kommande 
säsong. 

Gångväg på banvallen vis Stämsvik samt 
utryckningsväg från Ekolskrog till 
Stämsvik 
Uppdra till förvaltningen att i samband med 
besvarande av motion om Ge-väg vis 
Stämsvik även ta med ovan gångväg och 
utryckningsväg. 

AA 

AA 

AA 

1 (4) 

Vår beteckning 

MTN2010f111 nr2011.1739 

? 

? 

Våren 2011 



HÅBO 
RAPPORT 
Datum 

KOMMUN 2011-08-17 
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Motion om upprättande aven rullande 
090929 
§77 

långsiktig plan för underhåll och 
upprustning av skol- och förskolegårdar 
Uppdra till förvaltningen att ta fram dels en 
skötselplan för drift och periodiskt underhåll 
som inkluderar säkerhetsbesiktning och dels 
en upprustningsplan för skolor och 
förskolor. De behov som framkommer i 
planen prövas i samband med det årliga 
L" . 

MTN 2009/36 Medborgarförslag om att anordna en 
090609 
§ 56 

hundrastgård inom Västerängsområdet 
Uppdra till förvaltningen att tmdersöka 
möjligheten att uppföra ett antal 
hundrastgårdar inom kommunen. 

MTN 20101106 Utökning av befintliga' 
101207 
§ 121 

verksamhetsområden 
Uppdra till förvaltningen att utreda om 
ytterligare fastigheter kan inkluderas i 
befintliga verksarohetsområden. 

MTN 20081113 Uppföljning av plan för valfrihet och 
100928 konkurrens i samband med 
§78 delårsbokslut år 2010 

Uppdra till förvaltningen att utreda vilket 
som är mest ekonomiskt lönsamt av att hyra 
in arbetskraft på heltid eller att nyanställa 
personal i egen regi gällande driften för gata 
och park. 

MTN 2010/111 Ansökan om medlemskap i Sveriges 
110406 
§ 42 

Ekokommuner 
Uppdra till förvaltningen att uppfylla de 4 
systemvillkoren snarast och ansökan om 
medlemskap i Sveriges Ekokommuner och 
därmed bifalla Fred Rydbergs (KD) motion 
på samma tema. 

..;e 

2(4) 

Vår beteckning 
MTN201 0/111 nr 2011.1739 
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MTN 
110406 
§ 43 

MTN 
110406 
§ 44 

MTN 
110406 
§ 45 

MTN 
110406 
§ 46 

MTN 
110406 
§ 48 

MTN 
110406 
§ 49 

HÅBO RAPPORT 
Datum 

KOMMUN 2011-08-17 

20101111 Ansökan om medlemskap i Uthållig 
kommun 
Uppdra till förvaltningen att avvakta beslut 
om att ansöka om deltagande i Uthållig 
kommun tills Energimyndigheten utlyser en 
ny period. 

20101111 Naturreservat Bålstaåsen 
Uppdra till förvaltningen att fortsätta utreda 
möjligheterna för att bevara Bålstaåsen som 
nahmeservat under mandatperioden 2011-
2014. 

20101111 Miljöplan och miljöpolicy för Håbo 
kommun 
Uppdra till förvaltningen att ta fram en 
miljöplanlprogram för Håbo kommtm under 
mandatperioden 2011-2014. 

Uppdra till förvaltningen att tillsätta en 
arbetsgrupp för att arbeta med 
miljöplanlprogram för Håbo kommun. 

20101111 Handlingsplan fossilbränslefri kommun 
2030 
Uppdra till förvaltningen att utreda 
möjligheterna för Håbo kommun att bli en 
fossilbränslefri kommtill till 2030. 

, 
Uppdra till förvaltningen att tillsätta en 
arbetsgmpp för att ta fram en handlingsplan 
som redovisas tmder en hearing vid 
miljöveckan 2012. 

2010/111 BlåstrukturplanNattenplanNattenstrategi. 
Uppdra till förvaltningen att fortsatt utreda 
möjligheterna för vattenarbetet under 
mandatperioden 2011-2014. 

20101111 Ta fram förslag på en 
"vattenskyddsföreskrift" för Håbo 
kommuns vattentäkter 
V A avdelningen har för avsikt att under 
våren 2011 börja arbetet med att ta fram en 
dagvattenpolicy. 

EHL 

EHL 

EHL 

EHL 

EHL 

EHL 

3(4) 
Vår beteckning 

MTN2010/111 nr2011.1739 



MTN 
110406 
§ SO 

MTN 
110406 
§ SI 

MTN 
110406 
§ S2 

MTN 
110406 
§ 39 

HÅBO RAPPORT 
Datum 

KOMMUN 2011-08-17 

20101111 
Ta fram åtgärdsprogram för läckande 
och mögelskadade kommunala 
byggnader 
Uppdra till förvaltningen att fortsätta arbetet 
med att åtgärda takproblemen. 

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

20101111 
Energieffektivisering i kommunens 
byggnader 
Uppdra till förvaltningen att utreda vilka 
resurser som behövs för att nå målet om att 
bli en fossilbränslefri kommun. 

20101111 
Undersöka möjligheterna att i samband 
med nyinvestering i kommunens 
reningsverk installera biogasanläggning 
Uppdra till förvaltningen att organisera ett 
stndiebesök för nämnden till Hallsbergs 
kommun för att ta del av deras erfarenheter 
gällande rötning av slam. 

2011114 Medborgarförslag om inrättande av två 
naturreservat på kommunägd mark inom 
Bålsta tätort 
Uppdra till förvaltningen att utreda 
förutsättningarna för naturreservat eller 
andra skyddsformer för Lillsjön och 
Båtsbacken. 

LS 

EHL 

4(4) 

Vår beteckning 
MTN201 0/111 nr 2011.1739 


	Första sida
	Anslagsbevis
	Innehållsförteckning
	§ 82 Redovisning delegeringsärenden
	§ 83 Plan- och bygglovtaxa
	Plan- och bygglovtaxa
	Plan- och bygglovtaxa jämförelse
	§ 84 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalken och strålskyddslagens område
	§ 85 Policy för fordonstvätt
	§ 86 Ärenden som överförs till kommunstyrelsen
	§ 87 Delegationsordning för miljö- och tekniknämnden - revidering
	§ 88 Köp av fordon
	§ 89 Omfördelning av investeringsbudget
	§ 90 Uppdragslista



