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r"1l HÅBO 
'-'KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-08-27 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN § 84 MTN 2012/82 

Upphandling av LSS-boende, Sjövägen 1 

Sammanfattning 
I enlighet med investeringsprojekt 1115 Nytt LSS-boende är nybyggnation 
av LSS-boende planerad att genomföras på Sjövägen l. En upphandling har 
tidigare genomförts men överklagades dock av en anbudsgivare till 
förvaltningsrätten. Domen i beslutet från förvaltningsrätten förordar att 
upphandlingen görs om i sin helhet och därav detta ärende med ny 
upphandling. 

Överprövningen gällde en anbudsgivares uppfattning om att kommunen 
varit partisk och anpassat utvärderingen till anbudsgivarens nackdel. 
Uppfattning fanns även om att kommunen har ställt för höga kvalitetskrav 
på en förhållandevis liten entreprenad. 

Domstolen har inte tagit ställning till kravet om miljö- och 
kvalitetscertifiering. Däremot ansåg domstolen att förfrågningsunderlaget 
innehöll en oklarhet. Förvaltningsrätten angav att tvetydigheten på 
certifieringskravet, som fanns i förfrågningsunderlagets olika dokument, 
hindrade anbudsgivaren från att ange sitt bästa anbud i upphandlingen. 
Därav ska upphandlingen göras om i sin helhet. 

Förfrågningsunderlaget 
Entreprenaden upphandlas som en totalentreprenad och genomförs i en 
partneringmodell i vilken beställaren och entreprenören gemensamt löser 
uppgifterna i ett öppet samarbete. I entreprenaden ingår alla erforderliga 
arbeten, projektering, utrustningar, material och leveranser för färdigt skick 
samt samtliga tillfälliga anordningar och dylikt. 

Entreprenaden indelas i följande huvuddelar: 
Huvuddeli: Överenskommelse om partneringprojekt samt projektering 
Huvuddel2: Genomförande/arbeten enligt överenskommelse mellan 
parterna. 

Utifrån förvaltningsrättens dom har förfrågningsunderlaget omarbetats får 
att få bort tvetydigheten och !a underlaget bättre och tydligare. 

Krav på entreprenörens tekniska och yrkesmässiga kapacitet ställs enligt 
Kammarkollegiets och Miljöstyrningsverket rekommendationer samt 
kommunens upphandlingspolicy. Krav finns även på tillgängliga 
personalresurser och fråga om hur stor del företaget avser att anlita 
underentreprenörer. 

Forts .... 

EXPEDIERAD S1GNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

f{ \!J\ 
Nr 2012-2106 



r"ll HÅBO 
~KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-08-27 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN § 84 MTN 2012/82 

Forts .... 

Utvärderingen av anbud sker med hjälp av olika kriterier, pris samt 
kvalitetskriterier. Pet ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet antas, det vill 
säga lägst pris tillämpas inte. Värderingsgrunder vid prövning av anbud: 

• Pris - Kostnad för medverkande under projekteringen, procentsats för 
entreprenörsarvode, kostnad för rivning av befintlig byggnad och 
kostnad för försäkringslösning. 

• Erfarenhet av LSS-boende - Projekteringsledarens och platschefens 
erfarenhet av LSS-boende. 

• Erfarenhet av partnering/samverkan- Projekteringsledarens och 
platschefens erfarenhet av partneringentreprenader. 

• Redovisning av projektekonomi-Anbudsgivarens förslag till hur öppen 
och projektrelaterad anbudsgivarens modell för redovisning är. 

• Inköp - Anbudsgivarens rutiner för upphandling av underentreprenörer 
och inköp av material. 

• Organisation - Anbudsgivarens organisation för entreprenaden. 

Pen tidigare överprövningen och domen har medfört försening av projektet. 
Förseningen medför ökade kostnader för framförallt provisoriska lösningar 
för verksamheten. För att minimera dessa kostnader är det av stor vikt att 
ärendet hanteras skyndsamt. 

Förfrågningsunderlaget enligt beskrivningen ovan är granskat av extern 
jurist för att säkerställa att utformning och kravställningar är korrekta. Men 
varje upphandling är en rättslig handling där externa parter alltid har 
möjlighet att överklaga. Skulle så ske även denna gång kornmer ytterligare 
försening drabba projektet. 

Beslutsunderlag 
-Tjänsteskrivelse daterad 2012-08-10 

JUSTERARE 

Beslut 

l. Miljö- och tekniknämnden uppdrar till miljö- och teknikförvaltningen att 
skicka ut förfrågningsunderlaget för upphandling av nybyggnation för 
LSS-boende. 

2. Miljö- och tekniknämnden uppdrar till ordförande att underteckna 
förfrågningsunderlaget 

3. Miljö- och tekniknämnden beslutar att paragrafen skajusteras 
omedelbart. 
forts .... 
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Beslutsexpediering 
Fastighetsavdelningen 
Upphandlingschef 
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HÅBO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-08-27 

Miljö- och tekniknämnden 

Innehållsförteckning 

§ 7 4 Redovisning av delegeringsärenden 

§ 75 VA-taxa gällande från 2013-01-01 

§ 76 Timtaxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område gällan
de från 2013-01-01 

§ 77 Revidering av taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens om
råde gällande från 2013-01-0 l 

§ 78 Medborgarförslag om mätning med mera av föroreningar från industrier inom Väster
skogs industriområde, Bålsta tätort 

§ 79 Anläggande av dirtbike-bana enligt uppdrag, återrapportering 

§ 80 Uppföljning av plan för valfrihet och konkurrens- drift för gata och park 

§ 81 Borttagande av bommar på gång- och cykelvägar för att öka tillgängligheten för cyklister, 
enligt uppdrag 

§ 82 Medborgarförslag om insamling och återbruk av kläder l textilfibrer 

§ 83 Medborgarförslag "Energiska Håbobor", medborgardialog kring förnyelsebar energi- och 
energisparande 

§ 84 Upphandling av LSS-boende, Sjövägen l (omedelbar justering egen förstasida) 

§ 85 Uppdragslista 2012 

JUSTERARE EXPEDIERAD SlGNATUR UTORAGSBESTYRKNING 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-08-27 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN § 74 MTN 2012/4 

Redovisning av delegeringsärenden 

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

Fastighetsavde/ningen, bostadsanpassning, 19 maj- 8 augusti 
Beviljade, 20 st 
Antal delvis avslag, 2 st 
Antal avslag, l st 

Avfallsavdelningen 
Delat kärl, l st 

Ordförandebestut 
Förlängning av avtal för tillagning av mat 

Miljö- och teknikförvaltningen 
Delegering från fdrvaltningschef 

Beslutsunderlag 

Beslut 

Delegationsförteckning, bostadsanpassning 
Delegationsfdrteckning, utdrag 

l. Miljö- och tekniknämnden godkänner redovisning av de 
delegeringsbeslut som förtecknas i protokoll av den 27 augusti 2012. 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTORAGSBESTYRKNING Nr2012.2095 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-08-27 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN § 75 MTN 2010/81 

VA-taxa gällande från 2013-01-01 

Sammanfattning 
En V A-huvudman får inte gå med vinst enligt Vattentjänstlagen och uttaget 
av V A-avgifterna får endast täcka nödvändiga kostnader. V A-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. Inom VA-verksamheten i Håbo kommun pågår stora 
investeringsprojekt och under de kommande 4 åren kommer avdelningen 
investera ca l 00 mkr. Eftersom inga fastigheter i nuläget beräknas anslutas 
de närmaste åren, ska hela konsekvensen av de planerade investeringarna 
finansieras via brukningsavgiftema. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2012-07-04, Bilaga 2 

- Förslag till VA-taxa daterad 2012-07-04, Bilaga 3 

Beslut 

l. Miljö- och tekniknämnden föreslår att kommunfullmäktige antar förslag 
till VA-taxa, bilaga 3, att gälla från l januari 2013 och tills vidare. 

Beslutsexpediering 
Kommunfullmäktige 
VA-avdelningen 

EXPEDIERAD S!GNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.2096 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-08-27 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN § 76 MTN 2012186 

Timtaxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och 
strålskyddslagens områden 

Sammanfattning 
Enligt 27 kap l § miljöbalken är det kommunerna själva, genom 
kommunfullmäktige, som utfårdar bestämmelser om avgifter för prövning 
och tillsyn, enligt miljö balken. Kommunerna är inte skyldiga att ta ut 
avgifter for prövning och tillsyn enligt miljöbalken men regeringen har i 
propositionen om miljöbalk (prop 1997/98:45) uttryckt att tillsynen över 
hela miljöbalkens område bör vara avgiftsfinansierad så långt som möjligt. 

Vidare anges det i propositionen att vid beräkningen av avgiftsuttaget får 
alla relevanta direkta och indirekta kostnader som verksamheten ger upphov 
till tas med. Exempel på direkta kostnader är personalkostnader, 
personalomkostnader (pensionskostnader), material, utrustning med mer. 
Exempel på indirekta kostnader är lokalkostnader och 
administrationskostnader. 

På samma sätt är det kommunfullmäktige som utfårdar bestämmelser om 
prövning och tillsyn enligt strålskyddslagen samt tillhörande förordningar 
och föreskrifter som reglerar kommunal tillsyn. 

Kostnadstäckning 
SKL har i rapport från 20 Il uppskattat att medlet for kostnadstäckningen 
for miljö- och hälsoskyddstillsynen i samtliga Sveriges kommuner under 
2010 var 41 %. I Håbo kommun är kostnadstäckningen för miljö- och 
hälsoskyddstillsynen år 2012 ca 30 %. SKL uppmuntrar generellt 
kommuner till att öka sin kostnadstäckning för myndighetsutövning. 

Jämförelse av timtaxa 
I Håbo kommun är timtaxan för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och 
strålskyddslagens område för närvarande 800 kr. Miljöavdelningen har gjort 
en jämförelse av timtaxan mot andra kommuner kring Mälardalen och en 
sammanställning redovisas i denna skrivelse. 

Forts .... 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-08-27 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN § 76 MTN 2012/86 

Forts .... 

Kommun Timtaxa Ev kommentar 
Enköping 823 
Knivsta 820 Ska höja till 2013 
Heby 840 Ska indexreglera till 2013 
Upplands-Bro 820 
Sigtuna 880 
Upplands Väsby 964 
Ekerö 875 
Strängnäs 853 
Medel 859 

Uppsala kommun har en timtaxa på l 080 kr och har inte tagits med i 
jämförelsen då deras relativt höga taxa påverkar medlet så pass mycket. 

Miljöavdelningen kan konstatera att Håbo kommuns timtaxa på 800 kr är 
relativt låg jämfört med andra kommuner i regionen och föreslår därav en 
höjning till 850 kr. Detta går även i linje med att öka kostandstäckningen för 
miljö- och hälsoskyddstillsynen vilket är förenligt med vad som är utryckt i 
miljöbalkspropositionen. 

Beslutsunderlag 
-Tjänsteskrivelse, 2012-07-11 

Beslut 

l. Miljö- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa 
timtaxan för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och 
strålskyddslagens område till 850 kr från och med 2013-01-0 l och tills 
vidare. 

Beslutsexpediering 
Kommunfullmäktige 
Miljöavdelningen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGS8ESTYRKNING 

fr llJI 
Nr 2012.2098 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-08-27 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN § 77 MTN 2012/87 

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

Sammanfattning 
Håbo kommuns gällande taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens 
och strålskyddslagens område fastställdes av kommunfullmäktige 
2011-06-13 och beslut om revidering av bilaga 2 beslutades vid 
sammanträdet 2011-11-07. 

Miljöavdelningen ser ett behov att göra vissa revideringar i de inledande 
bestämmelserna, bilaga l samt bilaga 3. 

Samtliga föreslagna revideringar redovisas nedan i denna skrivelse: 

Inledande bestämmelserna 
Enligt § 8 rar miljö- och tekniknämnden för varje kalenderår besluta att höja 
tirnavgifterna med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas 
förändring i konsumentprisindex. Basmånad för uppräkning är september 
2009. Enligt förslag till revidering ska indexhöjningen motsvara förändring 
fördelat av konsumentprisindex (till en del av 25 %) och lönekostnadsindex 
(till en del av 75 %). Basmånad för uppräkning blir september 2012, såvida 
ny limtaxa enligt annat förslag antas. 

Bilaga 1 
Tillsyn av strandskyddet ska debiteras med timavgifter. 
(fanns ej med i taxan förnt) 
Tillsyn av hygieniska behandlingslokaler som innebär risk för blodsmitta 
(ex akupunktur, piercing) ska debiteras med tima v gifter. 
(fast årlig avgift motsvarande 3 h förut) 
Tillstånd för imättande av vattentoalett till sluten tank, 4 h (förut 3 
h)Tillstånd för imättande av gemensam avloppsanordning för 6-25 pe l O h 
Tillstånd för inrättande av gemensam avloppsanordning för 26-100 pe 15 h 
Tillstånd för inrättande av gemensam avloppsanordning för l O 1-200pe 20 h 
( tirnavgifter tidigare) 
Inrättande av avloppsanordning utan vattentoalett för högst 5 pe 7 h 
Inrättande av avloppsanordning utan vattentoalett för 6-25 pe l O h 
(3 h för båda dessa förut) 
Inrättande av latrinkompostering, l h 
Inrättande av urinseparerande förmultnings-, torr-, förbrännings- l h 
eller el toalett 
(2 h för båda dessa förut) 

Forts .... 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTORAGSBESTYRKNING 

f llJ l 

Nr 2012.2099 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-08-27 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN § 77 MTN 2012/87 

Forts ..... 

Nya tillägg för tillsyn av befintliga enskilda avloppsanläggningar: 

Inspektion av anläggning 2h 

F ör läggande att vidta åtgärder för bristande anläggning 2h 

Förbud att släppa ut avloppsvatten 2h 

Utredning av klagomålsärenden tirnavgift 

Årlig avgift för tillsyn av minireningsverk eller annan 2h 
anläggning (tex markbädd med fosforfållning) med 
behov av kontinuerlig skötsel 

Extra tillsyn av minireningsverk tirnavgift 

Nya tillägg för tillståndsprövningar av enskilda avloppsanläggningar: 

• För prövning av ansökan som inkommit till följd av tillsyn reduceras 
avgiften med två timmars handläggningstid om kompletta 
ansökningshandlingar inkommit senast tre månader efter tillsynsbesöket 

• För ansökan som innehåller fackmannamässig konsultutredning 
reduceras avgiften motsvarande två timmars handläggningstid. 

• Om prövning leder till att ansökan avslås tas en tirnavgift ut för nedlagd 
handläggningstid i ärendet. 

Andringar gällande prövning och tillstånd enligt renhållningsordningen: 

Kompostering av köksavfall ±rån en- och tvåbostadshus 

Ansökan om förlängt slamtömningsintervall (ink! besök) 

Uppehåll i sophämtningen vid pe1manent- och sommarbostad 

Ansökan om ändring av hämtintervall utan kompost 

Bilaga 3 
Tillsyn enligt strålskyddslagen ska debiteras med timavgifter. 
(fast årlig avgift motsvarande 3 h förut for solarieverksamheter) 

Beslutsunderlag 
• Reviderade inledande bestämmelser 
• Reviderad laxebilaga l 
• Reviderad laxebilaga 3 

Forts .... 

Förslag 

l h 

2h 

l h 

l h 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

ffi l !rJI 
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ingen avgift 
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0,5 h 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-08-27 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN § 77 MTN 2012/87 

Forts .... 

Beslut 

l. Miljö- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige att anta 
reviderade delar i taxan för prövning och tillsyn inom miljö balkens- och 
strålskyddslagens område enligt medföljda bilagor att gälla från 
2013-01-0 l och tills vidare. 

Beslutsexpediering 
Kommunfullmäktige 
Miljöavdelningen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

f iliJI 
Nr 2012.2099 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-08-27 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN § 78 MTN 2012/61 

Medborgarförslag om mätning med mera av föroreningar från 
industrier inom Västerskogs industriområde 

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag gällande Västerskogs industriområde har inkommit till 
Håbo kommun. Av förslaget framgår följande: "Utökad produktion vid 
industrier i Västerskog har ytterligare försämrat miljön för närboende de 
senaste tre åren. Det berör hälsa och inte bara för vuxna, utan även för att 
fem förskolor med små barn ligger i zonen för försämrad miljö." 

Kommunfullmäktige har beslutat att överlämna förslaget till miljö- och 
tekniknämnden för utredning. 

Bemötande av respektive förslag 
I nedanstående text bemöts respektive förslag som är listat i 
medborgarförslaget 

• Slutet avlopp för respektive industri samt krav på reningsverk för att 
förhindra utsläpp. Krav om uppföljning samt dokumentation av 
vattenkvalitli som lämnar anläggningen 

Hela Västerskogs industriområde ligger inom verksamhetsområdet för 
kommunalt vatten och avlopp. Alla fastighetsägare som är anslutna till 
kommunalt V A är skyldiga att följa "ABV A- allmänna bestämmelser för 
användandet av Håbo kommuns allmänna vatten- & avloppsanläggning". 
Där anges bland annat att VA-avdelningen inte är skyldig att ta emot 
spillvatten som skiljer sig väsentligt från hushållens spillvatten. V A
avdelningen har rätt att begära att fastighetsägare kontrollerar sitt spillvatten 
genom provtagningar. Sådana krav ställs inte rutinmässigt men kan komma 
att ställas om det uppstår problem med innehållet i spillvattnet från specifika 
områden. V A-avdelningen har dock i nuläget inga problem, 
kvalitetsmässiga eller andra, med spillvattnet från industrierna i Västerskog. 
V A-avdelningen gör därav bedömningen att det kommunala reningsverket 
kan fortsätta ta emot spillvattnet från Västerskogs industriområde i sin 
nuvarande form. I dagsläget ser V A -avdelningen inte heller några skäl till 
att ställa krav på provtagningar. 

• Dokument samt uppföljning avförbrukning och destruktion av 
kemikalier 

Det finns inga industrier i Västerskogs industriområde som destruerar 
kemikalier. Däremot finns det industrier som förbrukar kemikalier. 
Miljöbalken ställer krav på att miljöfarliga verksamheter kontinuerligt ska 
övervaka sin kemikalieförbrukning och vid miljöavdelningens tillsynsbesök 

Forts .... 
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granskas verksamheternas dokumentation av deras årliga kemikalie
förbrukning. Under 2012 utför miljöavdelningen en extra satsning på tillsyn 
av miljöfarliga verksamheter i just Västerskogs industriområde då både 
större samt mindre verksamheter får tillsyns besök. 

• En plan för återanvändning av vatten i processen 

Det firms inga industrier i Västerskogs industriområde som släpper ut 
processvatten. Benders tillsätter vatten i sin tillverkningsprocess men det 
vattnet återcirkuleras redan i ett slutet system. 

• Kontinuerlig mätning av ett självständigt och oberoendeföretag med 
avseende på kvartssands damm och delgivning till närboende 
beträffande uppmätta värden. skallfortgå så länge produktion i 
anläggningen pågår. Mätstationerna ska vara placerade i anslutning till 
närliggande bostadsområden 

• Kontinuerlig mätning av ett självständigt och oberoendeföretag med 
avseende på cementdamm och sexvärt krom samt andra ohälsosamma 
produkter. Delgivning till närboende beträffande uppmätta värden. Skall 
fortgå så länge produktion i anläggningen pågår. Mätstationerna ska 
vara placerade i anslutning till närliggande bostadsområden 

De produktionsanläggningar i Västerskogs industriområde som hanterar 
grusprodukter där damning uppstår är Benders och Combimix. Mätningar 
på kvartsdamm genomförs ur arbetsmiljösynpunkt på bland annat 
truckförare vid både Benders och Combimix genom att mätare bärs av de 
anställda. Truckförarna är den personalgrupp som vistas mest utomhus och 
mätningar på denna grupp visar inte på att några riktvärden överskrids. 

Både Benders och Combimix har inkommit med redogörelser gällande 
krominnehåll i cement. Benders leverantör Cementa hänvisar till att all 
cement som säljs enligt Kemikalieinspektionens författningssamling ( KIFS 
2009:2) inte får innehålla mer än 2 mg/kg sexvärt krom. Detta innebär att 
kromhalten i ren cement ska vara samma eller lägre än halter enligt 
riktvärden för föroreningar vid känslig markanvändning. De mätningar som 
har utförts av dagvatten samt lakvatten från krossat betongmaterial från 
Benders indikerar inte heller att kromförekomsten är hög i de material som 
hanteras i verksamheten. 

Miljöavdelningen gör bedömningen att nivåer av sexvärt krom och 
kvartsdamm i luften vid Västerskogs industriområde inte innebär en risk för 
olägenhet för människors hälsa och ser i nuläget inte att det finns skäl till att 

Fo1is .... 
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ställa krav på vidare mätningar eller utredningar. Miljöavdelningen har även 
nyligen fattat beslut om detta och besluten har expedierats till personen som 
har skickat in medborgarförslaget där personen kan överklaga besluten till 
överprövande instans. 

Gällande damning så fi1111s i övrigt ett gällande beslut från år 2000 som 
säger att Benders ska: 

• Hantera råmaterial så att damningsolägenheterför omgivningen 
minimeras 

• Se till att samtliga utsläppspunkter där stoft emitteras är försedda med 
effektiv stoftavskiljning 

• Körbanor och upplagsytor som regelmässigt används ska vara 
hårdgjorda och rengöras regelbundet 

Ovanstående punkter följer miljöavdelningen regelbundet upp i sin tillsyn. 

För Combimix finns ett gällande beslut från år 2003 som säger att 
sandupplag ska vattenbegjutas i sådan utsträckning att problem med 
danming inte uppstår. Detta är något som miljöavdelningen regelbundet 
följer upp i sin tillsyn. 

• Uppvirvlat damm på grund av tunga lastbilar med stora släp som kör 
förfort på Kraflleden. De flesta lastbilar som kör sand till 
Västerskogsföretagen är ej täckta 

Samtliga lastbilar som levererar sand till Combimix är täckta. Bland de 
lastbilar som levererar sand till Benders är i nuläget 90 % av bilarna täckta. 
Miljödelningen kommer att se om det är befogat att ställa krav på att l 00 % 
av lastbilarna ska vara täckta. 

• Här krävs åtgärder för att få ned hastigheten. De skyltar med 
hastighetsbegränsningen somfinns respekteras ej. Här krävs avsmalnad 
väg, rondeller med mera. Dessutom begränsning av tung 
genomfartstrafik via A bergs museum och upp mot Kraft/eden. Trafiken 
skall istället ledas via Björnbrovägen och Verkstadsvägen till norra 
infarten. Enligt uppgift från ett av företagen lämnar varje dag l 00 
långtradare fabriken med produkter. Till detta kommer trqjiken med 
sand och cement som transporteras in. Ytterligare ett stort 
cementföretag_jinns etablerat så deras tunga trqjik tillkommer. 

Konsultföretaget Ramböll har fått i uppdrag av Håbo kommun att ta fram ett 
förslag på hur Kraftleden kan byggas om mellan Björnängsvägen och 
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Skörbyleden. I uppdraget ingår att utreda om det finns plats for en gång- och 
cykelväg längs Kraftleden och forslag på gångvägar till busshållplatserna 
med övergångsställen och refuger. De ska även se om det finns plats for en 
cirkulationsplats på den aktuella sträckan. Handlingen ska redovisas i 
månadsskiftet augusti/september. Gatuavdelningens förhoppning är att 
någon åtgärd ska kum1a utföras under året till exempel uppsättning av någon 
refug. 

Ramböll kommer också att göra en förstudie och ta fram ett ideförslag på 
sträckan Skörbyleden!Kalmarvägen under året. De stora åtgärderna längs 
Kraftleden hoppas gatuavdelningen ska kunna genomforas under åren 2013-
2015, genom att det avsätts investeringspengar i kommunens budget. 

Gatuavdelningen kommer inte att göra någon förändring av 
hastighetsgränserna på Kraftleden innan avdelningen vet vilka 
trafiksäkerhetsåtgärder de kommer att utföra. 

Beslutsunderlag 
-Tjänsteskrivelse, 2012-07-11 
-KF§ 41,2012-04-23 
- Medborgarförslag, 20 12-04-17 

Beslut 

l. Miljö- och tekniknämnden godkänner förvaltningens svar på 
medborgarförslaget enligt ovan och anser därmed det besvarat. 

2. Miljö- och tekniknämnden beslutar att överlämna ovanstående svar på 
medborgarförslaget till kommunfullmäktige. 

Beslutsexpediering 
Kommunfullmäktige 
Miljöavdelningen 
V A-avdelningen 
Gatuavdelningen 
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Anläggande av dirtbike-bana, enligt uppdrag 

Sammanfattning 
Miljö- och tekniknämnden beslutade 2012-06-04 § 73 att uppdra till 
förvaltningen en återrapportering och konsekvensbeskrivning om 
möjligheten att anlägga en dirtbike-bana i Bålsta. 

2011-10-26 hölls en Demokratidag, som är ett forum för ungdomar mellan 
grundskolans årskurs 7 till gymnasieskolans årskurs 3 att göra sin röst hörd i 
frågor som rör dem. En viktig del i utvecklingsarbetet är hur elevernas 
handlingsplaner överförs till kommunens budget- och beslutsprocess samt 
hur dialogen laing förslagen hålls levande mellan politiker, ~änstemän och 
ungdomar. 

2011-11-23 hölls hearing nr l med elever, politiker och inbjudna tjänstemän 
där handlingsplanerna som togs fram överlämnades till kommunen. En av 
handlingsplanerna gällde större utbud av aktiviteter som en Dirtbike-bana 
för Cross och BMX, som byggs upp av jord och träkickar med tillhörande 
landningar, dropps och slingor med olika svårighetsgrad. Deltagarna på 
hearingen beslutade att överlämna förslaget till Bildningsförvaltningen, 
Miljö- och teknikrorvaltningen, Håbohus och marknadsbolaget 

2012-03-28 hölls hearing nr 2 där handlingsplanerna presenterades. Miljö
och teknikförvaltningen efterfrågade ungdomar som var intresserade att vara 
med i en referensgrupp på samma sätt som vi arbetade i projektet med 
skateparken. När förvaltningen fått en lista på intresserade ungdomar så 
bjöds dessa in till ett kvällsmöte. Inga deltagare kom till mötet ingen av de 
inbjudna hörde av sig. Förvaltningen har för avsikt att bjuda in till ett nytt 
möte under hösten. 

När förvaltningen har kännedom om storleken på dirtbike-banan och var den 
kan placeras måste en projektering göras. Därefter kommer anbud att tas in, 
en uppskattning är att kostnaden kommer att uppgå till ca l 000-1 500 tkr. 

Beslutsunderlag 
-Tjänsteskrivelse 

Beslut 

l. Miljö- och tekniknämnden beslutar att uppdra till miljö- och 
teknikförvaltningen att fortsätta arbetet med att få ihop en referensgrupp 
samt återrapportera till nämnden när plats och kostnaden för dirtbike
banan är känd. 

Beslutsexpediering 
Gatuavdelningen 
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Uppföljning av plan för valfrihet och konkurrens -drift för gata 
och park 

Sammanfattning 
Förvaltningen har fått i uppdrag 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. 

2011 anställdes en parkarbetare på gatuavdelningen. Arbetsuppgifterna hade 
tidigare utförts på entreprenad. Den köpta 1jänsten omfattade nästan en 
årsarbetare. Kostnaden för den köpta tjänsten var då 350 kr/tim. Om man 
uppskattar antalet köpta timmar till l 600 tirn/år å 350 kr får man en kostnad 
för den köpta tjänsten på 560 000 kr. Berä1mat på 12 månader blir kostnaden 
672 000 kr. Utöver ren limdebitering för personal betalar gatuavdelningen 
också timkostnad för bil, småmaskiner med mer. 

En parkarbetare i egen regi beräknas kosta 420 000 kr/år (20 12 års 
lönenivå). I detta belopp ingår personalomkostnader (PO), arbetskläder, 
telefon, utbildningar mm. Utifrån dessa beräkningar gör galnavdelningen en 
besparing med minst 140 000 kr/år genom att anställa personal i egen regi 
för vissa arbeten. 

Under vintertid har gatuavdelningen dessutom minskat kostnaden för 
anlitande av en skogsentreprenör för fållning av enskilda träd efter 
kommuninvånarnas önskemål. 

Utredningen visar att det är mer ekonomiskt lönsamt att anställa personal i 
egen regi jämfört med att utföra samma arbeten på entreprenad i vissa fall 
där det handlar om mycket manuellt arbete. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, 2012-07-03 

Beslut 

l. Miljö- och tekniknämnden beslutar att driften av gatu- och parkmark 
behålls inom kommunal regi. 

Beslutsexpediering 
Gatuavdelningen 
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Borttagande av bommar på gång- och cykelvägar för att öka 
tillgängligheten för cyklister, enligt uppdrag 

Sammanfattning 
Miljö- och tekniknämnden beslutade 2012-06-04 § 73 att uppdra till 
förvaltningen en återrapportering och konsekvensbeskrivning om bommar 
på gång- och cykelvägar. 

Miljö och teknikförvaltningen har under många år arbetat med åtgärder för 
att förbättra trafiksäkerheten på och i anslutning till de kommunala vägarna. 
Arbetet har ofta skett i samarbete med samfälligheter och representanter från 
bostadsområdena. 

En åtgärd som har vidtagits är att sätta upp bommar för att förbättra 
trafiksäkerheten för de oskyddade trafikanterna. Bommarna har satts upp där 
gång- och cykelvägar kommer ut på vägar eller i vändzoner. 

Det senaste året har begäran om bommar på gång- och cykelvägar ökat för 
att förhindra biltrafik mellan bostadsområdena. Förvaltningen har då istället 
valt att på några platser sätta ut betonggrisar, som tas bort vintertid för att 
möjliggöra snöröjning. Förvaltningens bedömning är att borttagning av 
befintliga bommar försämrar trafiksäkerheten för de oskyddade 
trafikanterna i stö!Te omfattning, än det gynnar framkomligheten för 
cyklister. 

Om borttagning av vissa bommar ska utföras längs de centrala cykelstråken, 
så måste även ekonomiska medel tillföras driftbudgeten då det är kostnader 
dels för borttagning men även asfaltering då det flesta bommar står på 
asfalterade gång- och cykelvägar. 

Beslutsunderlag 
-Tjänsteskrivelse, 2012-08-09 

Beslut 

l. Miljö- och tekniknämnden uppdrar till miljö- och teknikförvaltningen att 
arbeta för att nyuppsättning av bommar längs gång- och cykelvägar ska 
minimeras samt att befintliga bommar som skadas, inte byts ut. 

Beslutsexpediering 
Galnavdelningen 
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Medborgarförslag om insamling och återbruk av kläder l 
textilfibrer 

Sammanfattning 
Av förslaget framgår bland annat följande " I Bålsta idag så har vi inget 
pantsystem där man kan återlämna använda kläder som man sedan kan bryta 
ner, använder fibrerna och skapar nya kläder utav. Istället slänger vi de 
kläder vi inte vill ha och på så sätt så utnyttjar vi inte de resurser vi faktiskt 
har i gamla kläder". 

Förslagsställaren föreslår att "Håbo konunun bygger upp en station där man 
kan lämna ifrån sig gamla kläder, där de olika materialen sorteras och sedan 
skickas till en fabrik där de kan bryta ner fibrerna i kläderna så att de kan 
återanvändas. Om det inte finns några fabriker som skapar nya tyger och så 
att man kan skapa denna process så är det något som kommunen borde 
fundera på och ha i åtanke". 

Naturvårdsverket har under 2012 tagit fran1 en ny nationell avfallsplan. Ett 
av de prioriterade områdena är textilavfallet I den nya avfallsplanen ger 
man förslag på mål och åtgärder för att öka återanvändningen av textilier 
och på så vis minska textilavfallet I Naturvårdsverkets åtgärdsplan ingår 
bland ammt att de kommer att inleda en dialog med textilbranschen om 
miljöförbättrande åtgärder vid tillverkning och att tekniken för 
materialåtervinning av textilier behöver utvecklas i Sverige. 

Under 2012/2013 ska avfallsavdelningen revidera kommunens avfallsplan 
och i arbetet med den kommer hänsyn tas till den nya nationella 
avfallsplanens mål och riktlinjer. I avfallsplanen ska även en åtgärdsplan tas 
fram för att nå de uppsatta målen och riktlinjerna. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag, 2012-04-05 
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige, 2012-04-23, § 40 
Tjänsteskrivelse, 2012-07-13 

Beslut 

l. Miljö- och tekniknämnden godkänner förvaltningens svar på 
medborgarförslaget och anser det därmed besvarat. 

2. Miljö- och tekniknämnden beslutar att överlämna svar på 
medborgarförslaget till kommunfullmäktige. 

Beslutsexpediering 
Kommunfullmäktige 
Avfallsavdelningen 
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Medborgarförslag "Energiska Håbobor", medborgardialog kring 
förnyelsebar energi och energisparande 

Sammanfattning 
Håbo Naturskyddsförening genom Håkan Nihlman, har inkommit med 
medborgarförslaget Energiska Håbobor. 

Förslagsställaren vill att kommunen ska initiera och driva en 
kampanj/medborgardialog för attsamla in kreativa ideer om förnyelsebar 
energi och energisparande. Tanken är att medborgardialogen ska stimulera 
idegivarna att själva driva projekt med stöd av kommunen. Målsättningen är 
att ett l O-tal projekt ska genomföras. 

Miljö- och teknikförvaltningen anser att det är en intressant ide utifrån 
målsättningen fossilbränslefri kommun och kan i handlingsplanen för 
fossilbränslefri kommun utreda möjligheterna för ett sådant projekt. Extern 
finansiering är möjlig att söka. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag Energiska Håbobor KS 2011/16 2011.217 
Kommunfullmäktiges beslut KF§ 31, 2012-03-26 
Tjänsteskrivelse 

Beslut 

l. Miljö- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla 
medborgarförslaget 

Beslutsexpediering 
Miljö- och teknikförvaltningen 
Kommunfullmäktige 
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JUSTERARE 

MTN § 85 

Uppdragslista 2012 

Sammanfattning 

MTN 2012/6 

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

Beslutsunderlag 
- Uppdragslista, daterad 2012-08-16 

Beslut 

l. Miljö- och tekniknämnden godkänner redovisning av uppdragslista 
daterad 2012-08-27. 

Beslutsexpediering 
Miljö- och teknikförvaltningen 
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