
HÅBO 
KOMMUN 

Miljö- och tekniknämnden 

Tid och plats 

Beslutande 

Ledamöter 

Övriga närvarande 

Ersättare 

Tjänstemän 

Justering 

Justerare 

Tid och plats 

Justerade paragrafer 

Ajournering 

Underskrifter 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-05-07 

Kl. 15.00, Övergranssalen, Kommunhuset, Bålsta 

Christian Ghaemi (MP), ordförande 
Karl-Axel Boström (M), vice ordförande 
Lars-Göran Bromander (S) 
Sören Eriksson (C) 
Kurt Hedman (S) 
Sven Rosendahl (KD) 
Peter Björkman (BAp) 

Kjell Granander (BAp) 
Christer Liden (M) 
Solweig Lundkvist (S) 
Helene Cranser (S) 
Berith Skiöld (FP) 

Anders Almroth, tf förvaltningschef 
Louise Lightowler, nämndens sekreterare 

Karl-Axel Boström (M) 

Måndag den 7 maj, kl. 16.00 

§§ 45-55 

.!}~~~~~1!~~~~ 

..... ~~~~, 
Christian Ghaemi (MP) 

ZcL~. 
Karl·Axel Boström (M) 



f'11 HÅBO 
~ KOMMUN 
Miljö- och tekniknämnden 

Innehållsförteckning 

Upprop 

Val av justerare 

§ 45 Redovisning av delegeringsärenden 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-05-07 

§ 46 Delårsuppföljning per 31 mars - miljö- och tekniknämnden 

§ 47 Dagvattenpolicy för Håbo kommun 

§ 48 Motion om användning av "grön" asfalt för beläggning av gator med mera, motionärer: 
Tomas Alm (FP) och Berith Skiöld (FP) 

§ 49 Medborgarförslag med förslag om att en vägbom efter Snäppvägen, Bålsta tätort, flyttas 
till andra sidan vägen 

§ 50 Medborgarförslag om kampanj mot nedskräpning 

§ 51 Komplettera Kraftleden med lämpliga rondeller - redovisning av konsekvenser enligt 
uppdrag 

§ 52 Säkra ridvägar i kommunen - redovisning av konsekvenser enligt uppdrag 

§ 53 Underlag till cykelpolicy / cykelplan / cykelstrategi för Håbo kommun - redovisning av 
konsekvenser enligt uppdrag 

§ 54 "Hälsans stig" i Håbo kommun - redovisning av konsekvenser enligt uppdrag 

§ 55 Uppdragslista 2012 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 



HÄBO 
KOMMUN 

Miljö- och !ekniknämnden 

Anslag/Bevis 

Organ 

Sammanträdesdatum 

Datum för 
anslags uppsättande 

Förvaringsplats 
för protokollet 

Underskrift 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-05-07 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Miljö- och tekniknämnden 

2012-05-07 

Datum för 
2012-05-08 anslags nedtagande 2012-05-31 

Håbokommun 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-06-07 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN §45 

Redovisning av delegeringsärenden 

Sammanfattning 

MTN 201214 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2012-04-24 

- Sammanställning av delegeringsbeslut, daterad 2012-04-12 

Beslut 

1. Redovisningen godkänns. 

Beslutsexpediering 
Miljö- och teknikfcirvaltningen 

EXPEDIERAD S!GNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

!tlnl 
Nr 2012.1048 



f'l1 HABO tt.I'I KOMMUN 

SAM MAN TRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-05-07 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN §46 MTN 2011/83 

Delårsuppföljning per 31 mars - miljö- och tekniknämnden 

Sammanfattning 
Redogörelse får miljö- och tekniknämndens samt V A- och 
avfallsavdelningens ekonomiska utfall får perioden l januari 2012-
31 mars 2012 samt prognos får 2012 avseende drift och investeringsbudget. 

Driftsredovisning 
På samma sätt som snö, vatten och fukt påverkat resultatet får miljö- och 
tekniknänmden de senaste åren kommer detta att även påverka 2012. 
Prognosen för i stort sett samtliga verksamheter är att budget kommer att 
hållas, men kostnaderna för snöröjning, halkbekämpning, snötransport och 
sandupptagning är osäker trots det gynnsamma väderleksfårhållandet under 
perioden januari-mars. Prognosen om 4,0 mkr får snöröjning fårutsätter en 
snöfattig period november-december 2012. 

Prognosen får V A- och avfallsavdelningen är att budget kommer att hållas. 

I nvesteringsredovisni ng 
I samband med att kommunfullmäktige godkändes årsbokslutet för 
kommunen i apri12012 fattades även beslut om att fOra över vissa 
investeringsmedel från 2011 till 2012. Beslutet är ännu inte justerat och 
nämnden har därfår ännu inte fått ta del av detta, vilket gör att budgeten får 
vissa projekt kommer att öka och genom detta kommer projektbudgeten att 
hållas. Prognosen får milj ö- och tekniknämndens investeringsprojekt är att 
budget kommer att hållas. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2012-04-23 
DelårsuppfOljning per 31 mars 2012 - miljö- och tekniknänmden 
DelårsuppfOljning per 31 mars 2012 - VA avdelningen 
DelårsuppfOljning per 31 mars 2012 - Avfallsavdelningen 

Beslut 

1. Redovisningen av delårsuppfåljning per 31 mars 2012 fOr miljö- och 
tekniknämnden inklusive V A avdelningen och avfallsavdelningen 
godkänns. 

2. Delårsbokslut per 31 mars 2012 överlämnas till kommunfullmäktige. 

3. Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutsexpediering 
Kommunfullmäktige 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

t \11\ 
Nr 2012.1049 



HÄBO 
KOMMUN 

Delårsuppföljning mars 2012 

Miljö- och tekniknämnden 



1.2 Gatuavdelningen 

Ljuspunkt, kr/inv 183 202 50 55 202 

Vinterväghållning, kr per 403 204 113 204 
inv/år 

Beläggningsunderhåll, kr 195 200 o 200 
per inv/år 

Trafikskada, tkr 244 150 4 22 150 

Gräsklippning, kr per 56 70 o 70 
inv/år 

Av Kommunfullmäktige 1500 1500 o o 1500 
öronmärkta pengar för 
underhållsbeläggning, 
gata, tkr 

Ljuspuukt, kr/inv 

Volymlnyckeltalet är baserat på vad en ljuspunkt kostar per helår och kommuninvånare. 
Syftet är att se om kostnaden ökar eller minskar. Faktorer som påverkar utfallet är 
energipriset, antal ljuspunkter (de ökar ständigt) samt eventuell lägre energifOrbrukning 
i takt med att vi byter ut kvicksilverlampor mot natriumhalogen eller andra energisnåla 
ljuskällor. 

Vinterväghållning, kr per inv lår 

Vinterväghållningens kostnader per kommuninvånare och innefattar samtliga kostnader 
fOr snöröjning, halkbekämpning, snötransport, sandupptagning och 
beredskapsersättning. Verksamheten bedrivs under periodenjanuari-aprillmaj samt okt
dec. 

Beläggningsunderhåll, kr per inv/år 

Arbetet med beläggningsunderhåll utförs under den varma årstiden. Inga beläggningar 
har ännu utförts. Arbetet beräknas komma igång under juni månad. Kostnaden för 
beläggningsarbeten har stigit med ca 40 % sedan entreprenadupphandling 2009 enligt 
index. 

Trafikskada, tkr 

Påkörda belysningsstolpar. 

Gräsklippning, kr per inv/år 

Inga arbeten ännu utförda. Första klippning beräknas vara ca v 20. Vädret avgör hur 
många klippningar som behövs (option 9-11 klippningar). Indexuppräkning kommer att 
höja priset. 

Av Kommunfullmäktige öronmärkta pengar för uuderhållsbeläggning, gata, tkr 

Beläggningsarbeten enligt underhållsplan beräknas påbörjas under juni månad. 
Kostnaden för beläggningsarbeten har stigit med ca 40 % sedan entreprenadupphandling 
2009 enligt index. 
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1.5 Kostavde/ningen 

Måltidskostnad, 7029 6675 6675 
kr/elev 

Portionskostnad, 39,49 37,5 37,5 
kr/elev 

Antal portioner 222102 228418 222102 29311 228418 
total/år till 
förskoleelever 

Antal portioner 474766 495902 474766 60333 495902 
total/år till 
grundskoleelever 

Antal portioner 77000 79744 77000 17302 79744 
total/år till 
gymnasieelever 

MåItidskostnad, kr/elev 

MåltidskostnadenIelev är hämtad från Statistiska Centralbyråns offetliga statistik över 
måltidskostnader. 

Redovisas årsvis. 

Portionskostnad, kr/elev 

I skolmatskostnaden ingår råvaror, personal och transporter. För att få fram ett 
portionspris har skolmatskostandenlelev år delats med 178 (antalet skoldagar/år). 
Redovisa årsvis. 

Antal portioner total/år till gymnasieelever 

Tendensen är minskat antal inskrivna elever i kommunala gymnasieskolan från 2013 

1.6 Övriga nycke/tal 

Skadegörelse, tkr 920 790 236 49 790 

Klotter, tkr 63 97 2 10 97 

Snöröjning, 8986 4000 5214 2746 4000 
halkbekämpning, 
snötransport och 
sandupptagning, tkr 

Skadegörelse, tkr 

Omfattningen av skadegörelse är mycket svårbedömt. Om hissarna vid stationen 
vandaliseras är det oerhört kostsamt. Under den senare delen av mars vandaliserades ett 
stort antal belysningsstolpar i Skokloster. Faktura för reparationen har ännu inte 
inkommit. 
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.,i\ --Miljöskydd -463 -731 -80 -716 15 

Hälsoskydd -328 -570 -78 -540 30 

Livsmedel -39 21 -3 -81 -102 

Egen personal 
Utomhusanläggningar -1 369 -2188 -295 -2388 -200 konstgräsplan 

från maj 

Ishall -2568 -2117 -716 -2117 O 

Simhall -2532 -2601 -612 -2601 O 

Föreningslokaler 2627 O O O O Utgår för 2012 

Skolmåltider, förskola -8210 -8131 -2156 -8131 O 

Skolmåltider, skola -14907 -14897 -3639 -14897 O 

Skolmåltider, gymn. 
-1 649 -1778 -451 -1 778 O skola 

Rest Pomona -540 -324 -540 O 

Bostadsanpassning -1 743 -2650 -324 -2650 O 

Arbetsområde o 
196 O 5 O O Utgår för 2012 lokaler 

Bostadsverksam het 1210 O -29 O O Utgår för 2012 

Buss, bil, spårbund 
-1446 -595 -264 -595 O trafl 

MTF-Iedning -1 761 -1835 -686 -1835 O 

Energirådgivning O O 125 O O 

Ofördelade medel O -522 O -468 54 

Kommunikatör -244 -290 -173 -290 O 

Miljöstrategiska -1229 -1400 -275 -1400 O enheten 

Medborgarkontor O O O O O 

Fastighetsförvaltning -11850 93986 23866 93986 O 

Adm fast förv -3308 -831 -3363 -55 

Tillsyn och skötsel -5995 -1176 -5995 O 

Avhjälp UH -5720 -1 373 -5965 -245 

Planerat UH -8269 -2003 -8269 O 

Mediaförsörjning -14630 -3265 -14330 300 

Övr fast kostn -65165 -4764 -65165 O 

Lokalvård -10062 -10420 -2625 -10420 O 

Underhåll -3151 O O O O 
Utgår för 2012. 

Se 91024 

Totaler -87521 -86549 -9562 -86549 O 
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Ombyggnad kök O -1 500 

Brand och inbrotlslarm -814 -800 

Äldreboende Dalängen -23794 -37874 

Nytt LSS-boende -207 -13000 

Reservkraft, -675 O Kommunhuset 

Futurum renovering -9109 -10000 

Verks, förändr 
O -100 Socialnämnd 

Ospecificerat, MTF O -1 500 

Tillgänglighet -135 -400 

Skade,föreb,ätg,fastighet -64 O 

Utbyggn -2324 O Gransäterskolan 

Tillgänglighet -80 O Kommunhus 

" "uj, ätg -634 -1 000 

Skadegörelse!. ätg -234 -200 

N Västerskog vägar -1005 O 

Hantering av lokala Irafi -69 O 

Div, belysningspunkter -1167 O 

Utemiljö, utrustn, skolor -1579 O 

Centrumutveckling -1486 O 

Lekplats -2306 O 

Gatu/Park i bosladsomr -585 O 

Lastbergsvägen O -500 

Byte -1805 -2500 kvicksilverarmaturer 

Konstgräsplan O -2396 

Kommunala bad bryggor -371 O 

Trafiksäkerhetsåtgärder, -258 -50 
Kollektivtrafik 

Skokloster upprustning -239 O 

Plant vid infarter -152 -200 

Järnvägsparken -123 O 

Kommentarer investeringsredovisning 

l) 1115 Nytt LSS-boende (Oktavia) 

O -1 500 O 

-125 -800 O 

-6505 -37874 O 

-57 -13000 O 1 

-324 O O 

-5386 -10000 O 

O -100 O 

O -1 500 O 

-6 -400 O 

O O O 

-96 O O 

O O O 

-65 -1000 O 

O -200 O 

O O O 

O O O 

O O O 

O O O 

-312 -550 -550 

O O O 

O O O 

O -500 O 

-300 -1 950 550 

O -2396 O 

O O O 

O -50 O 

-37 O O 

O -200 O 

O O O 

Pågår upphandling som är överklagad vilket medför en förskjutning av projektet inkl 
kostnad, Beräknas att färdigställas 2013. 
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HAso 
KOMMUN 

Delårsuppföljning mars 2012 

Avfallsavdelningen 



Sammanfattning 

Avfallsavdelningens prognos är att budgeten kommer att hållas. 

1 Volymer och nyckeltal 

1.1 Avfallsavdelningen 

Hushållsavfall, ton/år 4288 4500 

Antal besök vid 76422 67500 
återvinningscentralen, 
st 

Antal ton avfall på 5350 5000 
återvinningscentralen 

Hushållsavfall, 219 235 
kg/invånare 

Grovavfall, 321 250 
kg/invånare 

Andel kunder som är 22 21 
anslutna till e-faktura 
(%) 

Antal besök vid återvinningscentralen, st 

Lågsäsong. 

Antal ton avfall på återvinningscentralen 

Lågsäsong. 

Hushållsavfall, kg/invånare 

Enligt prognos. 

Grovavfall, kg/invåuare 

Lågsäsong. 

2 Drift- och investeringsredovisning 

2.1 Driftredovisning 

Avfallshantering 

Kundtjänst 
VNavfall 

SUMMA 

249 

24 

273 

o 

o 

o 

Kommentarer driftredovisning 

Prognosen är att budget kommer att hållas. 
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4385 

-62 

4323 

972 

11 557 

621 

50 

32 

19,46 

o 

o 

o 

1 111 4500 

13821 78000 

635,36 5000 

56,39 235 

32,25 250 

20 21 

o 

o 

o 
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HAso 
KOMMUN 

Delårsuppföljning mars 2012 

VA-avdelningen 



Sammanfattning 

Prognosen för V A- avdelningen är ett budget kommer att hållas. 

1 Volymer och nyckeltal 

1.1 VA-avdelningen 

Producerad 1 633463 
mängd 
dricksvatten, 
m3/år 

Renad mängd 2336901 
avloppsvatten, 
m3/år 

Antal 5760 
abonnenter, st 

1690000 

2300000 

5750 

2 Drift- och investeringsredovisning 

2.1 Driftredovisning 

Vatten och 11 331 11447 8391 
avlopp gem 

Vattenverk -2560 -3098 -600 
drift 

Pumpstationer -1106 -970 -255 drift 

Ledningsnät -1 699 -2605 -281 drift 

Reningsverk -4396 -4775 -976 
drift 

SUMMA 1570 -1 6279 

Kommentarer driftredovisning 

388990 

706783 

5635 

11447 

-3098 

-970 

-2605 

-4775 

-1 

Prognosen för V A- avdelningen är att budget kommer att hållas. 
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457100 1690000 

700448 2300000 

5824 5824 

O 

O 

O 

O 

O 

O 
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2.2 Investeringsredovisning 

Övergran,Tallbacka, -6583 O -2270 -3300 -3300 
Kivinge 

Larm o -225 -700 -328 -700 O 
kommunikation 

Inventarier, data - -117 -100 -33 -100 O 
VA-avd 

Processförbättring -1487 -1 000 -32 -1000 O 
W 

Kapacitetsökn -616 -2000 -1 -2000 O 
BålstaW 

Processförbättring -801 -1000 -349 -1 000 O 
RV 

Omläggning -4042 -4000 -110 -4000 O ledningar 

PLC Byte, Bålsta -13 O -1487 O O 
ARV 

Personaldel Bålsta -2 -4000 -497 -4000 O 
ARV 

Nytt tak, Bålsta RV O O -800 O O 

Exploatering tätort +1 516 -500 +978 -500 O 

Exploatering Viby +700 -100 O -100 O äng 

Upprustning -655 -500 -54 -500 O pumpstation 

Luktreduktion, -81 O O O O Bålsta RV 

Kväverening, Bålsta -4759 -62500 -16609 -62500 O 
RV 

Kommentarer investeringsredovisning 

I samband med att Kommunalfullmäktige godkände årsbokslutet får kommunen i april 
2012 fattades även beslut om att föra över vissa investeringsmedel från 2011 till 2012. 
Beslutet är ännu inte justerat och nämnden har därför ännu inte fått ta del av detta, vilket 
gör att budgeten får vissa projekt kommer att öka och genom detta kommer 
projektbudgeten att hållas. Prognosen för V A-avdelningens investeringsprojekt är att 
budget kommer att hållas. 
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r"l1 HABO 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-06-07 

Miljö- och tekniknamnden 

MTN §47 

Dagvattenpolicy för Håbo kommun 

Sammanfattning 

MTN 2011/61 

Dagvattenpolicyn för Håbo kommun har tagits fram för att möta ett behov 
. som finns i Håbo kommun samt på flertalet förvaltningar: Dagvatten är en 
förvaltningsövergripande fråga. Det har förekommit att frågan har ramlat 
mellan sto lama vilket ratt stora konsekvenser för kommunrnedborgare. Flera 
fastigheter har haft, och har, problem med stillastående dagvatten i områden 
där de dagvattenlösningar som förespråkats inte haft de rätta geotekniska 
förutsättningarna. Lösningarna har varit svåra att implementera i efterhand. 

JUSTERARE 

Dagvattenpolicyn har också tagits fram för att tillmötesgå de lagkrav som 
ställs bland annat i ramdirektivet för vatten samt som ett led i kommunens 
arbete med de 16 nationella miljörnålen. 

Målet för Håbo kommuns dagvattenpolicy är att den ska utgöra de vägledande 
principerna för dagvattenhanteringen i kommunen samt vara ett stöd i 
kommunens arbete med dagvattenrelaterade frågor på de olika avdelningarna. 
Den ska vara ett gemensamt ställningstagande i hur vi ska betrakta 
dagvattenfrågan. Främst gäller det dagvattenfrågorna i skeden får planering, 
byggande samt drift och underhåll. Avdelningarna ska själv, som experter på 
sina områden, välja de metoder och vägar som uppfyller policyns riktlinjer. 

Som ett led i framtagandet har alla avdelningar som berörs direkt eller 
indirekt av dagvattenfrågor inbjudits till, och deltagit i, möten där nuvarande 
och kommande fdrhållande till dagvatten har diskuterats. En remissversion 
av dagvattenpolicyn har skickats på remiss till alla berörda avdelningar. 
Hänsyn har tagits till de synpunkter som lämnats på policyns innehåll. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2012-01-25 
Utredning av dagvattenpolicy för Håbo kommun 
Dagvattenpolicy för Håbo kommun 

Beslut 

l. Dagvattenpolicyn fdr Håbo kommnn godkärms. 

2. Följande tillägg görs till policyn under rubriken Övergripande, sid l, 
Rening av dagvatten ska beaktas om förutsättningar för 
omhändertagande nära källan saknas. 

3. Föreslå kommunfullmäktige att anta dagvattenpolicyn för Håbo 
kommun att gälla frän l oktober 2012. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

fl 1711 
Nr 2012.1050 



HÅBO 
KOMMUN 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN §47 

B,esl utsexpediering 
. KomrilUnfullmäktige 

JUSTERARE 

,nltll 
EXPEDIERAD 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-06-07 

MTN 2011/61 
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HÅBO 
KOMMUN 

DAGVATTENPOLICY 

HAso KOMMUN 
2012 



POLICY 1 rnl W HÅBO 
KOMMUN 

Datum 
2012-01-25 

Vår beteckning 
MTN2011/61 nr2012,170 

Policy 
Dagvattenpolicyn är uppdelad i generella punkter för dagvatten samt specifika punkter för 
hanteringen av dagvatten i samhällsplaneringsskeden. 

Policyn ska gälla i hela kommunen även om vissa delar bara är anpassningsbara på områden som 
finns inom verksamhetsområdet för kommunalt VA. 

Policyn ska gälla både vid nyexploatering samt om möjligt vid förändringar i markanvändande som 
kan leda till att nya detaljplaner tas fram. 

Dagvattenpolicy 

Övergripande 
• Den föreslagna gemensamma terminologin kring dagvatten ska användas. 

• Arbeta för att minska och/eller utjämna flödet av dagvatten. 

• Arbeta för att minska andelen hårdgjorda ytor. 

• Vid lokalisering av bebyggelse ska hänsyn tas till den naturliga vattenbalansen, 

" Arbeta för att bevara den naturliga infiltrationen, fördröjningen och avrinningen. 

• Dagvattnet ska omhändertas så nära källan som möjligt. 

• När nya dagvattenlösningar planeras ska de planeras på ett sådant sätt att minsta möjliga flöde 
ska passera vidare till det befintliga dagvattennätet. 

" Rening av dagvatten ska beaktas om förutsättningar för omhändertagande nära källan saknas. 

Biltvätt på gatan 

• Det är ej tillåtet att tvätta bilen på gata, garageuppfart eller arman asfalterad yta. 

• Det är ej tillåtet att tvätta bilen i garage med golvavlopp. 

" Avspolning av lera, grus eller damm från privat fordon utan användning av tvättkemikalier är 
tillåtet om fordonet står på gräsbevuxen mark eller grusplan. Avrinning ska inte kunna ske till ' 
dagvattenbrunn, öppet dike, vattendrag, sjö eller dylikt. Det får inte heller finnas vattentäkter i 
närheten som kan påverkas. Markägarens medgivande krävs. 

" Ovanstående punkt kan godtas vid enstaka tillfällen för fordon i yrkesmässig verksamhet, 
dock inte för tyngre fordon. 

1 



r"ll W HÅBO 
POLICY 2 

KOMMUN 
Datum 
2012-01-25 

Vår beteckning 
MTN2011/61 nr 2012.170 

Dagvattendammar 
• Dagvattendammar i Håbo kommun ska endast stängslas om det föreligger särskilda skäl. 

Kontrollprogram ochföroreningshalter 
• Kontrollprogram för dagvattenanläggningar ska om dagvattenprover tas, använda sig av de 

föreslagna riktvärdena för dagvatten. 

• Vid bedömning av reningsbehov från specifika områden ska analysresultat jämföras med de 
förslagna riktvärdena för dagvatten. 

Markanvisnings- & exploateringsavtal 
• Markanvisningsavtal och exploateringsavtal ska skrivas så att de följer Håbo kommuns 

dagvattenpolicy. 

• Krav på LOD ska alltid skrivas in i markanvisnings- och exploateringsavtal. 

• I samband med exploatering genom utomstående exploatör ska förprojektering och 
projektering av dagvattensystem göras i samråd med VA-avdelningen. 

Dagvattenutredningar 

• Dagvattenutredningar ska alltid utföras i samband med upprättandet av nya detaljplaner. 
Undantag medges endast om det föreligger särskilda skäl och avgörs i samråd med V A
avdelningen. 

• Dagvattenutredningen ska redovisa dagvattenflödenImängder före och efter exploatering i 
området. Det ska specificeras vilken mängd dagvatten som alstras inom fastigheten från tak 
respektive körytor och parkeringar. 

• Dagvattenutredningen ska redovisa tillgänglig mark för infiltration samt hur stor del av 
dagvattnet som avses infiltreras. 

• Dagvattenutredningen ska redovisa områden med risk för instängda ytor med avseende på 
dagvatten. 

o Dagvattenutredningen ska redovisa hur dagvattnet ska tas omhand nära källan. 

• Dagvattenutredningen ska beskriva aktiviteter i området, inklusive transporter av miljöfarliga 
ämnen samt trafikmängd. 

• Dagvattenutredningen ska ta hänsyn till förändrade nederbördsmönster i samband med 
klimatförändringar. 
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HÅBO 
POLICY 3 

KOMMUN 
Datum 
2012-01-25 

Vår beteckning 
MTN2011/61 nr2012.170 

Planskedet 
$ Huvudprincipen för allmän plats är att dagvatten ska infiltreras och i andra hand fördröjas. 

$ Huvudprincipen för kvartersmark är att dagvatten ska tas omhand genom LOD - lokalt 
omhändeliagande av dagvatten. 

o Om förutsättningar salcnas för LOD eller infiltration nära källan ska vattenflödet utjämnas och 
fördröjas innan avledning sker till ledningsnät och/eller recipient. 

e Det vatten som inte kan infiltrera eller omhändelias nära källan ska om möjligt avledas i 
öppna avrim1ingsstråk 

e Dagvatten ska ej infiltreras om: 
- marken är förorenad eller om det fim1s misstanke om förorening. 
- det fim1s risk för förorening av grundvattnet. 
- det finns risk för skador på befintlig bebyggelse eller anläggningar eller annan skada. 
- naturen eller jordarten inte är lämplig för infiltration eller utsläpp av dagvatten. 

• I samband med detaljplanering av områden inom avrinningsområdena nr 2, 3 & 5 för 
dagvatten, se bilaga 2, ska någon form av reningsanläggning för dagvatten beaktas. 

• Detaljplaner ska specificera hur och var dagvattenhantering ska ske: 
Dagvattenhanteringen ska regleras som en planbestämmelse och beskrivas i 
planbeskrivningen och utrymme ska avsättas för dagvattenhanteringen i plankartan. 

Bygglovsskedet 
• Om dagvatten inte reglerats i plan ska det i beslutet om bygglov tas med en punkt om hur 

dagvatten ska tas omhand. 

• Om det i byggskedet fim1s risk att infiltrationsytor får packskador eller att det sker skador på 
vegetation m.m. som avsevärt försämrar infiJtrationsmöjligheter ska dessa ytor skyddas under 
byggskedet. 

• Dagvatten ska vara en kontrollpunkt i den kontrollplan som upprättas i samband med att 
bygglov ges samt diskuteras på byggsamrådet. Om planbestämmelsema inte följs beträffande 
dagvattenhanteringen kan det vara ett skäl att inte utfärda slutbevis. 
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HÅBO 
KOMMUN 

POLICY 
Datum 
2012-01-26 

4 
Vår beteckning 

MTN2011/61 nr2012.1?0 

Bilaga 1 F=öreslagna riktvärden för dagvatten utsläpp 

Föreslagna riktvärden för dagvattenutsläpp. Riktvärden avser 
årsmedelhalter och tota/halt. 

Riktvärd. 
Enhet 1M 2M 1S 25 3VU 

p ~g!1 160 175 200 250 250 

N mgA 2,0 2,5 2,5 3,0 3,5 . 

Pb ~g!1 8 10 10 15 15 

Cu ~g/l 18 30 30, 40:'. ' 40 

Zn pg!J 75 90 90 125 150 

Cd pg!J. 0,40. 0,50 0,45: .0,50 .. .0,50,. 

Cr pgA 10 15 15 25 25 

Ni ~g!1 . 15 30 20 . 30 30 .. '. 

SS mg/J 40 60 SO 75 100 

olja mg!J .. MO 0,70 0,50' 0,70 .. ,1,0 .. 

Föreslagna riktvärden för dagvattenutsläpp (Alm, Banach & Larm 2010) 

Tabellen med de fOreslagna riktvärdena ska läsas så att riktvärde på nivå l innebär direktutsläpp till 
recipient, nivå 2 ett delområde som inte har direktutsläpp till recipient samt nivå 3 en specifik 
verksamhetsutövare som inte har direktutsläpp till recipient. Riktvärdena är också varierande på 
grund av recipientens storlek. En mindre sjö, havsvik eller vattendrag betecknas "M". Andra 
recipienter som hav eller stora sjöar betecknas "S". "VU" betecknar verksanilietsutövare. 

Ur: Alm, Banach, Larm 2010 Förekomst och rening av prioriterade ämnen, metaller samt vissa 
övriga ämnen i dagvatten. Rapport 2010-06 Svenskt Vatten Utveckling 
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HÅBO 
KOMMUN 

POLICY 
Datum 
2012-01-25 

Bilaga 2 Avrinningsområden för dagvatten i Bålsta 

5 
Vår beteckning 

MTN2011/61 nr 2012.170 

Avrinningsområden för dagvatten i Bålsta 

N 

A 

380 760 1 520 Meter 
,. , NO/Ta BjfJrkf]lildeo \1 1---+--+1-+---11 

Håbo kommun 
Skala 1:50 000 

Avrinningsområden f6r dagvatten samt dagvattennätet i Håbo kommun. Utdrag ur primärkarta 2011. 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-05-07 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN §48 MTN 2012/49 

Motion om användning av "grön" asfalt för beläggning av gator 
med mera, motionärer: Tomas Alm (FP) och Berith Skiöld (FP) 

Sammanfattning 
En motion angående "grön" asfalt har remitterats till miljö- och 
tekniknämnden. Motionären vill att miljö- och teknikförvaltningen utreder 
möjligheten att använda "grön" asfalt i framtiden. 

De stora aktörerna inom asfaltsbranschen har tagit fram egna olika sätt som 
sänker energiåtgången vid asfalttillverkningen. Håbo kommuns nuvarande 
upphandlade entreprenör NCC Roads kallar sin lösning för Green Asphalt 
De har lyckats ta fram en asfalt där temperaturen har sänkts med 40°C och 
därmed fått en energibesparing vid tillverkningen på 30%. Deuna asfalt kan 
bara läggas vid konventionella tjocklekar så energibesparingen kan vara 
större om man bara behöver lägga en tunnbeläggning som NCC kallar för 
Viacogrip. Denna typ av asfalt har vi redan testat på några objekt i 
kommunen (bl.a. Kraftleden och Västerhagsvägen). 

NCC Roads har meddelat att deras verk i Arlanda ska byggas om till 
sommaren för att kunna leverera Green Asphalt. Green Asphalt kan / bör 
inte läggas för hand utan ska läggas uteslutande med läggare för att få ett bra 
resultat. Green Asphalt är något dyrare än vanlig konventionell asfalt men 
ska å andra sidan hålla något längre då bitumenet inte hettas upp lika 
mycket och får en längre hållbarhet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2012-04-20 

- Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2012-03-26, KF § 35 

Beslut 

1. Uppdra till förvaltning att utreda möjligheterna att använda "grön 
asfalt". 

2. Godkänna förvaltningens svar på motionen och överlämna svaret till 
kommunfullmäktige. 

3. Föreslå att kommunfullmäktige bifaller motionen. 

Beslutsexpediering 
Kommunfullmäktige 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2012.1051 



rrl4 HABO 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-06-07 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN §49 MTN 2012/48 

Medborgarförslag med förslag om att en vägbom efter 
Snäppvägen, Bålsta tätort, flyttas till andra sidan vägen 

Sammanfattning 
Boende på Snäppvägen 2-14 vill att vägbommen i anslutning till gång- och 
cykelvägen flyttas. Vägbommen sattes upp efter samråd med styrelsen för 
Samfällighetsföreningen Västerängen 1, då den nya gång- och cykelvägen 
längs Dalvägen byggdes. Skälet till detta var att få ner hastigheten på 
mopeder som passerade förbi fastigheterna på Snäppvägen 2-14. 

Miljö- och teknikförvaltningen har varit i kontakt med vice ordförande i 
Samfällighetsföreningen och kommit överrens om att flytta vägbommen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2012-04-20 

- Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2012-03-26 § 37 

Beslut 

1. Svar på medborgarförslaget godkänns och svaret överlämnas till 
kommunfullmäktige. 

2. Föreslå att kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget. 

Beslutsexpediering 
Kommunfullmälctige 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.1052 



f'l1 W HÅBO SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 
2012-06-07 KOMMUN 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN § 60 MTN 2012/41 

Medborgarförslag om kampanj mot nedskräpning 

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag om kampanj mot nedskräpning har remitterats till 
miljö- och tekniknänmden. 

Miljö och teknikförvaltningen genomför årligen en natnrstädningskampanj 
där skolklasser och föreningar anmäler intresse av att ansvara för ett eller 
flera städområden. De erhåller en liten ersättning för sitt arbete. 2009 
utökades antalet städområden så att även Skokloster ingår. Städkampanjen 
startar i maj månad då sandupptagningen har slutförts. Information om att 
städkampanjen pågår kommer att finnas på kommunens hemsida. 20 Il 
uppgick den insamlade mängden sopor till 65 kbm. nnder städkampanjen. 

För närvarande finns ingen policy i kommnnen beträffande sponsring från 
företag. Förslag på hur detta ska hanteras kommer att tas fram under året 
och beslutas politiskt. Då kan förvaltningen arbeta mer aktivt med att söka 
stöd och samverkan med företag som är intresserade att på något sätt delta i 
en kampanj mot nedskräpning. Avfallsavdelningen kommer i samband med 
revideringen av avfallsplanen att belysa hur nedskräpning kan motverkas 
genom en förändrad attityd. Förvaltningen har tidigare bidragit till HÄLL 
SVERIGE RENTs aktiviteter, men eftersom föreningar i kommunen inte 
anmält sitt intresse och därigenom inget blivit städat i Håbo har vi prioriterat 
och utökat vår egen natnrstädningskampanj. Förvaltningen anser att det är 
för tidigt att påbörja naturstädningen i samband med miljöveckan eftersom 
det fortfarande kan vara snö och fruset. Förvaltningen tar bort skräp under 
hela året dels genom egen upptäckt eller via anmälan från allmänheten. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2012-04-20 

- Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2012-02-27 § 3 

Beslut 

1. Godkäuna förvaltningens svar på medborgarförslaget och överlänma 
svaret till kommunfullmäktige. 

2. Föreslå kommunfullmäktige att bifalla medborgarförslaget. 

Beslutsexpediering 
Kommunfullmäktige 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTORAGSBESTYRKNING 

fl 1)(11 
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rn1 W HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-05-07 KOMMUN 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN § 51 MTN 2012/52 

Uppdrag - punkt 17 

Komplettera Kraftleden med lämpliga rondeller - redovisning av 
konsekvenser enligt uppdrag 

Sammanfattning 
Miljö- och tekniknämnden beslutade 2011-04-06, § 41, om uppdrag till 
förvaltningen att utreda trafiksituationen på Kraftleden. Gatuavdelningen 
har under 2011 påbörjat detta arbete. Förstudier och detaljprojekteringar är 
beställda och vissa åtgärder kommer att genomfåras under 2012. 

Bakgrund 
Syftet med utredningen av trafiksituationen på Kraftleden är att minska 
hastigheten och göra den mer lik Stockholmsvägen, bland annat genom att 
bygga rondeller på lämpliga platser. 

Gatuavdelningen har kontaktat konsultföretaget Ramböll som under 2011 
har gjort en förstudie över åtgärder på sträckan Björnängsvägen
Skörbyleden. I mars 2012 beställdes .en detaljprojektering av sanuna sträcka. 
I deuna förstudie och detaljprojektering ingår en rondell i korsningen 
BjömängsvägenJKraftleden i syfte att möta den ökade trafikmängd som 
kommande utbyggnad av Västerskogs industriområde innebär. 
Bjömängsvägen kommer att bli en av de stora infartsvägarna i området 
Delar av detaljprojekteringen kommer att genomföras under 2012, bland 
annat refuger och anslutningar till busshållplatser. 

I mars 2012 beställdes även en förstudie av resterande del av Kraftleden 
(från Skörbyleden till den punkt där Kraftleden övergår i 
Kalmarvägen).Förstudien ska omfatta åtgärder som ger en mer stadslik 
karaktär samt åstadkommer förbättrad trafiksäkerhet och minskade 
hastigheter. I förslaget ingår att studera utrymmesbehov och kapacitet för 
två nya rondeller (korsningen Centrumleden/KraftledenJKalmarleden och 
korsningen VästerhagsvägenJKraftleden alternativt korsningen 
SkörbyledenJKraftleden), längsgående gång- och cykelbana och fårslag på 
hastighetsdämpande åtgärder. Uppdraget ska redovisas i juni 2012. 
Gatuavdelningen har i investeringsbudget för 2012 erhållit medel för 
trafiksäkerhetshöjande åtgärder. Ovan nämnda åtgärder kommer att belasta 
detta projekt. 

Gatuavdelningen har i plan för investeringar 2013-2014 föreslagit att det 
avsätts medel för genomförande av de framtagna förslagen. Kostnaden 
bedöms bli ca 13 mkr. Projektet är möjligt att genomföra i flera etapper. Vid 
ett genomförande krävs extra resurser i form av stöd vid upphandling och 
projektledning om inte andra delar av gatuavdelningens verksarnheter ska 
bli lidande. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

~ll/l 
Nr 2012.1054 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-05-07 

Miljö- och tekniknamnden 

JUSTERARE 

MTN § 51 MTN 2012/52 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, daterad 2012-04-20 

Beslut 

1. Uppdra till förvaltningen att fortsätta arbetet med att utreda hur man kan 
komplettera Kraftleden med lämpliga rondeller, minska hastigheten samt 
göra den mer lik Stockholmsvägen. 

Beslutsexpediering 
Milj ö- och teknikförvaltningen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKN1NG 

fl \7j\ 
Nr 2012.1054 



rr11 W HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-05-07 KOMMUN 

Miljö- och !ekniknamnden 

JUSTERARE 

MTN§ 52 MTN 2012153 

Uppdrag - punkt 18 

Säkra ridvägar i kommunen - redovisning av konsekvenser 
enligt uppdrag 

Sammanfattning 
Miljö- och tekniknämnden beslutade 2011-04-06, § 41, om uppdrag till 
förvaltningen att undersöka möjligheten till säkra ridvägar i kommunen 
samt att ta fram en karta över dessa. 

Håbo kommun har idag inga särskilda, markerade ridvägar. I "Allmänna 
lokala ordningsföreskrifter för Håbo kommun" (KF 2008-04-24, § 46) anges 
att ridning inte får ske inom samtliga skolgårdar och inte heller på av 
kommunen anlagda eller skötta gräsytor. Ridning får inte heller ske i 
Vibyspåret eller i Granåsens motionsspår. 

Förvaltningen anser inte att det är lämpligt att anordna ridvägar inom 
tätbebyggt område, dvs inom den mark som miljö- och teknikförvaltningen 
förvaltar. Ridvägar på gång- och cykelvägar eller i bostadsnära skogar 
riskerar att skapa konflikter mellan ryttare och övriga kommuninvånare 
samt besvär för allergiker. De bostadsnära skogarna är också små till ytan 
och utgör inget bra underlag för ett ridvägnät. 

Förvaltningen föreslår därför ett samarbete med Håbo Marknads AB, som 
äger mark utanför detaljplanelagt onuåde, för att undersöka möjligheten att 
inrätta säkra ridvägar. 

För att genomföra uppdraget krävs extra resurser i form av konsulthjälp. 

Uppdraget beräknas kunna vara fårdigtsällt i oktober. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, daterad 2012-04-20 

Beslut 

l. Uppdra till förvaltningen att ta kontakt med Håbo Marknads AB för att 
undersöka möjligheten att inrätta säkra ridvägar utanför 
tätbebyggtidetaljplanelagt område. 

Beslutsexpediering 
Miljö- och telmikförvaltningen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-05-07 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN § 53 MTN 2012/54 

Uppdrag - punkt 21 

Underlag till cykelpolicy I cykelplan I cykelstrategi för Håbo 
kommun - redovisning av konsekvenser enligt uppdrag 

Sammanfattning 
Miljö- och tekniknämnden beslutade 2011-10-05, § 98, om uppdrag till 
förvaltningen att undersöka möjligheterna att ta fram en 
cykelpolicy/cykelplanlcykelstrategi fdr Håbo konmmn samt en karta över 
gång- och cykelvägar i kommunen. 

Förvaltningen kan ta fram en cykelplan genom att inventera befintligt gånge 
och cykelvägnät och analysera detta med avseende på avsaknad av 
länkarlkopplingar, belysning, skyltning, beläggningens standard, korsningar, 
trafiksäkerhet och målpunkter (t ex stationen, skolor, lekplatser, badplatser). 

Inventering och analys kommer att kräva insatser av konsult Kostnaden för 
detta bedöms vara ca 150 tkr. Förvaltningen bedömer därfdr att det på grund 
av den ekonomiska situationen inte är möjligt att utföra under 2012. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, daterad 2012-04-20 

Beslut 

1. Uppdra till förvaltningen att avvakta med att ta fram en cykelplan med 
tillhörande karta fdr Håbo kommun. 

Beslutsexpediering 
Miljö- och teknikfdrvaltningen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.1056 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-05-07 

Miljö- och tekniknamnden 

JUSTERARE 

MTN§ 54 MTN 2012/55 

Uppdrag - punkt 22 

"Hälsans stig" i Håbo kommun - redovisning av konsekvenser 
enligt uppdrag 

Sammanfattning 
Miljö- och tekniknämnden beslutade 2011-10-05, § 98, om uppdrag till 
förvaltningen att undersöka möjligheterna för "Hälsans stig" i Håbo 
kommun. 

Förvaltningen kan tillsammans med folkhälsoplaneraren och kultur- och 
fritidsavdelningen utreda möjligheterna att anlägga en så kallad "Hälsans 
stig" samt ta fram förslag på en intressant sträckning. 

"Hälsans stig" är ett projekt som ursprungligen har tagits fram av Hjärt- och 
lungsjukas riksförbund. För att sträckan ska få kallas "Hälsans stig" måste 
vissa kriterier uppfYllas. Förbundet rekommenderar att man samarbetar med 
den lokala föreningen när det gäller sträckningen. Kommunen tecknar 
därefter ett avtal med Hjärt- och lungsjukas riksförbund och stigen markeras 
med speciella skyltar och informationstavlor. 

Förvaltningen kan även presentera ett förslag som inte är anknutet till Hjärt
och lungsjukas riksförbund men det kan då inte kallas Hälsans stig. 

För att utreda möjlig sträckning krävs resurser i form av arbetstid hos 
personal på miljö- och teknikförvaltningen, kultur- och fritidsavdelningen 
samt folkhälsoplaneraren. Tidsåtgången uppskattas till 40 mantimmar för ett 
första utkast. Vidare inventering och förstudie med hj älp av konsult 
beräknas kosta ca 50 tkr. Förvaltningen bedömer därför att det på grund av 
den ekonomiska situationen inte är möjligt att utföra under 2012. 

Kostnaden för detalj projektering och anläggning med bland annat 
viloplatser och motionsredskap kan beräknas först efter att beslut om 
sträckning tagits och förstudie genomförts. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, daterad 2012-04-20 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBE$TYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN § 54 

Beslut 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-05-07 

MTN 2012/55 

l. Uppdra till förvaltningen att utreda möjlig sträckning för en så kallad 
"Hälsans stig". 

2. Uppdra till förvaltningen att utreda om Hjärt- och lungsjukas 
riksförbunds projekt "Hälsans stig" ska användas alternativt ett eget 
koncept. 

Beslutsexpediering 
Miljö- och teknikförvaltningen 

EXPEDIERAD S!GNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.1057 



r"ll HÅBO 
"-' KOMMUN 
Miljö- och tekniknämnden 

MTN § 55 

Uppdragslista 2012 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-05-07 

MTN 2012/6 

Miljö- och tekniknämnden har upprättat en lista som redovisar aktuella 
uppdrag som f6rvaltningen fått. Listan gås igenom vid varje sammanträde. 

JUSTERARE 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2012-04-24 

- Uppdragslista, daterad 2012-04-17 

Beslut 

l. Redovisning av uppdragslista, daterad 2012-04-17, godkänns. 

Beslutsexpediering 
Milj ö- och teknikfOrvaltningen 
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