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TFN § 90 Dnr TFN 2022/00029  

Val av justerare 

Beslut 
Micael Nilsson (S) väljs att jämte ordförande (C) justera protokollet 

Ärendet 
Micael Nilsson (S) föreslås justera protokollet  
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TFN § 91 Dnr TFN 2022/00028  

Godkännande av föredragningslista 

Beslut 
Teknik- och fritidsnämnden godkänner föredragningslistan  

Ärendet 
Förslag är föreliggande föredragningslista  
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TFN § 92 Dnr TFN 2022/00626  

Riktlinjer för elektroniska reklamskyltar 

Beslut 
1. Teknik- och fritidsnämnden beslutar att godkänna remissversionen av Halmstads 
kommuns riktlinjer för elektroniska reklamskyltar. 
2. Teknik- och fritidsnämnden beslutar att skicka Halmstads kommuns riktlinjer för 
elektroniska reklamskyltar på remiss till byggnadsnämnden, miljönämnden och 
Länsstyrelsen. 

Ärendet 
Under det senaste året har teknik- och fastighetsförvaltningen upplevt en ökning i antal 
ärenden som gäller elektroniska reklamskyltar. Skyltarna sätts upp i reklamsyfte och 
avsikten är att fånga trafikanternas uppmärksamhet. Detta skapar en intressekonflikt då 
trafikanternas fulla uppmärksamhet ska vara på trafiken.  
 
Förslaget till teknik- och fritidsnämndens riktlinjer för elektroniska reklamskyltar har 
framtagits för att tydliggöra villkoren för reklamskyltar i trafikmiljön och vägleda både 
tjänstepersoner och sökande, så att trafiksäkerhetsaspekten kan beaktas redan från start. 
För att riktlinjerna ska förankras och användas över nämnd-/förvaltningsgränserna ska 
yttranden inhämtas från berörda förvaltningar och instanser.    
Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av tjänstepersoner på teknik- och fastighetsförvaltningens 
trafikenhet, i samråd med bygglovsrådgivare på bygg- och miljöförvaltningen samt 
kommunjurist.   

Förslag till beslut 
1. Teknik- och fritidsnämnden beslutar att godkänna remissversionen av Halmstads 
kommuns riktlinjer för elektroniska reklamskyltar. 
2. Teknik- och fritidsnämnden beslutar att skicka Halmstads kommuns riktlinjer för 
elektroniska reklamskyltar på remiss till byggnadsnämnden, miljönämnden och 
Länsstyrelsen. 
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TFN § 93 Dnr TFN 2022/00122  

Motion: Medborgarservice 

Beslut 
Teknik- och fritidsnämnden beslutar att avge yttrande enligt förslag daterat 2022-06-10 
tillsammans med ordförandes (C) tilläggsyrkande. 

Ärendet 
I ärende KS2021/00519  har kommunstyrelsen beslutat att, tillsammans med övriga 
nämnder och kommunala bolag, låta teknik- och fritidsnämnden yttra sig kring den 
inkomna motionen gällande att utöka medborgarservice. I motionens att-satser föreslås 
att ”Verksamheten på Vallås permanentas och utökas.” samt att ”Medborgarservice i ett 
första steg startas upp även i Oskarström och Getinge.” 
 
Teknik- och fastighetsförvaltningen gör bedömningen att den i motionen föreslagna 
utvecklingen av medborgarservice kan vara positiv för teknik- och fritidsnämndens 
verksamhetsområden. Verksamheten fyller en viktig funktion och ser gärna att 
verksamheten sprids till flera delar av kommunen.  
 
Teknik- och fastighetsförvaltningen föreslår att teknik- och fritidsnämnden beslutar att 
avge yttrande enligt upprättat förslag daterat 2022-06-10.  
 
Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av teknik- och fastighetsförvaltningens enhet Landskap & Fritid. 
Teknik- och fritidsnämnden informerades om ärendet 2022-05-23. Ärendet faller inte 
inom ramen för facklig samverkan.      

Förslag till beslut 
Teknik- och fritidsnämnden beslutar att avge yttrande enligt förslag daterat 2022-06-10. 

Yrkanden 
Ordförande (C) yrkar: Efter sista meningen i brödtexten: 
Teknik och fritidsnämnden konstaterar vidare att de olika områdena, som motionären 
avser, ser olika ut både ur befolkningsmängd, demografi och möjliga behöv för en 
verksamhet av detta slag. Vi ser därför att man behöver utreda hur verksamheten på den 
enskilda orten föreslås byggas upp. Vilka kompetenser finns behov av? Vad ska 
verksamheten erbjuda? Hur kan man arbeta tillsammans med övriga kommunen och till 
exempel Halmstad direkt för att möta medborgarna? Hur ser de ekonomiska 
konsekvenserna på kort och lång sikt ut för en verksamhet av detta slag?  
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Inom uppdraget finns tre aspekter som behöver beaktas; hjälp till självhjälp och 
självständighet, förebyggande trygghetsarbete och främjande inkluderingsarbete.  
Här är angeläget att det finns möjlighet till såväl ärendehantering i det personliga mötet, 
som en offentlig mötesplats och samverkansarena för många olika typer av 
verksamheter som våra invånare är i behov av att ha kontakt med. Hur kan Halmstad 
direkt ha en roll här? 
Om man ser till hållbarhet kan man resonera kring om det framöver ska finnas flera 
mötesplatser med heltidsöppna kontor för ärendehantering, eller ska det vara flexibla 
mötesplatser där det i första hand skapas tillgång till flexibla lokaler som kan nyttjas för 
ärendehantering, möten, workshops, utbildningar och så vidare under kontorstid och 
nyttjas av olika föreningar, mötesplatser, föreläsningar etcetera under övriga tider?  
Hur ska teamen som arbetar inom verksamheten byggas upp? Ska det byggas upp flera 
olika team av samhällsvägledare, eller ett större team med flera olika kompetenser som 
är mobilt på de olika områdenas lokaler utifrån hur behovet på de olika områdena 
varierar?  
För att bygga upp en sådan här verksamhet krävs också att en genomlysning av 
ekonomin görs innan man startar upp. Hur kan verksamheten göras flexibel och med 
synergieffekter för att verksamheten så effektivt som möjligt använder våra 
gemensamma skattemedel? 
 
Teknik och fritidsnämnden tillstyrker motionens båda förslag under förutsättning att det 
sker en utredning av ekonomi och behov enligt vårt yttrande. 
 
Ola Nilsson (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag och till ordförandes (C) 
tilläggsyrkande  
 
Micael Nilsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag och till ordförandes (C) 
tilläggsyrkande 

Beslutsgång 
 
Ordförande (C) prövar förvaltningens förslag och konstaterar att nämnden beslutar 
enligt detta. 
Ordförande (C) prövar sedan sitt tilläggsyrkande och konstareatat att nämnden beslutar 
enligt detta.  
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TFN § 94 Dnr TFN 2022/00435  

Definition elitverksamhet 

Beslut 
Teknik- och fritidsnämnden beslutar att följande definition av elitverksamhet inom 
lagidrott ska gälla: 
Inom lagidrotten, lag som tävlar i högsta eller näst högsta nationella serien. Det ska även 
finnas två divisioner, på nationell nivå, under den serie som laget spelar i. 

Ärendet 
Begreppet ”elit” förekommer i styrdokument beslutade av teknik- och fritidsnämnden 
men det saknas en definition om vilken typ av verksamhet som omfattas av begreppet. 
Elitverksamhet som begrepp används dels vid fördelning av träningstider samt vid 
prissättning för matchbokningar, där elitlag betalar en viss del av biljettintäkterna i 
avgift. Teknik- och fastighetsförvaltningen ser ett behov av att definiera begreppet 
elitverksamhet för att skapa en tydlighet för idrottsföreningar i Halmstads kommun. 
 
I nuläget är det enbart för seniorverksamhet inom lagidrott som teknik- och 
fastighetsförvaltningen har använt begreppet elitverksamhet. Förslaget är att 
definitionen av elitverksamhet fortsättningsvis enbart ska omfatta lagidrott och att det 
endast ska kunna appliceras på seniorverksamhet.  
 
Förslaget på definition av elitverksamhet, som ska användas både vid prioritering av 
tider samt vid beslut gällande elittaxa kommer inte att innebära någon förändring kring 
hur begreppet används i dagsläget.  
 
Teknik- och fastighetsförvaltningen föreslår följande definition: 
 
* Inom lagidrotten, lag som tävlar i högsta eller näst högsta nationella serien. Det ska 
även finnas två divisioner, på nationell nivå, under den serie som laget spelar i.  
 
Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av idrott- och fritidshandläggare på teknik- och 
fastighetsförvaltningen i samråd med Riksidrottsförbundet. Teknik- och fritidsnämnden 
informerades om ärendet 2022-05-23. Ärendet faller inte inom ramen för facklig 
samverkan. 

Förslag till beslut 
Teknik- och fritidsnämnden beslutar att följande definition av elitverksamhet inom 
lagidrott ska gälla: 
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Inom lagidrotten, lag som tävlar i högsta eller näst högsta nationella serien. Det ska även 
finnas två divisioner, på nationell nivå, under den serie som laget spelar i. 
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TFN § 95 Dnr TFN 2022/00409  

Rutin för ökad trygghet för barn 12-17 år Halmstad Arena Bad 

Beslut 
1. Teknik- och fritidsnämnden beslutar att införa föreslaget system för registrering av 
barn och ungdomar i åldern 12-17 år som besöker Halmstad Arena Bad utan vuxet 
sällskap. 
2. Teknik- och fritidsnämnden beslutar att ge teknik- och fastighetsförvaltningen i 
uppdrag att, snarast möjligt införa och börja använda ovan nämnda system. Detta 
förutsatt att de justeringar i risk- och konsekvensbedömningen som Halmstads 
kommuns dataskyddsombud rekommenderar i sitt yttrande genomförs i linje med 
rekommendationerna.     

Ärendet 
Syftet med ärendet är att öka tryggheten och badsäkerheten på Halmstad Arena Bad. De 
utmaningar som identifierats berör de barn och ungdomar som besöker anläggningen 
själva, utan vuxet simkunnigt sällskap, där simkunnigheten inte kan intygas samt att de 
är anonyma vid sitt besök. Dessa båda faktorer gör att badsäkerheten inte kan garanteras 
samt att personalen inte kan komma i kontakt med barnets vårdnadshavare vid olycka 
eller incident.  
 
Förslaget är att införa ett system som innebär att vårdnadshavare registrerar sitt barn på 
Halmstad Arena Bads hemsida, eller på plats i badets reception, med namn och 
personnummer. I samband med registreringen intygas även att barnet är simkunnigt 
samt att reglerna för badet godkänns. Vårdnadshavaren lämnar vid registreringen sina 
kontaktuppgifter samt personnummer då identifiering sker med hjälp av bank-id. De 
som omfattas av registreringen är barn och ungdomar i åldern 12-17 år som önskar 
besöka badet utan vuxet, simkunnigt sällskap samt deras vårdnadshavare.  
 
Ärendets beredning 
Ärendet har inom teknik- och fastighetsförvaltningen beretts av idrott- och 
fritidshandläggare i samråd med kommunjurist, dataskyddsombud, enhetschef för 
Halmstad Arena Bad samt med referensgrupper av ungdomar på två högstadieskolor i 
Halmstads kommun.  
Information på Teknik- och fritidsnämnden 2022-03-21 samt 2022-05-23. 
Ärendet fallet inte inom ramen för facklig samverkan.   
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Förslag till beslut 
1. Teknik- och fritidsnämnden beslutar att införa föreslaget system för registrering av 
barn och ungdomar i åldern 12-17 år som besöker Halmstad Arena Bad utan vuxet 
sällskap. 
2. Teknik- och fritidsnämnden beslutar att ge teknik- och fastighetsförvaltningen i 
uppdrag att, snarast möjligt införa och börja använda ovan nämnda system. Detta 
förutsatt att de justeringar i risk- och konsekvensbedömningen som Halmstads 
kommuns dataskyddsombud rekommenderar i sitt yttrande genomförs i linje med 
rekommendationerna.     
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TFN § 96 Dnr TFN 2022/00577  

Remiss - kommunstyrelsens riktlinjer för hållbar 
dagvattenhantering 

Beslut 
Teknik- och fritidsnämnden beslutar att anta yttrande över remiss Kommunstyrelsens 
riktlinjer för hållbar dagvattenhantering, enligt bilaga 1, daterat 2022-05-24. 

Ärendet 
I juni 2021 antogs kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens plan för vatten och VA. 
En av de prioriterade åtgärderna i planen handlar om att ta fram koncernövergripande 
förhållningssätt och riktlinjer för dagvattenhanteringen i kommunen.  
 
Kommunstyrelsens förslag till hållbar dagvattenhantering bygger på styrdokumenten för 
KF och KS plan för vatten och VA, Framtidsplan 2050 samt samrådsförslaget för 
centrumutvecklingsplanen 2050. 
 
Under 2021-2022 har en arbetsgrupp med tjänstepersoner från flera förvaltningar och 
bolag deltagit i arbetet med att ta fram koncernövergripande riktlinjer för 
dagvattenhantering i samhällsutvecklingen. Arbetet har letts av 
kommunledningsförvaltningen och Laholmsbuktens VA. 
Ärendets beredning 
Ärendet har beretts inom teknik-och fastighetsförvaltningen. Teknik- och 
fritidsnämnden informerades om ärendet 2022-05-23. Ärendet faller inte inom ramen 
för facklig samverkan. 

Förslag till beslut 
Teknik- och fritidsnämnden beslutar att anta yttrande över remiss Kommunstyrelsens 
riktlinjer för hållbar dagvattenhantering, enligt bilaga 1, daterat 2022-05-24. 
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TFN § 97 Dnr TFN 2022/00621  

Anläggningsbidrag - tillfällig höjning av bidragstaket 

Beslut 
Teknik- och fritidsnämnden beslutar att retroaktivt tillfälligt höja bidragstaket på 
anläggningsbidraget 2022 från 220 000 SEK till 240 000 SEK. 

Ärendet 
Halmstads kommuns föreningsdrivna anläggningar har främst med anledning av 
säkerhetsläget stora utmaningar med ökade elkostnader samt övriga driftkostnader 
såsom drivmedel, gödsel och maskiner.  
De anläggningar som påverkas mest är de största anläggningarna som redan idag når 
taket på anläggningsbidraget, vilket är begränsat till 220 000 SEK. Förvaltningen 
bedömer det mycket angeläget att ge förutsättningar för föreningarna att fortsatt driva 
anläggningarna. Befintlig bidragsbudget för 2022 har utrymme för att tillfälligt höja taket 
på anläggningsbidraget till 240 000 SEK. Föreningarna som berörs av beslutet är tre 
ridföreningar och två fotbollsföreningar. 
Genom att tillfälligt höja taket på anläggningsbidraget ökar teknik-och fritidsnämnden 
möjligheten för aktuella föreningsdrivna anläggningar att hantera de ökade kostnaderna.  
Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av idrotts- och fritidshandläggare i samråd med berörda 
tjänstepersoner inom teknik- och fastighetsförvaltningens landskaps- och fritidsenhet. 
Teknik- och fritidsnämnden informerades om ärendet 2022-05-23. Ärendet faller inte 
inom ramen för facklig samverkan. 

Förslag till beslut 
Teknik- och fritidsnämnden beslutar att retroaktivt tillfälligt höja bidragstaket på 
anläggningsbidraget 2022 från 220 000 SEK till 240 000 SEK. 
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TFN § 98 Dnr TFN 2022/00572  

Remiss: Ärende 2022-2363 - Samråd om förslag till 
skyddsområde och skyddsföreskrifter för vattentäkten vid 
BAS, Sannarp 

Beslut 
Paragrafen har omedelbart justerats, se separat protokoll. 

Ärendet 
Miljönämnden har tagit fram ett förslag till beslut om vattenskyddsområde med 
skyddsföreskrifter för vattentäkten vid BAS, Sannarp. Förslaget är nu på samråd och 
Teknik- och fritidsnämnden är ombedd att inkomma med yttrande. 
 
Samrådsunderlaget omfattar syftet med det långsiktiga skyddet, avgränsning av 
skyddsområdet, skyddsföreskrifter och förvaltningens motivering och underlag till de 
föreslagna skyddsföreskrifterna. 
 
Miljönämnden bedömer även att eventuella inskränkningar för berörda sakägare är 
befogade och ska tålas. 
 
Kommunen har ett ansvar enligt Vattenmyndighetens åtgärdsprogram att säkerställa ett 
långsiktigt skydd för den nuvarande och framtida dricksvattenförsörjningen. Beslut om 
skyddsområden för större enskilda vattentäkter är ett effektivt sätt att stärka skyddet. 
Enligt tillsynsvägledning från Vattenmyndigheten 2022-01-20 omfattas de vattentäkter 
som producerar dricksvatten för direkt konsumtion och de som använder dricksvatten 
för beredning av livsmedel. Det är enskilda dricksvattentäkter som försörjer fler än 50 
personer eller där vattentäktens uttag är mer än 10 m3 /dygn som omfattas. 
 
Teknik- och fritidsnämnden har fått denna remiss då nämnden anses berörd av det 
framtida skyddsområdet. Nämnden är väghållare för gator och gång- och cykelvägar 
inom föreslaget vattenskyddsområde. Inom området ligger även parkmark för vilken 
Teknik- och fritidsnämnden ansvarar för. 
 
Nämnden bedömer inte att skyddsföreskrifterna påverkar möjligheter till att utföra 
eventuella åtgärder inom området men önskar, i egenskap av väghållare, ett 
förtydligande om att nämnden inte ansvarar för att informera och följa upp att 
föreskrifterna följs i annat fall än då det berör den egna verksamheten. 
 
Av samrådshandlingen framgår att Kommunstyrelsen ansvarar för uppsättning av 
skyltar som utmärker vattenskyddsområdet där väg passerar gräns till skyddsområdet. 
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Teknik- och fritidsnämnden önskar ett förtydligande om att samråd måste ske med 
väghållaren avseende utformning och behov av skyltar inför uppsättande av dessa 
liksom ett förtydligande gällande ansvar för drift- och underhåll av uppsatta skyltar. 
 
I övrigt har Teknik- och fritidsnämnden inget att erinra utöver det att det i dokumentet 
saknas en översiktsbild samt fastighetsbeteckning för att lättare se var i kommunen 
vattentäkten är lokaliserad. 
Ärendets beredning 
Teknik- och fritidsnämnden, 2022-05-23, § 76. 
Teknik- och fastighetsförvaltningen, infrastruktur- och lokalförsörjningsavdelningen 
samt driftavdelningen. 
Ärendet faller inte inom ramen för facklig samverkan.   

Förslag till beslut 
1. Teknik- och fritidsnämnden beslutar att godkänna yttrande över remiss Samråd om 
förslag till skyddsområde och skyddsföreskrifter för vattentäkten vid BAS, Sannarp, Dnr 
2022-2363, daterat 2022-06-09. 
2. Teknik- och fritidsnämnden beslutar att justera paragrafen omedelbart. 
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TFN § 99 Dnr TFN 2022/00550  

Remiss: Ärende 2021-4513 - Samråd om förslag till 
skyddsområde och skyddsföreskrifter för Mostorps 
vattentäkter, Getinge 

Beslut 
Paragrafen har omedelbart justerats, se separat protokoll. 

Ärendet 
Bygg- och miljöförvaltningen har tagit fram ett förslag till beslut om 
vattenskyddsområden med skyddsföreskrifter för Mostorps vattentäkter. Förslaget är nu 
på samråd och Teknik- och fritidsnämnden är ombedd att inkomma med yttrande.  
 
Samrådsunderlaget omfattar syftet med det långsiktiga skyddet, avgränsning av 
skyddsområdet, skyddsföreskrifter och förvaltningens motivering och underlag till de 
föreslagna skyddsföreskrifterna.  
 
Miljönämnden bedömer att eventuella inskränkningar för berörda sakägare är befogade 
och ska tålas. 
 
Kommunen har ett ansvar enligt Vattenmyndighetens åtgärdsprogram att säkerställa ett 
långsiktigt skydd för den nuvarande och framtida dricksvattenförsörjningen. Beslut om 
skyddsområden för större enskilda vattentäkter är ett effektivt sätt att stärka skyddet. 
Enligt tillsynsvägledning från Vattenmyndigheten 2022-01-20 omfattas de vattentäkter 
som producerar dricksvatten för direkt konsumtion och de som använder dricksvatten 
för beredning av livsmedel. Det är enskilda dricksvattentäkter som försörjer fler än 50 
personer eller där vattentäktens uttag är mer än 10 m3 /dygn som omfattas. 
 
Teknik- och fritidsnämnden har fått denna remiss då nämnden anses berörd av det 
framtida skyddsområdet. Teknik- och fritidsnämnden delar inte denna bild då 
vattentäkten inte ägs av Halmstads kommun och Teknik- och fritidsnämnden är inte 
väghållare för bilvägarna inom området och inte heller ansvarig för driften. Teknik- och 
fritidsnämnden har därför inget att erinra utöver att det i dokumentet saknas en 
översiktsbild samt fastighetsbeteckning för att lättare se var i kommunen vattentäkten är 
lokaliserad. 
Ärendets beredning 
Teknik- och fritidsnämndens sammanträde, 2022-05-23, § 76. 
Teknik- och fastighetsförvaltningen, infrastruktur- och lokalförsörjningsavdelningen. 
Ärendet faller inte inom ramen för facklig samverkan.   
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Förslag till beslut 
1. Teknik- och fritidsnämnden beslutar att godkänna yttrande över remiss Samråd om 
förslag till skyddsområde och skyddsföreskrifter för Mostorps vattentäkter, Getinge, dnr 
2021-4513, daterat 2022-06-09. 
2. Teknik- och fritidsnämnden beslutar att justera paragrafen omedelbart.   
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TFN § 100 Dnr TFN 2022/00549  

Remiss: Ärende 2021-4625 - Samråd om förslag till 
skyddsområde och skyddsföreskrifter för Västkustägg 
vattentäkt, Eldsberga 

Beslut 
Paragrafen har omedelbart justerats, se separat protokoll  

Ärendet 
Bygg- och miljöförvaltningen har tagit fram ett förslag till beslut om 
vattenskyddsområden med skyddsföreskrifter för Västkustägg vattentäkt, Eldsberga. 
Förslaget är nu på samråd och Teknik- och fritidsnämnden är ombedd att inkomma 
med yttrande. 
 
Samrådsunderlaget omfattar syftet med det långsiktiga skyddet, avgränsning av 
skyddsområdet, skyddsföreskrifter och förvaltningens motivering och underlag till de 
föreslagna skyddsföreskrifterna.  
 
Miljönämnden bedömer att eventuella inskränkningar för berörda sakägare är befogade 
och ska tålas. 
 
Kommunen har ett ansvar enligt Vattenmyndighetens åtgärdsprogram att säkerställa ett 
långsiktigt skydd för den nuvarande och framtida dricksvattenförsörjningen. Beslut om 
skyddsområden för större enskilda vattentäkter är ett effektivt sätt att stärka skyddet. 
Enligt tillsynsvägledning från Vattenmyndigheten 2022-01-20 omfattas de vattentäkter 
som producerar dricksvatten för direkt konsumtion och de som använder dricksvatten 
för beredning av livsmedel. Det är enskilda dricksvattentäkter som försörjer fler än 50 
personer eller där vattentäktens uttag är mer än 10 m3 /dygn som omfattas. 
 
Teknik- och fritidsnämnden har fått denna remiss då nämnden anses berörd av det 
framtida skyddsområdet. Teknik- och fritidsnämnden delar inte denna bild då 
vattentäkten inte ägs av Halmstads kommun och Teknik- och fritidsnämnden är inte 
väghållare för bilvägarna inom området och inte heller ansvarig för driften. Teknik- och 
fritidsnämnden har därför inget att erinra utöver att det i dokumentet saknas en 
översiktsbild samt fastighetsbeteckning för att lättare se var i kommunen vattentäkten är 
lokaliserad. 
 
Ärendets beredning 
Teknik- och fritidsnämndens sammanträde, 2022-05-23, § 76. 
Teknik- och fastighetsförvaltningen, infrastruktur- och lokalförsörjningsavdelningen. 
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Ärendet faller inte inom ramen för facklig samverkan.   

Förslag till beslut 
1. Teknik- och fritidsnämnden beslutar att godkänna yttrande över remiss Samråd om 
förslag till skyddsområde och skyddsföreskrifter för Västkustägg vattentäkt, Eldsberga, 
Dnr 2021-4625 daterat 2022-06-09. 
2. Teknik- och fritidsnämnden beslutar att justera paragrafen omedelbart.     
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TFN § 101 Dnr TFN 2022/00548  

Remiss: Ärende 2021-4590 - Samråd om förslag till 
skyddsområde och skyddsföreskrifter för Wapnö vattentäkter 

Beslut 
Paragrafen har omedelbart justerats, se separat protokoll   

Ärendet 
Bygg- och miljöförvaltningen har tagit fram ett förslag till beslut om 
vattenskyddsområden med skyddsföreskrifter för Wapnö vattentäkter. Förslaget är nu på 
samråd och Teknik- och fritidsnämnden är ombedd att inkomma med yttrande. 
 
Samrådsunderlaget omfattar syftet med det långsiktiga skyddet, avgränsning av 
skyddsområdet, skyddsföreskrifter och förvaltningens motivering och underlag till de 
föreslagna skyddsföreskrifterna.  
 
Miljönämnden bedömer att eventuella inskränkningar för berörda sakägare är befogade 
och ska tålas. 
 
Kommunen har ett ansvar enligt Vattenmyndighetens åtgärdsprogram att säkerställa ett 
långsiktigt skydd för den nuvarande och framtida dricksvattenförsörjningen. Beslut om 
skyddsområden för större enskilda vattentäkter är ett effektivt sätt att stärka skyddet. 
Enligt tillsynsvägledning från Vattenmyndigheten 2022-01-20 omfattas de vattentäkter 
som producerar dricksvatten för direkt konsumtion och de som använder dricksvatten 
för beredning av livsmedel. Det är enskilda dricksvattentäkter som försörjer fler än 50 
personer eller där vattentäktens uttag är mer än 10 m3 /dygn som omfattas. 
 
Teknik- och fritidsnämnden har fått denna remiss då nämnden anses berörd av det 
framtida skyddsområdet. Teknik- och fritidsnämnden delar inte denna bild då 
vattentäkten inte ägs av Halmstads kommun och Teknik- och fritidsnämnden är inte 
väghållare för bilvägarna inom området och inte heller ansvarig för driften. Teknik- och 
fritidsnämnden har därför inget att erinra utöver att det i dokumentet saknas en 
översiktsbild samt fastighetsbeteckning för att lättare se var i kommunen vattentäkten är 
lokaliserad. 
Ärendets beredning 
Teknik- och fritidsnämndens sammanträde, 2022-05-23, § 76. 
Teknik- och fastighetsförvaltningen, infrastruktur- och lokalförsörjningsavdelningen. 
Ärendet faller inte inom ramen för facklig samverkan. 
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Förslag till beslut 
1. Teknik- och fritidsnämnden beslutar att godkänna yttrande över remiss Samråd om 
förslag till skyddsområde och skyddsföreskrifter för Wapnö vattentäkter, Dnr 2021-
4590, daterat 2022-06-09. 
2. Teknik- och fritidsnämnden beslutar att justera paragrafen omedelbart.    
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TFN § 102 Dnr TFN 2022/00547  

Remiss: Ärende 2022-691 - Samråd om förslag till 
skyddsområde och skyddsföreskrifter för Tönnersa strandby 
vattentäkt 

Beslut 
Paragrafen har omedelbart justerats, se separat protokoll.  

Ärendet 
Bygg- och miljöförvaltningen har tagit fram ett förslag till beslut om 
vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter för Tönnersa vattentäkt. Förslaget är nu på 
samråd och Teknik- och fritidsnämnden är ombedd att inkomma med yttrande. 
 
Samrådsunderlaget omfattar syftet med det långsiktiga skyddet, avgränsning av 
skyddsområdet, skyddsföreskrifter och förvaltningens motivering och underlag till de 
föreslagna skyddsföreskrifterna.  
 
Miljönämnden bedömer att eventuella inskränkningar för berörda sakägare är befogade 
och ska tålas. 
 
Kommunen har ett ansvar enligt Vattenmyndighetens åtgärdsprogram att säkerställa ett 
långsiktigt skydd för den nuvarande och framtida dricksvattenförsörjningen. Beslut om 
skyddsområden för större enskilda vattentäkter är ett effektivt sätt att stärka skyddet. 
Enligt tillsynsvägledning från Vattenmyndigheten 2022-01-20 omfattas de vattentäkter 
som producerar dricksvatten för direkt konsumtion och de som använder dricksvatten 
för beredning av livsmedel. Det är enskilda dricksvattentäkter som försörjer fler än 50 
personer eller där vattentäktens uttag är mer än 10 m3/dygn som omfattas. 
 
Teknik- och fritidsnämnden har fått denna remiss då nämnden anses berörd av det 
framtida skyddsområdet. Teknik- och fritidsnämnden delar inte denna bild då 
vattentäkten inte ägs av Halmstads kommun och Teknik- och fritidsnämnden är inte 
väghållare för bilvägarna inom området och inte heller ansvarig för driften. Teknik- och 
fritidsnämnden har därför inget att erinra utöver att det i dokumentet saknas en 
översiktsbild samt fastighetsbeteckning för att lättare se var i kommunen vattentäkten är 
lokaliserad. 
Ärendets beredning 
Teknik- och fritidsnämndens sammanträde, 2022-05-23, § 76. 
Teknik- och fastighetsförvaltningen, infrastruktur- och lokalförsörjningsavdelningen. 
Ärendet faller inte inom ramen för facklig samverkan.   
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Förslag till beslut 
1. Teknik- och fritidsnämnden beslutar att godkänna yttrande över remiss Samråd om 
förslag till skyddsområde och skyddsföreskrifter för Tönnersa vattentäkt, Dnr 2021-691, 
daterat 2022-06-09. 
2. Teknik- och fritidsnämnden beslutar att justera paragrafen omedelbart.   
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TFN § 103 Dnr TFN 2022/00545  

Remiss: Ärende 2021-4523 - Samråd om förslag till 
skyddsområde och skyddsföreskrifter för Spenshults 
vattentäkt 

Beslut 
Paragrafen har omedelbart justerats, se separat protokoll.  

Ärendet 
Bygg- och miljöförvaltningen har tagit fram ett förslag till beslut om 
vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter för Spenshult vattentäkt. Förslaget är nu på 
samråd och Teknik- och fritidsnämnden är ombedd att inkomma med yttrande. 
 
Samrådsunderlaget omfattar syftet med det långsiktiga skyddet, avgränsning av 
skyddsområdet, skyddsföreskrifter och förvaltningens motivering och underlag till de 
föreslagna skyddsföreskrifterna.  
 
Miljönämnden bedömer att eventuella inskränkningar för berörda sakägare är befogade 
och ska tålas. 
 
Kommunen har ett ansvar enligt Vattenmyndighetens åtgärdsprogram att säkerställa ett 
långsiktigt skydd för den nuvarande och framtida dricksvattenförsörjningen. Beslut om 
skyddsområden för större enskilda vattentäkter är ett effektivt sätt att stärka skyddet. 
Enligt tillsynsvägledning från Vattenmyndigheten 2022-01-20 omfattas de vattentäkter 
som producerar dricksvatten för direkt konsumtion och de som använder dricksvatten 
för beredning av livsmedel. Det är enskilda dricksvattentäkter som försörjer fler än 50 
personer eller där vattentäktens uttag är mer än 10 m3/dygn som omfattas. 
 
Teknik- och fritidsnämnden har fått denna remiss då nämnden anses berörd av det 
framtida skyddsområdet. Teknik- och fritidsnämnden delar inte denna bild då 
vattentäkten inte ägs av Halmstads kommun och Teknik- och fritidsnämnden är inte 
väghållare för bilvägarna inom området och inte heller ansvarig för driften. Teknik- och 
fritidsnämnden har därför inget att erinra utöver att det i dokumentet saknas en 
översiktsbild samt fastighetsbeteckning för att lättare se var i kommunen vattentäkten är 
lokaliserad. 
 
Ärendets beredning 
Teknik- och fritidsnämndens sammanträde, 2022-05-23, § 76. 
Teknik- och fastighetsförvaltningen, tjänstepersoner inom infrastruktur- och 
lokalförsörjningsavdelningen. 
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Ärendet faller inte inom ramen för facklig samverkan. 

Förslag till beslut 
1. Teknik- och fritidsnämnden beslutar att godkänna yttrande över remiss Samråd om 
förslag till skyddsområde och skyddsföreskrifter för Spenshults vattentäkt, Dnr 2021-
4523, daterat 2022-06-09. 
2. Teknik- och fritidsnämnden beslutar att justera paragrafen omedelbart.    
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TFN § 104 Dnr TFN 2022/00544  

Remiss: Ärende 2021-4586 - Samråd om förslag till 
skyddsområde och skyddsföreskrifter för Strömsfors 
vattentäkt, Oskarström 

Beslut 
Paragrafen har omedelbart justerats, se separat protokoll. 

Ärendet 
Bygg- och miljöförvaltningen har tagit fram ett förslag till beslut om 
vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter för Strömsfors vattentäkt, Oskarström. 
Förslaget är nu på samråd och Teknik- och fritidsnämnden är ombedd att inkomma 
med yttrande senast 2022-06-22. 
 
Samrådsunderlaget omfattar syftet med det långsiktiga skyddet, avgränsning av 
skyddsområdet, skyddsföreskrifter och förvaltningens motivering och underlag till de 
föreslagna skyddsföreskrifterna.. 
 
Miljönämnden bedömer även att eventuella inskränkningar för berörda sakägare är 
befogade och ska tålas. 
 
Kommunen har ett ansvar enligt Vattenmyndighetens åtgärdsprogram att säkerställa ett 
långsiktigt skydd för den nuvarande och framtida dricksvattenförsörjningen. Beslut om 
skyddsområden för större enskilda vattentäkter är ett effektivt sätt att stärka skyddet. 
Enligt tillsynsvägledning från Vattenmyndigheten 2022-01-20 omfattas de vattentäkter 
som producerar dricksvatten för direkt konsumtion och de som använder dricksvatten 
för beredning av livsmedel. Det är enskilda dricksvattentäkter som försörjer fler än 50 
personer eller där vattentäktens uttag är mer än 10 m3/dygn som omfattas. 
Teknik- och fritidsnämnden har fått denna remiss då nämnden anses berörd av det 
framtida skyddsområdet. Nämnden är väghållare för gator inom vattenskyddsområdet. 
Inom området ligger även en del av kommunens markinnehav med både skogs- och 
parkområden samt Oskarströms idrottsplats, för vilka Teknik- och fritidsnämnden 
ansvarar för. Idrottsplatsen är en viktig aktivitetsyta för ortens föreningsliv och bidrar 
till en aktiv fritid. 
 
Förvaltningen bedömer inte att skyddsföreskrifterna påverkar förutsättningarna till att 
fortsatt utföra skötsel inom området i stort eller på idrottsplatsen på samma sätt som 
idag då det inte finns tecken på några förhöjda nitrathalter inom det föreslagna området 
för Strömsfors vattentäkt. Kopplat till skötseln av parkområden önskar nämnden 
informera Miljönämnden om att det i samband med skötseln av vegetationsytor med 
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exempelvis perenner och buskar förekommer ytor som mulchas med ett 5-10 cm tjockt 
lager naturgödslad torv för att tillföra gödsel och förbättra jordens struktur, om detta är 
något Miljönämnden anser bör lyftas in under 5.1.4 i förslaget till vattenskyddsområde 
för Strömsfors vattentäkt 
I egenskap av väghållare, önskar nämnden ett förtydligande om att nämnden inte 
ansvarar för att informera och följa upp att föreskrifterna följs i annat fall än då det 
berör den egna verksamheten. 
 
Av samrådshandlingen framgår att Kommunstyrelsen ansvarar för uppsättning av 
skyltar som utmärker vattenskyddsområdet där väg passerar gräns till skyddsområdet. 
Teknik- och fritidsnämnden önskar ett förtydligande om att samråd måste ske med 
väghållaren inför uppsättande av skyltar liksom ett förtydligande gällande ansvar för 
drift- och underhåll av uppsatta skyltar. 
 
I övrigt har Teknik- och fritidsnämnden inget att erinra utöver det att det i dokumentet 
saknas en översiktsbild samt fastighetsbeteckning för att lättare se var i kommunen 
vattentäkten är lokaliserad. 
Ärendets beredning 
Teknik- och fritidsnämndens sammanträde, 2022-05-23, § 76. 
Teknik- och fastighetsförvaltningen, infrastruktur- och lokalförsörjningsavdelningen 
samt driftavdelningen. 
Ärendet faller inte inom ramen för facklig samverkan. 

Förslag till beslut 
1. Teknik- och fritidsnämnden beslutar att godkänna yttrande över remiss Samråd om 
förslag till skyddsområde och skyddsföreskrifter för Strömsfors vattentäkt, Oskarström, 
Dnr 2021-4586, daterat 2022-06-09. 
2. Teknik- och fritidsnämnden beslutar att justera paragrafen omedelbart. 
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TFN § 105 Dnr TFN 2022/00543  

Remiss: Ärende 2021-4512 - Samråd om förslag till 
skyddsområde och skyddsföreskrifter för Hafi vattentäkter, 
Brännarp 

Beslut 
Paragrafen har omedelbart justerats, se separat protokoll. 

Ärendet 
Bygg- och miljöförvaltningen har tagit fram ett förslag till beslut om 
vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter för Hafi vattentäkter, Brännarp. Förslaget 
är nu på samråd och Teknik- och fritidsnämnden är ombedd att inkomma med yttrande. 
 
Samrådsunderlaget omfattar syftet med det långsiktiga skyddet, avgränsning av 
skyddsområdet, skyddsföreskrifter och förvaltningens motivering och underlag till de 
föreslagna skyddsföreskrifterna.  
 
Miljönämnden bedömer att eventuella inskränkningar för berörda sakägare är befogade 
och ska tålas. 
 
Kommunen har ett ansvar enligt Vattenmyndighetens åtgärdsprogram att säkerställa ett 
långsiktigt skydd för den nuvarande och framtida dricksvattenförsörjningen. Beslut om 
skyddsområden för större enskilda vattentäkter är ett effektivt sätt att stärka skyddet. 
Enligt tillsynsvägledning från Vattenmyndigheten 2022-01-20 omfattas de vattentäkter 
som producerar dricksvatten för direkt konsumtion och de som använder dricksvatten 
för beredning av livsmedel. Det är enskilda dricksvattentäkter som försörjer fler än 50 
personer eller där vattentäktens uttag är mer än 10 m3/dygn som omfattas. 
Teknik- och fritidsnämnden har fått denna remiss då nämnden anses berörd av det 
framtida skyddsområdet. Teknik- och fritidsnämnden delar inte denna bild då 
vattentäkten inte ägs av Halmstads kommun och Teknik- och fritidsnämnden är inte 
väghållare för bilvägarna inom området och inte heller ansvarig för driften. Teknik- och 
fritidsnämnden har därför inget att erinra utöver att det i dokumentet saknas en 
översiktsbild samt fastighetsbeteckning för att lättare se var i kommunen vattentäkten är 
lokaliserad. 
Ärendets beredning 
Teknik- och fritidsnämndens sammanträde, 2022-05-23, § 76. 
Teknik- och fastighetsförvaltningen, tjänstepersoner inom infrastruktur- och 
lokalförsörjningsavdelningen samt driftavdelningen. 
Ärendet faller inte inom ramen för facklig samverkan. 
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Förslag till beslut 
1. Teknik- och fritidsnämnden beslutar att godkänna yttrande över remiss Samråd om 
förslag till skyddsområde och skyddsföreskrifter för Hafi vattentäkter, Brännarp, Dnr 
2021-4512, daterat 2022-06-09. 
2. Teknik- och fritidsnämnden beslutar att justera paragrafen omedelbart. 
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TFN § 106 Dnr TFN 2022/00542  

Remiss: Ärende 2022-2034 - Samråd om förslag till 
skyddsområde och skyddsföreskrifter för Jutans vattentäkt, 
Oskarström 

Beslut 
Paragrafen har omedelbart justerats, se separat protokoll. 

Ärendet 
Bygg- och miljöförvaltningen har tagit fram ett förslag till beslut om 
vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter för Jutans vattentäkt, Oskarström. 
Förslaget är nu på samråd och Teknik- och fritidsnämnden är ombedd att inkomma 
med yttrande. 
 
Samrådsunderlaget omfattar syftet med det långsiktiga skyddet, avgränsning av 
skyddsområdet, skyddsföreskrifter och förvaltningens motivering och underlag till de 
föreslagna skyddsföreskrifterna. 
 
Miljönämnden bedömer även att eventuella inskränkningar för berörda sakägare är 
befogade och ska tålas. 
 
Kommunen har ett ansvar enligt Vattenmyndighetens åtgärdsprogram att säkerställa ett 
långsiktigt skydd för den nuvarande och framtida dricksvattenförsörjningen. Beslut om 
skyddsområden för större enskilda vattentäkter är ett effektivt sätt att stärka skyddet. 
Enligt tillsynsvägledning från Vattenmyndigheten 2022-01-20 omfattas de vattentäkter 
som producerar dricksvatten för direkt konsumtion och de som använder dricksvatten 
för beredning av livsmedel. Det är enskilda dricksvattentäkter som försörjer fler än 50 
personer eller där vattentäktens uttag är mer än 10 m3/dygn som omfattas. 
 
Teknik- och fritidsnämnden har fått denna remiss då nämnden anses berörd av det 
framtida skyddsområdet. Nämnden är väghållare på Gamla Nissastigen och Gröna 
vägen som båda berörs av vattenskyddsområdet. Inom området ligger även en del av 
kommunens markinnehav för vilket Teknik- och fritidsnämnden ansvarar för. Nämnden 
bedömer inte att skyddsföreskrifterna påverkar möjligheter till att utföra eventuella 
åtgärder inom området men önskar, i egenskap av väghållare, ett förtydligande om att 
nämnden inte ansvarar för att informera och följa upp att föreskrifterna följs i annat fall 
än då det berör den egna verksamheten.  
Av samrådshandlingen framgår att Kommunstyrelsen ansvarar för uppsättning av 
skyltar som utmärker vattenskyddsområdet där väg passerar gräns till skyddsområdet. 
Teknik- och fritidsnämnden önskar ett förtydligande om att samråd måste ske med 
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väghållaren inför uppsättande av skyltar liksom ett förtydligande gällande ansvar för 
drift- och underhåll av uppsatta skyltar. 
I övrigt har Teknik- och fritidsnämnden inget att erinra utöver det att det i dokumentet 
saknas en översiktsbild samt fastighetsbeteckning för att lättare se var i kommunen 
vattentäkten är lokaliserad. 
Ärendets beredning 
Teknik- och fritidsnämndens sammanträde, 2022-05-23, § 76. 
Teknik- och fastighetsförvaltningen, infrastruktur- och lokalförsörjningsavdelningen 
samt driftavdelningen. 
Ärendet faller inte inom ramen för facklig samverkan. 

Förslag till beslut 
1. Teknik- och fritidsnämnden beslutar att godkänna yttrande över remiss Samråd om 
förslag till skyddsområde och skyddsföreskrifter för Jutans vattentäkt, Oskarström, Dnr 
2022-2034, daterat 2022-06-09. 
2. Teknik- och fritidsnämnden beslutar att justera paragrafen omedelbart. 
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TFN § 107 Dnr TFN 2022/00541  

Remiss: Ärende 2021-4746 - Samråd om förslag till 
skyddsområde och skyddsföreskrifter för Marbäcks fritidsby 
vattentäkt, Marbäck 

Beslut 
Paragrafen har omedelbart justerats, se separat protokoll. 

Ärendet 
Bygg- och miljöförvaltningen har tagit fram ett förslag till beslut om 
vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter för Marbäcks fritidsby vattentäkt, Marbäck. 
Förslaget är nu på samråd och Teknik- och fritidsnämnden är ombedd att inkomma 
med yttrande. 
 
Samrådsunderlaget omfattar syftet med det långsiktiga skyddet, avgränsning av 
skyddsområdet, skyddsföreskrifter och förvaltningens motivering och underlag till de 
föreslagna skyddsföreskrifterna. 
 
Miljönämnden bedömer att eventuella inskränkningar för berörda sakägare är befogade 
och ska tålas. 
 
Kommunen har ett ansvar enligt Vattenmyndighetens åtgärdsprogram att säkerställa ett 
långsiktigt skydd för den nuvarande och framtida dricksvattenförsörjningen. Beslut om 
skyddsområden för större enskilda vattentäkter är ett effektivt sätt att stärka skyddet. 
Enligt tillsynsvägledning från Vattenmyndigheten 2022-01-20 omfattas de vattentäkter 
som producerar dricksvatten för direkt konsumtion och de som använder dricksvatten 
för beredning av livsmedel. Det är enskilda dricksvattentäkter som försörjer fler än 50 
personer eller där vattentäktens uttag är mer än 10 m3/dygn som omfattas. 
 
Teknik- och fritidsnämnden har fått denna remiss då nämnden anses berörd av det 
framtida skyddsområdet. Teknik- och fritidsnämnden är inte väghållare för bilvägarna 
inom området men däremot väghållare för gång- och cykelbanan, den så kallade 
Banvallsleden. Inom området ligger en del av kommunens markinnehav för vilket 
Teknik- och fritidsnämnden ansvarar för. Nämnden bedömer inte att 
skyddsföreskrifterna påverkar möjligheter till att utföra eventuella åtgärder inom 
området och har inget att erinra gällande samrådshandlingen utöver att det i dokumentet 
saknas en översiktsbild samt fastighetsbeteckning för att lättare se var i kommunen 
vattentäkten är lokaliserad. 
Ärendets beredning 
Teknik- och fritidsnämndens sammanträde, 2022-05-23, § 76. 
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Teknik- och fastighetsförvaltningen, infrastruktur- och lokalförsörjningsavdelningen 
samt driftavdelningen. 
Ärendet faller inte inom ramen för facklig samverkan. 

Förslag till beslut 
1. Teknik- och fritidsnämnden beslutar att godkänna yttrande över remiss Samråd om 
förslag till skyddsområde och skyddsföreskrifter för Marbäcks fritidsby vattentäkt, 
Marbäck, Dnr 2021-4746, daterat 2022-06-09. 
2. Teknik- och fritidsnämnden beslutar att justera paragrafen omedelbart. 
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TFN § 108 Dnr TFN 2022/00538  

Remiss: Ärende 2021-4583 - Samråd om förslag till 
skyddsområde och skyddsföreskrifter för Krönleins 
vattentäkter, Halmstads centralort 

Beslut 
Paragrafen har omedelbart justerats, se separat protokoll  

Ärendet 
Bygg- och miljöförvaltningen har tagit fram ett förslag till beslut om 
vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter för Krönleins vattentäkter, Halmstads 
centralort. Förslaget är nu på samråd och Teknik- och fritidsnämnden är ombedd att 
inkomma med yttrande senast 2022-06-22. 
 
Samrådsunderlaget omfattar syftet med det långsiktiga skyddet, avgränsning av 
skyddsområdet, skyddsföreskrifter och förvaltningens motivering och underlag till de 
föreslagna skyddsföreskrifterna. 
 
Miljönämnden bedömer även att eventuella inskränkningar för berörda sakägare är 
befogade och ska tålas. 
 
Kommunen har ett ansvar enligt Vattenmyndighetens åtgärdsprogram att säkerställa ett 
långsiktigt skydd för den nuvarande och framtida dricksvattenförsörjningen. Beslut om 
skyddsområden för större enskilda vattentäkter är ett effektivt sätt att stärka skyddet. 
Enligt tillsynsvägledning från Vattenmyndigheten 2022-01-20 omfattas de vattentäkter 
som producerar dricksvatten för direkt konsumtion och de som använder dricksvatten 
för beredning av livsmedel. Det är enskilda dricksvattentäkter som försörjer fler än 50 
personer eller där vattentäktens uttag är mer än 10 m3/dygn som omfattas. 
Teknik- och fritidsnämnden har fått denna remiss då nämnden anses berörd av det 
framtida skyddsområdet. Nämnden är väghållare för gator, gång- och cykelvägar, samt 
torgytor inom vattenskyddsområdet. Inom området ligger även en del parkmark för 
vilken Teknik- och fritidsnämnden ansvarar för. 
 
Nämnden bedömer inte att skyddsföreskrifterna påverkar möjligheter till att utföra 
eventuella åtgärder inom området men önskar, i egenskap av väghållare, ett 
förtydligande om att nämnden inte ansvarar för att informera och följa upp att 
föreskrifterna följs i annat fall än då det berör den egna verksamheten. 
Kopplat till skötseln av parkområden önskar nämnden informera Miljönämnden om att 
det i samband med skötseln av vegetationsytor med exempelvis perenner och buskar 
förekommer ytor som mulchas med ett 5-10 cm tjockt lager naturgödslad torv för att 
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tillföra gödsel och förbättra jordens struktur om detta är något Miljönämnden anser bör 
lyftas in under 5.1.4 i förslaget till vattenskyddsområde för Krönleins vattentäkter. I 
egenskap av väghållare, önskar nämnden ett förtydligande om att nämnden inte ansvarar 
för att informera och följa upp att föreskrifterna följs i annat fall än då det berör den 
egna verksamheten. 
 
Av samrådshandlingen framgår att Kommunstyrelsen ansvarar för uppsättning av 
skyltar som utmärker vattenskyddsområdet där väg passerar gräns till skyddsområdet. 
Skyddsområdet för Krönleins vattentäkter ligger i en stadsmässig miljö med många 
intryck och ofta många trånga gatusektioner. Teknik- och fritidsnämnden önskar därför 
ett förtydligande om att samråd måste ske med väghållaren avseende utformning och 
behov av skyltar inför uppsättande av dessa liksom ett förtydligande gällande ansvar för 
drift- och underhåll av uppsatta skyltar. 
 
I övrigt har Teknik- och fritidsnämnden inget att erinra utöver det att det i dokumentet 
saknas en översiktsbild samt fastighetsbeteckning för att lättare se var i kommunen 
vattentäkten är lokaliserad. 
Ärendets beredning 
Teknik- och fritidsnämndens sammanträde, 2022-05-23, § 76. 
Teknik- och fastighetsförvaltningen, tjänstepersoner inom infrastruktur- och 
lokalförsörjningsavdelningen samt driftavdelningen. 
Ärendet faller inte inom ramen för facklig samverkan.   

Förslag till beslut 
1. Teknik- och fritidsnämnden beslutar att godkänna yttrande över remiss Samråd om 
förslag till skyddsområde och skyddsföreskrifter för Krönleins vattentäkt, Halmstads 
centralort, Dnr 2021-4583, 2022-06-09. 
2. Teknik- och fritidsnämnden beslutar att justera paragrafen omedelbart.   
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TFN § 109 Dnr TFN 2022/00733  

Information om förslag till placering av lekplats i Haverdal 

Beslut 
Teknik- och fritidsnämnden lägger informationen till handlingarna 

Ärendet 
I samband med att teknik- och fritidsnämnden fattade beslut om strandnära lekplats 
(TFN 2021/01042) fick teknik-och fastighetsförvaltningen också i uppdrag att efter 
samråd med samhällsföreningen i Haverdal föreslå en lämplig plats för lekplats i 
Haverdal i enlighet med Plan för Halmstads kommuns lekmiljöer på allmän plats. 
 
Teknik- och fastighetsförvaltningens förslag till placering av lekplats är på fastigheten 
Haverdal 3:2 i närheten av parkeringen vid Annies gård. 
Förvaltningen ser, i enlighet med Plan för Halmstads kommuns lekmiljöer på allmän 
plats, möjligheten att skapa en generationsöverskridande mötesplats i Haverdal och 
samla flera olika aktiviteter, både för invånare och för besökare i Haverdal. Annies gård 
ligger relativt centralt i orten och är lätt att nå med bil, buss och via gång- och cykelbana. 
Gång- och cykelbanan ansluter till Annies gård via en tunnel under Kustvägen vilket 
underlättar vid passage. 
 
Teknik-och fastighetsförvaltningen har fört en dialog med Samhällsföreningen i 
Haverdal som ser placeringen som positiv utifrån läget och att Annies gård redan idag 
fungerar som en mötesplats. Idag hyrs Annies gård av en förening och flera olika typer 
av aktiviteter ordnas för människor i alla åldrar under hela året.  
 
Föreslagen placering för lekplatsen ligger på kommunal, icke detaljplanelagd mark.  
I kommunens översiktsplan, Framtidsplan 2050, pekas området runt Annies gård ut för 
utveckling av bostäder och service. I dagsläget finns det inget beslut på när området ska 
börja utvecklas men en framtida lekplats kan ändå ses som en tillgång och positivt för 
området både idag och i framtiden, även vid en exploatering av området. 

Förslag till beslut 
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TFN § 110 Dnr TFN 2022/00725  

Utglesning av parkeringsautomater 

Beslut 
Teknik- och fritidsnämden lägger informationen till handlingarn 

Ärendet 
Samhället går mer och mer mot en digitalisering, vilket märks inte minst när det gäller 
hur intäkterna från våra parkeringar kommer in. 2021 utgjorde intäkterna från 
biljettautomater 14 %, medan de så kallade parkeringsapparna stod för 86 %. Siffrorna 
gäller besöksparkering.  
 
I dagsläget finns 64 st. parkeringsautomater i Halmstads tätort. Flera av dessa behöver 
uppgraderas för att klara de nya bankkraven avseende kortsäkerhet. Om de inte 
uppgraderas riskerar kommunen en extra avgift från bankerna och i förlängningen så 
kommer automaterna att sluta fungera. Kommunen har även vissa automater som är så 
gamla att uppgradering inte är teknisk möjlig. Nedan lite information om våra 
biljettautomater:  
 
Antal automater som inte går att uppgradera och behöver bytas ut 6 
parkeringsautomater 
Antal automater som behöver uppgraderas  29 
parkeringsautomater 
Antal automater som redan är uppgraderade  29 
parkeringsautomater 
 
Ekonomisk redovisning för utbyte och uppgradering av parkeringsautomater visas 
nedan: 
 
Åtgärd 
Antal parkerings-automater 
Kostnad per automat, exklusive arbete (tkr) 
Total kostnad, exklusive arbete (tkr) 
Utbyte av parkeringsautomat (som behöver bytas ut omgående) 
6 
55  
330 
Uppgradering parkerings-automat (utbyte av dörr) 
29 
40 
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1 160 
Summa 
35 
- 
1 490 
 
I den ekonomiska redovisningen ovan finns ingår inte de äldre maskinerna som kommer 
behöva bytas ut inom snar framtid, på grund av att det inte finns reservdelar till dem. 
Kostnaden för löpande underhåll, el, abonnemang och återkommande bankkrav på 
uppgradering framgår inte heller av tabellen.   
 
Utifrån utvecklingen av samhället, som mer och mer digitaliseras och utifrån att 
kostnaderna för att hålla biljettautomaterna i funktion ökar, så kommer utglesning och 
uppgradering av parkerings-automater göras utifrån vissa inriktningar.  
 
 
 
Inriktningar vid utglesning och uppgradering av parkeringsautomater 
Vid utglesning och uppgradering av parkeringsautomater - inriktningar för vilka som ska 
vara kvar. Inriktningarna redovisas nedan. 
 
1) P-hus 
2) Röd parkeringszon 
3) Större parkeringsplatser  
4) Många transaktioner 
5) Strategiskt placerade   
 
Inriktningarna har tagits med följande motiv:  
1) Parkeringshus (P-hus). Det är tydligt och enkelt att alltid kunna hänvisa till P-hus. Här 
ska det finnas parkeringsautomater.  
2) Röd parkeringszon. Parkeringsplatser avsedda för korta, centrumnära besök. 
3) Större parkeringsplatser. Kommunen har ett antal större parkeringsplatser, där det ska 
finnas parkeringsautomater. Exempelvis vid stationen, kvarteret Bärnstenen och vid 
korsningen Fredsgatan/Stationsgatan.  
4) Parkeringsautomater med många transaktioner (>250 i april 2022) 
5) Strategiskt placerade utmed lokalgator med gatuparkering 
 
Med ovanstående inriktningar innebär förslaget att 38 parkeringsautomater ska vara 
kvar. Det innebär att fem (5) parkeringsautomater ska uppgraderas, till en kostnad av 
totalt 200 tkr (exklusive arbete).  
 
Med detta kommer 26 parkeringsautomater att tas bort, vilket är 40 % av de 
parkeringsautomater som finns idag. Under april 2022 motsvarade dessa 
parkeringsautomater 15 % av de totala intäkterna (32 000 kr) från parkeringsautomater 
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och 17 % av det totala antalet transaktioner (cirka 2 300 transaktioner) från 
parkeringsautomater. Samtliga ekonomiska siffror i dokumentet är exklusive moms.  
 
Det kan bli aktuellt med borttagande av fler parkeringsautomater framöver. I sådana fall 
kommer inriktningarna ovan att användas vid beslut om detta.   

Förslag till beslut 
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TFN § 111 Dnr TFN 2022/00021  

Anmälningsärende juni 

Beslut 
Teknik- och fritidsnämnden lägger informationen till handlingarna 

Ärendet 
Följande anmäls till: 
1. Omfördelning av medel för att förstärka kommunens drivmedelskapacitet 
Beslut i KS 2022-05-31, § 181 
2. Beslut om medfinansiering- och samverkansavtal med Trafikverket avseende 
västkutsbanepassagen, projektering av kontaktsledningsbana, södra infarten etapp 2.  
Beslut i KS 2022-05-31, § 154.  
3. Meddelande om antagande av detaljplan – Instruktören 5 m.fl.  
Beslut i Beslut i KS 2022-05-31, § 156 
4. Antagande av kommunfullmäktiges riktlinje för avfallshantering 
Beslut i KF 2022-05-25, § 50 
5. Halvtidsuppföljning och aktualisering av avfallsplan 2019 
Beslut i KF 2022-05-25, § 51 
6. Överföring av medel från projekt fördjupad översiktsplan för Larsfrid och 
Villhemsfält till projekt fördjupad översiktsplan för centrum. 
Beslut i KF 2022-05-25, § 49 
7. Avbrytande av samverkansprojekt Klastorpsrondellen samt uppdrag om ny gång- och 
cykelväg i detaljplan. 
Beslut i KSU 2022-05-17, § 86. 
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TFN § 112 Dnr TFN 2022/00006  

Delegationsbeslut juni 

Beslut 
Teknik- och fritidsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut 

Ärendet 
Följande anmäls till: 
1. DB Trafik bilaga 1: Trafikärende - upplåtelser av allmän platsmark, flyttning av 
fordon, parkeringstillstånd samt dispenser mellan 2022-05-01 – 2022-05-31 
2. DB Trafik bilaga 2: Lokala trafikföreskrifter mellan 2022-05-01 - 2022-05-31 
3. DB Trafik bilaga 3: Mobila gupp, Blomlådor och TA-planer mellan 2022-05-01 - 
2022-05-31.  
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TFN § 113 Dnr TFN 2022/00027  

Förvaltningschefen mfl informerar 

Beslut 
Teknik- och fritidsnämnden lägger informationen till handlingarn 

Ärendet 
Information om aktuella projekt 
Bo Lindmark, Henrik Larsson & Izabella Balog Topalovic 
 
Mikromobilitet 
Shadab Amoor & Philip Westerlund 
 
Tekniskt vatten på badanläggningar 
Ola Svensson 
 
Inspel till planeringsanalysen 
Sofia Strand, Rosita Salomonsson & Alfred Gotemark 
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TFN § 114 Dnr TFN 2022/00030  

Övriga frågor TFN 

Beslut 
Teknik- och fritidsnämnden lägger informationen till handlingarna.  

Ärendet 
Ordförande (C): Hylte-Halmstads volleybolls tillgång till högskolehallen. Ordförande 
informerar om ett svar till Hylte-Halmstad volleyboll  
 
Roland Malmenborn (M): Ekonomi gällande brottets renovering. Förvaltning svarar 
under § 113.  
 
Roland Malmenborn (M): Fråga om rondellen i flygstaden. Förvaltningen svarar att det 
är något som kan tas med i ett framtida projekt. 
 
Marie-Helene Bergstrand (C): Berättar om ett gott exempel från förvaltningen gällande 
cirkulärt tänkande. 
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TFN § 115 Dnr TFN 2022/00031  

Nästa sammanträde 
      

Ärendet 
Nästa sammanträde är den 29 augusti  
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