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HÅBO 
KOMMUN 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN § 99 

Redovisning av delegeringsärenden 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2011-11-02 

MTN 2011/21 

Miljö- och tekniknämnden har fört över beslutanderätt till tjänstemän och 
ordförande enligt antagen delegationsordning. Dessa beslutskall redovisas 
till miljö- och tekniknämnden. Redovisningen innebär inte att miljö- och 
tekniknämnden får ompröva eller fastställa delegerings besluten, däremot 
kan delegeringsrätten återkallas av miljö- och tekniknämnden. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2011-10-17 
Sammanställning av delegeringsbeslut, daterad 2011-JOcJ9 
DelegationsfOrteckning- bostadsanpassning för perioden 2011-09-21-
2011-10-13 

Beslut 

l. Redovisningen godkärms. 

Beslutsexpediering 
Miljö- och teknikförvaltningen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2011.2184 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2011-11-02 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN § 100 MTN 2011/83 

Internbudget och mål 2012- miljö- och tekniknämnden 

Sammanfattning 
satsningen som gjordes på miljö- och tekniknämnden år 2011 fortsätter 
även år 2012 im1ebärande att budget för underhålllämnas oförändrad med 
3,5 mkr och öromnärks för underhåll av kommunens gator och fastigheter 
utöver budgeterat anslag om 5,5 mkr for fastighetsunderhåll och 2,6 mla för 
gatuunderhåll. 

Nämnden har även kompenserats genom att intäkterna för internhyran höjs 
med 2% eller med 0,8 mkr. Övriga nämnder har tillforts 800 tkr för att 
täcka kostnadsökningarna pga höjningen av internhyran i ramarna samt att 
lönekostnadsökningen är kompenserad med 3,0% på budgeterat 
lönekostnadsunderlag från 2011. Miljöstrategiska enheten har fått en riktad 
satsning på 450 tkr och som har använts till en nyanställning. 

Den l juli 2011 genomfördes en omorganisation inom miljö- och 
teknikförvaltningen som gjorde att delar av planavdelningen och 
utvecklingsavdelningen flyttade till kommunstyrelsen förvaltning. 

Fastighetsavdelningen har genomfört en branschanpassning avseende 
upplägget av verksamheter. Detta har medfört att vissa verksanilieter utgår 
inför 2012 och vissa tillkommer. Syftet att ha en mera branschanpassad 
verksamhetsindelning är att underlättajämförelser med andra och kum1a 
följa upp bland annat nyckeltal med andra aktörer. 

Det skall även noteras att kommunfullmäktige inför verksamhetsår 2011 
fattade beslut om att öronmärkta pengar för snöröjning och att ett eventuellt 
över- eller underskott på kontot skulle belasta kommtmens resultat. Någon 
sådan skrivning fim1s inte för 2012 och detta kommer att kunna leda till 
besparingar under 2012 om det blir en snörik och lång vinter. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2011-10-19 

- Internbudget och mål 2012- miljö- och tekniknäumden 

Beslut 

l. Internbudget och mål2012- miljö- och tekniknäumden godkäm1s. 

2. Internbudget och mål2012- miljö- och tekniknäumden överlämnas till 
kommunfullmäktige. 

Beslutsexpediering 
Kommunfullmäktige 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr ?.011 .2185 



HÅBO 
KOMMUN 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN § 101 

VA-taxa gällande från 2012-01-01 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Datum 

2011-11-02 

MTN 2010/81 

En V A-huvudman får inte gå med vinst enligt Vattentjänstlagen och uttaget 
av VA-avgifterna får endast täcka nödvändiga kostnader. VA-huvudmannen 
ska göra ett nollresultat under max ett treårsintervalL 

WSP har på uppdrag av Håbo kommun analyserat de ekonomiska 
konsekvenserna av planerade investeringar för åren 2011-2015, och 
simulerat fram vilka årliga intäkter som behövs för att uppnå en ekonomi i 
balans 2014. Totalt ska VA-verksamheten i Håbo kommtm investera ca 180 

. mkr den närmaste 5-årsperioden. Eftersom inga fastigheter i nuläget 
beräknas anslutas de närmaste åren, ska hela konsekvensen av de planerade 
investeringarna finansieras via brukningsav gifterna. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteslaivelse, daterad 2011-11-01 
Tjänsteskrivelse daterad 2011-11-01, Bilaga 2 
Förslag till VA-taxa daterad 2011-11-01, Bilaga 3 

Beslut 

1. Föreslå att kommunfullmäktige antar förslag till VA-taxa, bilaga 3, att 
gälla från l januari 2012 

Beslutsexpediering 
Kommunfullmäktige 

l EXPEDIERAD S!GNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2011 .2186 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2011-11-02 

Miijö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN § 102 MTN 2011/82 

Upphandling av avfallsentreprenad -information 

Sammanfattning 
Miljö- & avfallshandläggare informerar om upphandling av 
avfallsentreprenad. 
Kommunens har idag ett avtal med Ragn Sells gällande insamling av 
hushållsavfall, avtalstiden var 2007-10-15 tom 2012-10-14. Parterna skulle 
senast 2011-1 0-14 skriftligen komma överens om förlängning, 2 år. Ragn 
Sells valde att inte förlänga avtalet vilket im1ebär att vi måste påbörja en 
upphandling om ny entreprenör gällande insamling av hushållsavfall, drift 
av A VC samt insamling av slam- och fettavfalL 

Kommunen har också en avfallsplan som går ut 2012, ett arbete med att ta 
fram en ny avfallsplan måste påbörjas. 

Beslut 

l. , Redovisningrn godkänns. 

Beslutsexpediering 

Miljö- och teknikförvaltningen 

EXPEDIERAD SlGNATUR UTDRAGSBESTYRKNlNG Nr2011.2187 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2011-11-02 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN § 103 MTN 2011/77 

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdena 

Sammanfattning 
För att kontrollmyndigheterna ska kunna uppfylla livsmedelslagstiftningens 
krav på fullt ut (100%) avgiftsfinansierad och riskbaserad offentlig kontroll 
(d v s icke skattefinansierad), har Livsmedelsverket sedan tidigare utvecklat 
en modell för att klassa livsmedelsanläggningar. 

Denna modell har nu reviderats och den nya modellen beskrivs i 
vägledningen "Riskklassning av livsmedelsanläggningar och beräkning av 
kontrolltid" som bör börja gälla från år 2012. Där redovisas hur 
kontrolltiden för varje anläggning erhålls genom en sammanräkning av de 
tider som ges i modellens ris1anodul, informationsmodul och 
erfarenhetsmoduL 

I den nya vägledningen är informationsmodnlen helt ny och 
beräkningsunderlaget är annorlunda varför nya riskklassningar och 
avgiftsbeslut kommer att bli nödvändiga. Den sammanlagda kontrolltiden 
multiplicerad med kommunenstimtaxa ger den aktuella anläggningens 
årliga kontrollavgift för livsmedelskontroll. 

A v giften ska beräknas på grundval av den allmänna principen om 
kontrollmyndighetens tillräckliga finansiella resurser i artikel 26 i 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004, Enligt PM 
från Livsmedelsverket måste kontrollmyndigheterna i de flesta fall ändra 
sina laxebestämmelser innan den nya vägledningen kan tillämpas. 

Den nya limtaxan har två skilda timavgifter, vilket framförallt beror på att 
restid inte är kontrolltid utan ska finansieras genom timtaxan. Tirnavgift för 
normal kontroll och godkännande föreslås bli 974 kronor. Tirnavgift för 
extra kontroll och för registrering föreslås bli 834 kronor. 

Den nya taxan uppskattas ge ungefår lika stora intäkter för 
livsmedelskontrollen som tidigare eftersom de flesta 
livsmedelsanläggningar får fårre kontrolltimmaT. Sveriges kommtmer och 
landsting (SKL) har tagit fram det underlag till taxa som laxeförslaget 
grundar sig på. 

Forts. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2011.2188 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2011-11-02 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN § 103 MTN 2011/77 

Fortsättning från föregående sida 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2011-09-20 
Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdena, 
daterad 2011-09-20 

Beslut 

l. Föreslår att kommunfullmäktige antar föreslagen taxa för Hå bo 
kommuns offentliga kontroll inom livsmedelsområdena, enligt bilaga. 

2. Föreslår att kommunfullmäktige justerar paragrafen omedelbart för att 
taxa ska kunna gälla från och med l januari 2012. 

Beslutsexpediering 
Kommunfullmäktige 

l EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2011.21 B8 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2011-11-02 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN § 104 MTN 2010/47 

Energieffektiviseringsstrategi och handlingsplan för Håbo 
kommun · 

Sammanfattning 
Håbo kommun beviljades Energimyndighetens statliga stöd till 
energieffektivisering i kommuner och landsting 2010. En 
energieffektiviseringsstrategi med tillhörande handlingsplan togs fram 
under hösten 2010 och våren 2011. Energieffektiviseringsstrategin 
innehåller en nulägesbeskrivning, en strategi och en handlingsplan for 
hur Håbo kommun ska energieffektivisera sina fastigheter och 
transporter till 2020. Håbo kommuns övergripande målsättning för 
denna strategi är att Håbb kommuns kommunala verksamhet och 
organisation ska vara fossilbränslefri till år 2020. 

Målsättningarna för kommunens fastigheter: 

• Håbo kommun ska till 2014 minska energiförbrukningen med 15 % i 
sina fastigheter jämfört med 2009 års nivåer. 

• Håbo komi:i:mn ska till 2020 minska energiförbrukningen med 25 % i 
sina fastigheter järnfort med 2009 års nivåer. 

Målsättningar för kommunens transporter: 

• Håbo kommun ska till 2014 minska energiförbrukningen med l O % för 
sina transporter jämfört med 2009 års nivåer. 

• 2020 minska energiförbrukningen med 20 %för sina transporter jämfört 
med 2009 års nivåer. 

Bakgrund 
Håbo kommun har som målsättning att bli en fossilbränslefri kommun. 
Ett led för att nå det målet är arbetet med energieffektivisering i 
kommtmens egna fastigheter och för kommunens transporter. Håbo 
kommun beviljades Energimyndighetens statliga stöd till 
energieffektivisering i kommuner och landsting 201 O. Genom att 
kommunen beviljades detta stöd förband man sig att fastställa en 
strategi för energieffektivisering med tillhörande handlingsplan för 
kommunens fastigheter och transporter. Med kommunen avses även de 
kommunala bolagen. 

strategin och handlingsplanen grundar sig på dennulägesanalys som 
har tagits fram. Utifrån nulägesanalysen har även målsättningar för 
2014 och 2020 satts för fastigheter respektive transporter. 

Forts. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2011.2189 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2011-11-02 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN § 104 MTN 2010/47 

F ortsättning från föregående sida. 

Håbo kommuns övergripande målsättning för denna strategi är att Håbo 
kommuns kommunala verksamhet och organisation ska vara 
fossilbränslefri till år 2020. 
Målsättningarna för kommunens fastigheter: 

• Håbo kommun ska till2014 minska energiförbrukningen med 15% i 
sina fastigheter jämfört med 2009 års nivåer. 

• Håbo kommun ska till 2020 minska energiförbrukningen med 25 % i 
sina fastigheter jämfört med 2009 års nivåer. · 

Målsättningar för kommunens transporter: 

• Håbo kommun ska till 2014 minska energiförbrukningen med l O % för 
sina transporter järnfört med 2009 års nivåer. 

• 2020 minska energiförbrukningen med 20 % för sina transporter jämfört 
med 2009 års nivåer. ' 

Arbetet med energieffektiviseringen av kommunens verksamheter såväl 
för fastigheter som för transporter delas upp i tre etapper med 
målsättningar för respektive etapp. Etapp l sträcker sig mellan 2011-
2014, etapp 2 mellan 2014-2017 och etapp 3 mellan 2017-2020 då det 
slutgiltiga effektiviseringsmålet för denna strategi ska vara nått för både 
fastighetema och transporterna. 

Målsättningama reflekteras i handlingsplanen vars åtgärder ska kunna 
brytas ner på respektive förvaltningsnivå. Därigenom ansvarar varje 
förvaltning i slutändan själva för att målsättningarna för varje 
förvaltning uppnås. 

strategin har arbetats fram genom en förvaltningsövergripande 
projektgrupp samt kommunicerats via en politisk styrgrupp. Strategin 
och handlingsplanen har varit ute på remiss i två omgångar, till 
samtliga förvaltningar, bolag samt den politiska styrgruppen. 
Synpunkterna som har kommit in har beaktats och i den mån det har 
varit möjligt även lyfts in i strategin. 

Forts. 

EXPEDIERAD S!GNATUR UTORAGSBESTYRKNING Nr2011.2189 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2011-11-02 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN § 104 MTN 2010/47 

Fortsättning från föregående sida. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2011-10-18 

- Energieffektiviseringsstrategi för Håbo konnnun,.daterad 

Beslut 

l. F öreslå kommunfullmäktige att anta målsättningarna och 
energieffektiviseringsstrategin samt dess handlingsplan. 

/·' 

Beslutsexpediering 
Kornmunfullmäktige 

SIGNATUR UTDRAGSBESTYRI<NING 

1~ ISJLf 
l EXPEDIERAD 

.... 

Nr20i1.2189 



HÅBO 
KOMMUN 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN § 105 

Tillagning av mat till externa kunder 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2011-11-02 

MTN 2010/104 

Kostavdelningen har under några år tillagat måltider till följande externa 
kunder Miuskolan, Lärasko lan, Täppans förskola, Regnbågens förskola, 
Vikingens förskola och Bålsta Hockey. 

I skolpengen som skolforvaltningen tilldelar varje barn/elev ingår också 
kostnader för mat (råvaror, kem, och personalkostnader för tillagning). 

Beslut togs i miljö och tekniknämnden, § 20,2011-02-23 att 
kostavdelningen får tillaga mat till ovarmämnda friskolor till och med 2011-
12-3 J. 

Förvaltningens uppfattning är att kostavdelningens verksamhet till friskolor 
bryter eller tangerar till att bryta mot konkurrenslagen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2011-10-03 . 
Tjänsteskrivelse; daterad 2011-10-03 
Bilaga l Kostnader och intäkter av portionspris 
Bilaga 2 Konkurrensverkets skrift, konkurrensbegränsad offentlig 
säljverksamhet 

Beslut 

l. Tillagning av måltider till externa kunder och friskolor fortsätter. 

2. Uppdra till förvaltningen att säga upp avtal med respektive kund och 
frisko la för att omforhandla portionspriset till självkostnadspris. 

Beslutsexpediering 
Miljö och teknikförvaltningen 

-~-U-ST-EAA_R_E·-~-~--.~---~·------------~~~-E-XP_E_DI-ER-AD--------S-IG-NA-T-UR-,-U-TD-RA-G-SB-ES-~-R-KN-IN-G--------~-,2-01-1.2-19;-



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2011-11-02 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN § 106 

Tillagning av mat- Potentia 

Sammanfattning 

MTN 2011/80 

Kostavdelningen har under några år tillagat måltider till följande externa 
kunder Miuskolan, Lärasko lan, Täppans f6rskola, Regnbågens förskola, 
Vikingens förskola och Bålsta Hockey. 

I skolpengen som skolförvaltningen tilldelar varje barn/elev ingår också 
kostnader f6r mat (råvaror, kem, och personalkostnader) 

Beslut togs i miljö och tekniknämnden § 20,2011-02-23 att kostavdelningen 
får tillaga mat till ovannämnda friskolor till och med 2011-12-31. 

Förfrågan har inkommit från Patentia Education angående tillagning och 
servering av skolmat till deras elever. 

Förvaltningens uppfattning är att kostavdelningens verksamhet till friskolor 
bryter eller tangerar till att bryta mot konkurrenslagen. 

Då bildningsförvaltningen hyr matsalen på BCJF kan inte miljö och 
tekniknämnden ta beslut om vem som kan äta i den. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteslaivelse, daterad 2011-10-11 
Skrivelse, daterad 2011-10-03 
Förfrågan från Patentia Education, daterad 2011-09-16 

Beslut 

l. Tillstyrka förfrågan om att tillaga mat till Patentia Education. 

2. Uppdra till förvaltningen att förhandla portionspriset med Fotentia 
Euducation till självkostnadspris. 

3. Uppdra till förvaltningen att hänvisa Fotentia Education förfrågan om att 
använda BCJF matsal till bildningsförvaltningen. 

Beslutsexpediering 
Miljö och teknikförvaltningen 

l EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKN!NG Nr 2011.2191 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2011-11-02 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN § 107 MTN 2011/52 

Medborgarförslag om bullerdämpande åtgärder på 
Ekolsundsbroarna samt delar av E18 i höjd med Stämsvik 

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag har inkommit med önskan om bullerdämpande 
åtgärder på Ekotsundsbroarna samt delar av E 18 i höj d med Stämsvik. 

Tillståndsnämnden har fattat beslut om att det inte är skäligt att ställa vidare 
krav på att Trafikverket genomför bullerdämpande åtgärder vid fastigheten 
Stämsvik l :37. Tillståndsnämndens beslut har överklagats av 
fastighetsägaren. 

Miljöavdelningen har i motiveringen till tillståndsnämndens beslut hänvisat 
till tidigare domar i högsta instans där man fastslagit att skälighetsavvägning 
för trafikbuller ska utgå från regeringens infrastrukturproposition 
(1997/97:53) där det anges att i en första etapp ska befintliga bostäder som 
utsätts för buller utomhus över 65 dB A ekvivalent nivå åtgärdas. 

Motsvarande riktvärde för nybyggnation eller väsentlig ombyggnad av 
fastighet eller väg är 55 dBA ekvivalent nivå. Trafikverket har i samband 
med klagomålet utfört en bullerutredning för fastigheten samt varit på 
platsbesök tillsammans med miljöavdelningen. Beräknade ljudnivåer vid 
fastigheten uppgår enligt Trafikverkets utredning till 58 dBA ekvivalent 
nivå (bullernivå i snitt över dygnet) och inomhus 25 dBA ekvivalent nivå. 
De bullernivåer som mättes upp vid platsbesöket är högre än de beräknade 
nivåerna, vilket beror på att det är maxbullernivåer och inte genomsnittligt 
buller över dygnet. Huset på fastigheten är sedan tidigare fårsett med 
bullerdämpande fönster vilket är den vanligaste åtgärden vid krav från 
tillsynsmyndighet om bullerreducering av trafikljud. 

Trafikverket är ansvariga för E 18, järnvägen och Ekotsundsbroarna och är 
som huvudman för den infrastrukturen också ansvariga att vidta 
bullerdämpande åtgärder om det skulle vara aktuellt. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2011-10-18 

- Protokollsutdrag från kommunfullmäktige med medborgarförslag, § 55, 
2011-04-26 

Beslut 

l. Medborgarförslaget avslås. 

2. Svar på medborgarförslaget överlämnas till kommunfullmäktige. 

Beslutsexpediering 
Kommunfullmäktige 

l EXPEDIERAD 
SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2011.2192 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Datum 

KOMMUN 2011-11-02 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN § 108 

Sammanträdesdatum för år 2012 

Sammanfattning 

MTN 2010/1 00 

Förslag till sammanträdesdagar för miljö- och tekniknämnden år 2012 
utifrån de hålltider som finns för ekonomiredovisningarna under året. 

Miljö- och tekniknämnden sammanträder måndagskvällar kl. 15.00 enligt 
nedan schema. 

Januari Februari Mars April Maj 

23 20 19 7 
Årsredovisning Delårsuppfölj. 

Juni 

4 

Juli Augusti September Oktober November December 

3 l 5 
Delårsbokslut Budget 

. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteslaivelse, daterad 2011-10-18 

Yrkande 
UlfWinberg (M) och Sören Eriksson (C) yrkar att nämndens sannnarrträden 
hålls på onsdagar kl18.00. 

Propositionsordning 
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut: 

Förvaltningens förslag till beslut om att nämnden sammanträder på 
måndagar kl 15.00. 
UlfWinbergs (M) och Sören Erikssons (C) yrkande om att nämndens 
sammanträder på onsdagar kl 18. 00. 

Ordförande ställer proposition på förslagen och finner att nämnden beslutar i 
enlighet med förvaltningens förslag. 

Forts. 

l EXPEDIERAD SlGNATUR UTORAGSBESTYRKN!NG 

10 

Nr 2011.2193 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2011-11-02 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN § 108 MTN 2010/100 

F ortsättning från föregående sida 

Omröstning 
Omröstning begärs. Nämnden godkänner f6ljande besluts gång: 

JA - röst för förvaltningen förslag. 
NEJ- för UlfWinbergs (M) och Sören Erikssons (C) förslag . 

. Omröstningsresultat 
.· Med 5 JA röster för förvaltningens förslag och 2 NEJ röster för Ulf 

W in bergs (M) och Sören Erikssons (C) förslag. 

JUSTERARE 

Ledamot JA röst NEJ röst Avstår 
Christian Ghaemi (MP) x 

Ulf Winberg (M) x 

Kurt Hedman (S) x 

Sven Svanström (BÅP) x 

Lars-Göran Bromander (S) x 

Sören Eriksson (C) x 
Sven Rosendahl (KD) x 

Summa: s 2 

Beslut 

l. Föreslagna sanunanträdesdatum och tid för milj ö- tekniknämnden 20 12 
godkänns. 

Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen- för kännedom 

l EXPEDIERAD SlGNATUR UYORAGSBESTYRKNING Nr2011.2193 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2011-11-02 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN § 109 MTN 2011/85 

Insamling matavfall för biogasproduktion -redovisning av 
konsekvenser enligt uppdragslista 

Sammanfattning 
Miljö- och tekniknämnden beslutade 2011-05-18, § 79 om uppdrag till 
förvaltningen. Punkt 19 uppdrar till förvaltningen att undersöka 
möjligheterna för uppsamling/källsortering av matavfall för 
biogasproduktion och energiåtervinning i Håbo kommun eller tillsammans 
med närliggande kommuner i enlighet med seminariet Kraftsamling för 
biogasproduktion i Stockholms län. 

Bakgrund 
I avfallsplanen förI-Iåbo kommun 2007-2012 fiuns ett inriktningsmål att 
påbörja en utredning om hantering av organiskt avfall för att uppnå 
miljömålet "god bebyggd miljö", där ett av delmålen lyder: "senast år 2010 
ska minst 35 %av kommunens matavfall från restauranger, storkök, skolor 
och förskolor återvinnas genom biologisk behandling" 

A v olika skäl har inte kommunen kommit igång med insamlingen. Det 
främsta skälet har varit att det har salmats behandlingsalternativ och 
mottagningsanläggningar inom kommunens närområde. 

En del förskolor och skolor har idag, beroende på mängder, plats m.m., 
avfallskvarn, kompost eller separata kärl för matavfallet, som går till 
kompostering. Ä ven några kursgårdar och mataffärer har utsortering av 
matavfalL 

Nuläge/konsekvens 
Kommunens har idag ett avtal med Ragn Sells gällande insamling av 
hushållsavfall, avtalstiden var 2007-1 0-15 tom 2012-10-14. Partema skulle 
senast 2011-10-14 slaiftligen komma överens om förlängning, 2 år. Ragn 
Sells valde att inte förlänga avtalet vilket innebär att vi måste påbö~ja en 
upphandling om ny entreprenör gällande insamling av hushållsavfall, drift 
av A V C samt insamling av slam- och fettavfalL 

Kommunen har också en avfallsplan som går ut 2012, ett arbete med att ta 
fram en ny avfallsplan måste påbörjas. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteslaivelse, daterad 2011-10-19 

Forts. 

SIGNATUR 

f!/ l JIL l 
l EXPEDIERAD l UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2011.2194 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2011-11-02 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN § 109 MTN 2011/85 

F ortsättning från föregående sida. 

Beslut 

l. Uppdra till förvaltningen att i kommande upphandling ta in anbud på 
tvåkärlsinsamlingssystem for matavfall och brännbart avfall. 

2. Föreslå kommunfullmäktige att Håbo kommun samlar in matavfall och 
brännbart avfall i separata kärl. ( tvåkärls insamlingssystem) 

Beslutsexpediering 

Miljö- och teknikförvaltningen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2011.219'1 



HÅBO 
SAMI\i1ANTRÄDESPROTOf<OLL 

Datum 

KOMMUN 2011-11-02 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN § 110 

Uppdragslista 

Sammanfattning 

MTN 2010/111 

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

Ordförande föreslår ytterligare tillägg till uppdragslistan enligt bilagd 
"Uppdrag till miljö- och teknikförvaltningen". Uppdraget har fått nummer 
23 och återrapporteras till nämnden med konsekvensbeskrivning samt 
förslag till beslut. Därefter läggs dem tilllistan med uppdrag. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2011-10-20 

- Uppdrag till miljö- och telmikförvaltningen, punkt 23, 
daterad 2011-10-20 
Uppdragslista, daterad 2011-09-23 

Beslut 

l. Uppdra till förvaltningen att återrapportera punkt 23 till nämnden med 
konsekvensbeskrivning samt förslag till beslut. 

2. Redovisningen av uppdrags lista, daterad 2011-09-23 godkänns. 

Beslutsexpediering 
Miljö- och telmikförvaltningen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2011.2195 
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