NAMNDEN FOR

SAMIVIANTRADESPROTOKOLL

LAHOLMSBUKTENS VA

Sammantradesdatum
Sida

1(15)

2012-08-30

Plats och tid:

Stationsgatan, Halmstad, Spaden, kl 13:00 - 16:20

Beslutande:

Lena Olofsdotter (C)
Sven Palmkvist (M)
Bertil Andersson (S)
Jennie Johansson (MP)
Magnus Johansson (S)

Ovriga deltagande:

Krystyna Aronsson (M), Imre Gulyas (S),
Karl-Fredrik Klinker (M).
Personalforetradare: SKAF Leif Grenlund §§ 67-70, TCO-OF
Christer Gumrin §§ 67-73. SACO Jan-Ake Hansson §§ 67-73.
Tjansteman: forvaltningschefen Torsten Rosenqvist, controllern
Ingvar Andersson §§ 67-73, abonenntingenjeren Catarina Berg
§§ 72-73, va-ingenjaren Robert Hyll §§ 72-73, enhetschefen
Mattias Leijon §§ 69-77, VA-chefen Lennart Lorick,
kommunikattiren Anna Wallefors samt sekreteraren Carina
Malmgren.

Utses alt justera:

Bertil Andersson (S)

Justeringens plats och tid:

Stationsgatan, 2012-08-31

Sekreterare:

Calrlia

\t"0(`C

Paragrafer 67-85

70, 75-81 OJ

Carina Mal n en
Ordforanden:

74,

Justerande:

Bertil Andersson (S)

ANSLAG / BEVIS
Justeringen har tillkannagivits genom anslag
Organ:

Namnden for Laholmsbuktens VA

Sammantradesdatum:

2012-08-30
Datum for anslags nedtagande: 2012-09-27

Datum for anslags uppsattande: 2012-09-05
Forvaringsplats for protokollet: Laholmsbuktens
Underskrift:

y

CakkAi(1

Carina Malmgren

Lac- \
dragsbestyrkande
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SAMMANTRADESPROTOKOLL

LAHOLMSBUKTENS VA

sammantradesdatum
Sida

1(15)

2012-08-30

Plats och tid:

Stationsgatan, Halmstad, Spaden, kI 13:00 - 16:20

Beslutande:

Lena Olofsdotter (C)
Sven Palmkvist (M)
Bertil Andersson (5)
Jennie Johansson (MP)
Magnus Johansson (S)

Ovriga deltagande:

Krystyna Aronsson (M), Imre Gulyas (S),
Karl-Fredrik Klinker (M).
Personalftiretradare: SKAF Leif Grenlund ** 70, TCO-OF Christer
Gumrin § 70, SACO Jan-Ake Hansson § 70.
Tjansteman: forvaltningschefen Torsten Rosenqvist, enhetschefen
Mattias Leijon, VA-chefen Lennart Lorick, kommunikattiren Anna
Wallefors samt sekreteraren Carina Malingren.

Utses att justera:

Bertil Andersson (S)

Justeringens plats och tid:

Stationsgatan, 2012-08-30

llata, 14 C1/1M

Sekreterare:

70,
75-81 OJ

Paragrafer

Carina M
OrdfOranden:

Justerande:

Bertil Andersson (S)

ANSLAG / BEVIS
Justeringen har tillkiinnagivits genom anslag
Organ:

Namnden for Laholmsbuktens VA

Sammantradesdatum:

2012-08-30

Datum for anslags uppsattande

Datum for anslags nedtagande:

2012-09-04

Forvaringsplats for protokollet: Lah

I
lmsbuktens VA

frt 4Alt,

Underskri ft:

Carina Malmgren

** 70, 75-81 OJ

Ut agsbestyrkande

2012-09-26
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Sammantradesdatum
Sida

2012-08-30

LB VA § 67

LB VA 2012/0016

Vat av justerare
Beslut
1. Namnden for Laholmsbuktens VA utser jamte ordfdranden (C) Bertil
Andersson (S) att justera protokollet.
Arendet
Bertil Andersson (S) ffireslas justera protokollet.
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NAMNDEN FOR

SAMMANTRADESPROTOKOLL

LAHOLMSBUKTENS VA

Sammantradesdatum
Sida

2012-08-30

LBVA § 68

LBVA 2012/0017

Godkannande av fiiredragningslista
Beslut
1. Namnden for Laholmsbuktens VA beslutar att godkanna fOreliggande
foredragn ngslista efter revidering.
Arendet
Foreligger forslag till fOredragnin2slista.
Foljande arende foreslas utga:
Arende nr 9: Forslag till andrade riktlinjer for tjanstefordon i Halmstads
kommun, remiss
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NAMNDEN FOR

SAMMANTRADESPROTOKOLL

LAHOLMSBUKTENS VA

Sammantradesdatum
Sida

2012-08-30

LBVA § 69

4(15)

LBVA 2012/0018

Forvaltningsehefen m.fl. informerar *
Beslut
1. Namnden for Laholmsbuktens VA beslutar att ldgga informationen till
handl ingama.
Arendet
Inkepskort bensin
Revisorerna ldmnade kritik i varas pa att forvaltningen inte hade nagra
riktlinjer for hantering av bensinkort. Riktlinjer for hantering av bensinkort
m.m dr nu upprattade och redovisas for namnden. De dr med nagot undantag
forankrade inorn forvaltningen.
Sennans vattentakt
En ldgesrapport ldmnas. Enka dr utlamnade till berord personal och konsulten
arbetar med att sammanstalla svaren. Konsultens rapport ffirvdntas vara klar i
slutet av oktober.
Atgarder utover tidigare har vidtagits for att slikerstalla att pH-justering
fungerar enligt driftinstallation och anlaggningsbeskrivning.
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SAMMANTRADESPROTOKOLL

LAHOLMSBUKTENS VA
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Sida

2012-08-30

LBVA § 70

2(15)

LBVA 2012/0002

Underlag till ekonomisk plan 2014-2015, Laholms kommun *
Beslut
1. Namnden for Laholmsbuktens VA beslutar att godkanna forslag till
investeringsplan 2013-15 for va-verksainheten i Laholm och overlamna
den till kommunstyrelsen i Laholms kommun.
Arendet
Enligt antagna principer i Laholms kommun for ekonomi- och
verksamhetsstyming ska kommunstyrelsen besluta om riktlinjer och direktiv
For namndemas arbete med kommunplan och budget samt namndsplaner.
Namnden for Laholmsbuktens VA ska lamna airslag till investeringsplan
2013-15 for va-verksamheten i Laholm till kommunstyrelsen i Laholms
kommun
Arendets beredning
Forslag till investeringsplan 2013-15 for va-verksamheten i Laholm och
specifikation av investeringar.
Protokollsutdrag KS § 123 fran KS Lahohns kommun daterat 15 maj 2012.
Forslag till beslut
1. Namnden for Laholmsbuktens VA beslutar att godkanna forslag till
investeringsplan 2013-15 for va-verksamheten i Laholm och Overlamna
den till kommunstyrelsen i Laholms kommun.
Beslutsgang
Niimnden for Laholmsbuktens VA beslutar enligt foreliggande fOrslag.
Paragrafen forklaras omedelbart justerad.
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2012-08-30

LBVA § 71

5(15)

LBVA 2012/0323

Anvisningar for attest
Beslut
1. Namnden for Laholmsbuktens VA beslutar att godkanna "Anvisningar for
attest" daterad 8 augusti 2012.
Arende
Kommunfullmaktige i Halmstad kommun har faststallt "Riktlinjer for attest"
som innebar att varje namnd uppratta "Anvisningar for attest", vilket innebar
att respektive namnd ska uppratta beskrivningar av rutiner inorn de i §3 i
"Riktlinjer for attest" uppraknade tillampningsomradena.
Arendets beredning
Tjansteskrivelse daterad 10 augusti 2012 med bilagor.
Forslag till beslut
1. Namnden for Laholmsbuktens VA beslutar att godkanna "Anvisningar for
attest" daterad 8 augusti 2012.
Beslutsgang
Namnden for Laholmsbuktens VA beslutar enligt foreliggande forslag.
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SAMMANTRADESPROTOKOLL

LAHOLMSBUKTENS VA
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Sida

2012-08-30

LBVA § 72

6(15)

LBVA 2012/0250

VA-taxa 2013, Halmstads kommun, information
Beslut
1. Namnden for Laholmsbuktens VA beslutar att lagga informationen till
handl ingama.
Arendet
Namnden for Laholmsbuktens VA informeras oin forslag till VA-taxa for
Halmstads kommun 2013.
Tanken dr att VA-taxan ska vara konstruktionsmassigt och innehallsmassigt sa
lika som mojligt i Halmstads kommun sow i Laholms kommun. Svenskt
Vattens haslet-slag anvands som malbild for likriktningen.
Beslut kommer att fattas pa sammantrade 20 september 2012.

J-c
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SAMMANTRADESPROTOKOLL

LAHOLMSBUKTENS VA

Sammantriidesdatum
Sida

2012-08-30

LBVA § 73

7(15)

LBVA 2012/0251

VA-taxa 2013, Laholms kommun, information
Beslut
1. Namnden for Laholmsbuktens VA beslutar att lama informationen till
handlingama.
Arendet
Namnden for Laholmsbuktens VA informeras om forslag till VA-taxa for
Laholms kommun 2013.
Tanken dr att VA-taxan ska vara konstruktionsmassigt och innehallsmassigt sa
lika som mojligt i Halmstads kommun som i Laholms kommun. Svenskt
Vattens basforslag anvands som malbild for likriktningen.
Beslut kommer att fattas pa sammantrade 20 september 2012.
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SAMMANTRADESPROTOKOLL

LAHOLMSBUKTENS VA
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2012-08-30

LBVA § 74
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LBVA 2012/0254

Oversyn av Halmstad kommuns naringslivsarbete
Information/diskussion
Beslut
1. Namnden for Laholmsbuktens VA beslutar att lagga informationen till
handlingarna.
Arendet
Kommunstyrelsen i Halmstads kommun (KS) faststallde 6 september 2011
direktiv for en Oversyn av kommunens naringslivsarbete.
Utredningen pekade pa behov av samordning, dialog och fortydliganden.
Utifran det redovisades Hera forslag, bl.a. tre alternativa forslag till
organisation.
Namnden for Laholmsbuktens VA har for yttrande fact Oversyn av kommunens
naringslivsarbete.
Arendet kommer att beslutas om pa sammantradet 20 september 2012.
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SAMMANTRADESPROTOKOLL
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Sammantradesdatum
Sida

2012-08-30

LBVA § 75
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LB VA 2012/0307

Detaljplan, del av Bonnarp 1:1
Beslut
1. Ndmnden for Laholmsbuktens VA beslutar avge yttrande enligt upprattat
forslag daterat 30 augusti 2012.
Arende
Namnden for Laholmsbuktens VA har for yttrande fatt detaljplan for del av
Bonnarp 1:1. Normalt planffirfarande galley for framtagandet av detaljplanen.
Planforslagets syfte ar att skapa en tomt for en forskola med fyra avdelningar i
L:a Tjarby. I en overenskommelse med markagaren foreslas att norr om
ffirskolan tillskapas tvia villatomter. Under framtagande av detaljplaneforslaget
har Laholmsbuktens VA medverkat i fragor rorande brandvattenforsorjningen
for omradet och ledningsdragningen till de tva tomtplatserna som ayses skapas
norr om planerad ffirskola.
Att genomfora planen dr fullt mojligt sett ur ett va-perspektiv med ett
underskott i forhallande till intakter for anliiggningsavgifter. Da namnden for
Laholmsbuktens VA inte ser detta som en kostnad for va-kollektivet forutsatts
att kommunfullmdktige ger tackning till det uppkomna underskottet.
Arendets beredning
Forslag till yttrande daterat 30 augusti 2012.
Tjdnsteskrivelse daterad 16 augusti 2012.
Samradshandling daterad 1 augusti 2012.
Forslag till beslut
I. Ndmnden for Laholmsbuktens VA beslutar avge yttrande enligt uppriittat
kirslag daterat 30 augusti 2012.
Diskussion uppstar
Yrkande
Sven Palmkvist (M) yrkar bifall till foreliggande forslag till beslut.

NAMNDEN FOR

SAMMANTRADESPROTOKOLL

LAHOLMSBUKTENS VA

Sammantradesdatum
Sida

2012-08-30

Beslutsgang
Namnden fdr Laholmsbuktens VA beslutar enligt foreliggande forslag.
Paragrafen forklaras omedelbart justerad.

4(15)

NAMNDEN FOR

SAMMANTRADESPROTOKOLL

LAHOLMSBUKTENS VA

Sammantradesdatum
Sida

2012-08-30

LBVA § 76

5(15)

LBVA 2012/0300

Detaijplan fiir Heden 1 m.fl. Oskarstrom, Dnr KS 2011/0102
Beslut
I. Namnden for Laholmsbuktens VA beslutar att avge yttrande enligt
upprattat forslag daterat 30 augusti 2012.
Arende
Namnden for Laholmsbuktens VA har for yttrande fan detaljplan for
Heden 1 mil. Oskarstrom. Normalt planforfarande galler for framtagandet av
detaljplanen.
Huvudsyftet med detaljplanen är att mojliggera utbyggnad av skola och
forskola i kvarteret Heden. Planomradet ligger Mom verksamhetsomrade for
dricks-, spill- och dagvatten.
Forandringarna i bebyggelsemiljon far inte leda till en okad belastning av
dagvattennatet. Dart& ska texten "Dagvatten bor ddrfor fordrojas Mom
kvartersmark for att inte ytterligare belasta ledningsnatet" under Teknisk
forsOrjning ersdttas med "Dagvatten ska darfor fordrojas Mom kvartersmark for
att inte ytterligare belasta ledningsnatet".
Arendets beredning
Forslag till yttrande daterat 30 augusti 2012
Tjansteskrivelse daterad 17 augusti 2012.
Samradshandling daterad 29 juni 2012.
Forslag till beslut
1. Namnden for Laholmsbuktens VA beslutar att avge yttrande enligt
upprattat forslag daterat 30 augusti 2012.
Beslutsgang
Niimnden for Laholmsbuktens VA beslutar enligt foreliggande forslag.
Paragrafen ffirklaras omedelbart justerad.
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2012-08-30

LBVA § 77
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LBVA 2012/0261

Detaljplan for Fammarp 8:2 m.fl. Kronolund.
Dnr KS 2010/0171.
Beslut
1. Njimnden for Laholmsbuktens VA beslutar att avge yttrande enligt
upprdttat forslag daterat 30 augusti 2012.
Arende
Namnden for Laholmsbuktens VA har for yttrande fatt detaljplan for
Fammarp 8:2 m.fl. Kronlund. Normalt planffirfarande galler for framtagandet
av detaljplanen.
Detaljplanen syftar till att skapa mojlighet att bebygga fastigheten med
lagenheter med hoga kvarboendemOjligheter. Inom programomradet planldggs
for en hOgre exploatering med syfte att forstarka Frosakulls centrum. Hogre
hus syftar till att bevara gronytoma inorn fastigheten. Prograinforslaget
innehaller aven mojlighet att skapa och bebygga tre villatomter pa sydvastra
sidan av Fridas Grand.
Dagvattenfffidet fran omradet far inte Oka i forhallande till dagens flode. Nagon
specifik magasinsvolym for omradet kan iinnu inte anges eftersom
magasinsvolymen dr beroende av hardgrirandegraden pa exploateringen som
iinnu inte ar kand.
Beroende pa flerbostadshusens vaningsantal kan lokal tryckstegring pa
fastigheten bli nodvandig.
Programomradet ligger innanfor kommunalt verksamhetsomrade for d cksoch spillvatten. Namnden for Laholmsbuktens VA ffireslar att
kommunfullmaktige beslutar utoka verksamhetsomradet for dagvatten sa att
det omfattar programomradet.
Arendets beredning
FOrslag till yttrande daterat 30 augusti 2012.
Tjansteskrivelse daterad 16 augusti 2012.
Programsamradshandling daterad 30 inaj 2012.

NAMNDEN FOR

SAMMANTRADESPROTOKOLL

LAHOLMSBUKTENS VA

Sammantradesdatum
Sida

2012-08-30

Forslag till beslut
1. Namnden for Laholmsbuktens VA beslutar att avge yttrande enligt
upprattat forslag daterat 30 augusti 2012.
Beslutsgiing
Namnden for Laholmsbuktens VA beslutar enligt fdreliggande forslag.
Paragrafen forklaras omedelbart justerad.
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NAMNDEN FOR
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LAHOLMSBUKTENS VA

Sammantradesdatum
Sida

2012-08-30

LBVA § 78

8(15)

LBVA 2012/0263

Detaljplan for Onsjo 32:1 del av Halmstad Dnr KS 2009/0428
Beslut
1. Ndmnden for Laholmsbuktens VA beslutar att avge yttrande enligt
upprattat forslag daterat 30 augusti 2012.
Arende
Namnden for Laholmsbuktens VA har for yttrande fan detaljplan for del av
Onsjo 32:1. Normalt planfOrfarande giiller for framtagandet av detaljplancn.
Detaljplanen syftar till att skapa mojlighet att bebygga omradet med blandad
bostadsbebyggelse sasom enbostadshus, parhus, radhus och mindre
flerbostadshus.
Programomrfidet jigger lagt i forhfillande till befintligt ledningsnat for
spillvatten och hojdsattningen dr avgerande for att kunna ansluta bebyggelsen
med sjalvfall och undvika pumpning. Hojdsdttningen .dr Liven avgdrande ndr det
galler mojligheten att avberda dag- och driinvatten med sjalvfall mot befintligt
system och for att eliminera risken for oversvdmning.
Programomradet ligger utanfor kommunalt verksamhetsomrade for dricks-,
spill- och dagvatten. Namnden for Laholmsbuktens VA Icirestar att
kommunfullmaktige beslutar utoka verksamhetsomradet for dricks-, spill- och
dagvatten sa att det omfattar programomrfidet.
Arendets beredning
Forslag till yttrande daterat 30 augusti 2012.
Tjansteskrivelse daterad 16 augusti 2012.
Programsamrfidshandling daterad 31 maj 2012.
Forslag till beslut
1. Namnden for Laholmsbuktens VA beslutar att avge yttrande enligt
upprattat forslag daterat 30 augusti 2012.

NAMNDEN FOR

SAMMANTRADESPROTOKOLL

LAHOLMSBUKTENS VA

Sammantradesdatum
Sida

2012-08-30

Beslutsgang
Namnden for Laholmsbuktens VA beslutar enligt foreliggande ferslag.
Paragrafen Rirklaras omedelbart justerad.
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NAMNDEN FOR
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LAHOLMSBUKTENS VA

Sammantradesdatum
Sida

2012-08-30

LBVA § 79
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LB VA 2012/0291

Detaljplan for Halmstad 2:4 m fl, Hamnen, KS2011/0109
Beslut
I. Namnden for Laholmsbuktens VA beslutar att yttra sig i enlighet med
forslag till yttrande daterat 30 augusti 2012.
Arende
Namnden for Laholmsbuktens VA har for yttrande fan detaljplan for
Halmstad 2:1 m.fl Hamnen. Normalt planforfarande galler for framtagandet av
detaljplanen.
En ny detaljplan for hamnomradet är en viktig fdrutsattning for att kunna
utveckla hamnen och anslutande omraden och syftar till att sakerstalla en
effektiv och miljomassigi riktig markanvandning. En ny detaljplan syftar till att
mojliggora en utbyggnad av vag- och jamvagskommunikationerna
samt den tekniska infrastrukturen. En tydligare gatustruktur bidrar till att Oka
orienterbarheten i hamnomradet. En planlaggning tydliggor
viktiga risk- och sakerhetsfragor i omradet och ger battre underlag for
stallningstaganden som rot- bade hamnomradets och Ostra strandens
utveckling. For den samlade utvecklingen av hamnomradet innebar en god
kunskap om mark- och vattenffirhallanden i ontradet att ffirorenade
markomraden hanteras korrekt och att dagvatten kan omhandertaskenas innan
det nth- havet.
Till planomradet tillfors dagvatten fran dels bebyggelse utanfor planomradet
och dels inom planomradet till damm med tre (3) bassanger. Alit vatten star i
forbindelse med havet och med in- och utlopp strax vaster om det nya
handikappbadet. Dena utlopp utgar och ersatts med en kanal med in- och
utlopp vid Nissans mynning.
Arendets beredning
Forslag till yttrande daterat 30 augusti 2012.
Tjansteskrivelse daterad 21 augusti 2012.
Samradshandling daterat 18 juni 2012.
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11(15)

Forslag till beslut
1. Namnden for Laholmsbuktens VA beslutar att yttra sig i enlighet med
forslag till yttrande daterat 30 augusti 2012.
BeslutsgAng
Namnden for Laholmsbuktens VA beslutar enligt foreliggande forslag.
Paragrafen Itirklaras omedelbart justerad.
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LBVA 2012/0311

Planprogram fiir del av Tyludden 1:1 m.fl. KS 2012/0326
Beslut
1. Namnden for Laholmsbuktens VA beslutar att avge yttrande enligt
upprattat forslag datcrat 30 augusti 2012.
Arendet
Namnden for Laholmsbuktens VA har for yttrande fatt planprogram for del av
Tyludden 1:1 m.fl.
Behovet av fortatning och utveckling har ffiranlett samhallsbyggnadskontorets
uppdrag att to fram detta planprogram for ett centralt omrade av Tyludden
utmed Tjuvahalsvagen. Byggnadsnamndens bygglov for restaurang Salt har vid
overprOvningen bedomts strida mot Ohm& detaljplan och ar omdiskuterat.
Med anledning av detta har kommunstyrelsens samhallsbyggnadsutskott
beslutat att ett planprogram for del av Tyludden 1:1 med flera ska prova
restaurang, pensionat och parkering med med flera andamal for en utveckling
enligt oversiktsplanen av omradet i anslutning till Tjuvahalsvagens slut.
Parallellt med detta planprogram ska aven en detaljplan prova
restaurangandamal for den del av fastigheten Tyludden 1:1 som idag omfattas
av restaurang Salt med erfoderliga anslutningar.
Forslaget aystyrks da underlag saknas for bedomning av
dricksvattenforsorjning samt avledning och omhandertagande av spill- och
dagvattenavlopp.
Arendets beredning
Forslag till yttrande daterat 30 augusti 2012.
Tjansteskrivelse daterad 22 augusti 2012.
Programsamradshandling daterad 9 juli 2012.
Fiirslag till beslut
1. Namnden for Laholmsbuktens VA beslutar att avge yttrande enligt
upprattat fOrslag daterat 30 augusti 2012.

NAMNDEN FOR

SAMMANTRADESPROTOKOLL

LAHOLMSBUKTENS VA
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Beslutsgang
Namnden for Laholmsbuktens VA beslutar enligt fOreliggande forslag.
Paragrafen forklaras omedelbart justerad.
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LBVA 2012/0310

Detaljplan for del av Tyludden 1:1, Salt, KS 2011/0631
Beslut
I. Namnden for Laholmsbuktens VA beslutar att avge yttrande enligt
upprdttat Fdrslag daterat 30 augusti 2012 med komplettering pa sid 2 andra
stycket "I det fortsatta planarbete ska sakerstallas att va-verksamheten inte
drabbas av kostnader som overstiger anslutningsavgiften."
Arende
Namnden for Laholmsbuktens VA har for yttrande fatt detaljplan for del av
Tyludden 1;1, Salt. Huvudsyftet med detaljplanen ar att i detaljplan prova
lampligheten att bygga en vattenndra belagen restaurang vid strandlinjen i
Tylosands haysbad. Detaijplanen syftar ocksa till att sakerstalla allidinhetens
tillgang till stranden i detta aysnitt.
Tyludden ar foremal for hantering i annan ordning i form av planprogram. I
detta planprogram redovisas tva ldgen for restaurang Salt. Detta yttrande ayser
va-forhallande for den handelse lokaliseringsalternativ A, vid stranden, dvs
forslag enligt derma plan vdljs som underlag for fortsatt planering.
Byggnaden dr sedan uppforandet 2003 ansluten till kommunalt dricks- och
spillvatten med ffirbindelsepunkter vid badgarderoben enligt kartutdrag i
samradshandling. Laholmsbuktens VA forutsdtter att befintliga
ffirbindelsepunkter kvarstar och kan utnyttjas.
Fastighetens va-installation uppgradcras sä att den uppfyller gallande kray.
Planomradet ligger utanfor kommunalt verksamhetsomrade for dricks-, spilloch dagvatten. Ndmnden for Laholmsbuktens VA foreslar att
kommunfullmaktige beslutar utoka verksamhetsomradet for dricks- och
spillvatten sa att det omfattar planomradet.
Niimnden vill dven patala kommunens skadestandsskyldighet ayseende
konsekvenser av planbeslut ur Lex. oversviimnings- och klimatsynpunkt vilket
pakallar behovet av att riskanalysen genomffires fullt ut till en tydlig
bedomning vilka risker som foreligger vad galler denna typ av skador.
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Arendets beredning
Forslag till yttrande daterat 30 augusti 2012.
Tjansteskrivelse daterad 22 augusti 2012.
Programsamradshandling daterad 9 juli 2012.
Forslag till beslut
1. NAmnden for Laholmsbuktens VA beslutar att avge yttrande enligt
upprattat forslag daterat 30 augusti 2012.
Diskussion uppstar.
Yrkande
Sven Palmkvist (M) yrkar att yttrandet pa sid 2 andra stycket kompletteras med
"1 det fortsatta planarbete ska sakerstallas att va-verksamheten inte drabbas av
kostnader som overstiger anslutningsavgiften."
Beslutsgang
Namnden for Laholmsbuktens VA beslutar enligt ffireliggande forslag med
komplettering enligt Sven Palmkvists (M) yrkande.
Paragrafen forklaras omedelbart justerad.
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LBVA 2012/0001

Anmalan om delegationsbeslut
Beslut
1. Namnden for Laholmsbuktens VA beslutar att godkanna
amnalningsdrendena.
Arendet
a) Ordffiranden (C) om beslut av fordelning av arbetsmiljOuppgifter room
Halmstads kommun for ffirvaltningschef, 2012-05-31
LB VA ffirdelar arhetsmiljOuppgifter ayseende forvaltningen till
forvaltningschef.

---, 7"
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LBVA 2012/0021

Anmalningsfirenden
Beslut
1. Namnden for Laholmsbuktens VA beslutar att lagga informationen till
handlingarna.
Arendet
Laholms kommun
a) Antagande av detaljplan for Inre Kustvagen, Allarp i Skummeslevstrand.
(Beslut i KS § 148, 2012-06-12)
Syftet med detaljplanen är an mojliggora for den nya Inre Kustvagens
strackning vid Allarp i Skummeslov i Laholm. Eftersom Inre kustvagens
nya lage paverkar det narliggande planerade bostadsomradet tas aven
naromradet med.
b) Exploateringsavtal for genomforande av detaljplan for Mellby 1:22, 3:1
och 23:2 i Mellby.
(Beslut i KF § 102, 2012-06-26)
Ett forslag till detaljplan for Mellby 1:22, 3:5, 4:30, 23:1 mil. i
Mellby har upprattats och är klart for antagande.Ett forslag till
exploateringsavtal har nu upprattats. Avtalet innebar att fastighetsiigarna
ska projektera och utfOra va-ledningar, vagar,
gang- och cykelvagar, gatubelysning och fordrojningsdamm for
dagvatten. Samtliga bygghandlingar ska vara godkanda av kommunen
innan byggstart far ske.
c) Kommunens budgetuppfoljning 1/2012.
(Beslut i KF § 106, 2012-06-26)
Budgetuppfoljningar med prognoser pa arsskiftet redovisas for
kommunfullmaktige vid tva tillfallen varje ar. Fran och med innevarande 'dr
har saval delarsrapporten som de bada budget-uppfoljningama senarelagts
en manad. Delta innebar att fOrsta uppfoljningen ska utga fran
redovisningen per sista april och den andra per sista augusti. Den
sistnamnda budgetutfallsprognosen knyts samman med delfirsrapporten och
redovisas till kommunfullmaktige vid en och samma [finite under
oktober.
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Halmstads kommun
d) Revision — Inkopskort — uppffiljning.
(Beslut i LBVA §45, 2012-05-09)
(Beslut i KS § 182, 2012-05-29)
Uppffiljningsgranskningen har koncentrerats till bensinkortshanteringen
morn kommunen med anledning av att foregaende granskning visade
brister pa detta omrade. Granskningen har omfattat hemvardsnamnden,
teknik- och fritidsniimnden och namnden for Lahohnsbuktens VA.
Kommunstyrelsen beslutade 2012-04-10 §119 i samband med de
fortroendevalda revisorernas information om genomffirda granskningar
under verksamhetsaret 2011, att ge stadskontoret i uppdrag att Aterkomma
med ffirslag till lampliga atgarder som kan vidtas med anledning av
revisionen.
e) Antagande av detaljplan for Karlstorps Camping, Tylosand 2:1.
( Beslut i KF § 65, 2012-05-22)
Syftet med detaljplanen är att prova mojlighetema till nyttjande och
utveckling av campingverksamhet pa del av fastigheten Tylesand 2:1.
Darvid syftar planforslaget ocksa till att prova en langsiktigt hallbar
markanvandning Mom primal- skyddszon for vattentakt samt att sakerstalla
naturmark kring Nyrebacken och en skyddszon mellan campingverksamhet
och bostader samtidigt som fler campingenheter (husvagnsplats, taltplats
etc) tillskapas.
t) Forslag pa Planeringsdirektiv med budget 2013-2015.
(Beslut i KF § 77, 2012-06-19)
Lemkffivern, bestaende av moderata samlingspartiet, folkpartiet,
centerpartiet, kristdemokraterna och miljOpartiet, har tagit fram ett
gemensamt forslag pa planeringsdirektiv med budget 2013-2015.
g) Antagande av detaljplan for del av fyllinge 20:393, ny
atervinningsanlaggning och deponi.
(Beslut i LBVA § 25, 2012-02-28)
(Beslut i KF § 82, 2012-06-19)
Ett stort behov av hitta en plats for ny deponi och atervinningsanlaggning
finns i kommunen. Flertal lokaliseringsstudier har gjorts sedan borjan pa
90-talet och framat, och Ostra Kistinge har genom dessa bedomts vara den
lampligaste platsen for ny deponi i Halmstads kommun.
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h) Visionsstyrningsmodell — utveckling och implementering.
(Beslut i KF § 84, 2012-06-19)
En utvardering av Halmstad kommuns styrmodell,
visionsstyrningsmodellen, har genomfOrts. Utvarderingen visar att
modellen till stora delar medfort att planering, genomforande och
uppfoljning utifran vision Halmstad 2020 har forenklats.
Utvarderingen liar genomforts av stadskontoret och bygger pa intervjuer,
enkater och revisioner av styrmodellen.
i) Riktlinjer for arkiv- och dokumenthantering.
(Beslut i LBVA § 20, 2012-02-28)
(Beslut i KF § 86, 2012-06-19)
Ett behov av att se Over och fornya kommunens riktlinjer for
arkivhantering finny da den senaste uppdateringen av det gallande
arkivreglementet gjordes 'dr 2001. Riktlinjer for arkivhantering reglerar
hanteringen av dokument och andra media som ska bevaras for framtiden
enligt arkivlagcn.
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LBVA 2012/0020

Information om yttrande i planarenden
Beslut
1. Namnden for Laholmsbuktens VA beslutar att Idgga informat onen till
handl ingama.
Arendet
a)Brohuset, Munkagard 1:2. Lahohns kommun.
Samradsyttrande.
Plandndringens syfte att tillata hyresidgenheter istallet for fristaende
bebyggelse fordndrar inte den Iosning av va-fOrsorjningen som gdlIde for
den ursprungliga platten. En forandring som bedoms ldmplig dr att
omhandertagande av dagvattnet frail tillkommande gala och tomter aviedes
via rcirdrojningsmagasin som anlaggs i grenomradet vaster om den
tillkommande bebyggelsen och med avtappning till Edenbergaan.
1)) Klotet 25 mfl, Martin Luther, Halmstads kommun.
Utstallningsyttrande.
LBVA foreslar med anledning av Liinsstyrelsens radgivande synpunkter i
samradsskedet att planbestdmmelse "Dagvatten ska fordrojas inom
kvartersmark" fortydligas och ersdtts med "Fran fastigheten far siiippas ett
dagvattenflode av max imalt 20 Us och hektar vid ett regn med
aterkomsttiden 10 ar".
c) Oskarstrom 3:179, Halmstads kommun.
Samradsyttrande.
Huvudsyftet med detaljplanen ar att andra anvandning pa fastigheten for att
bredda anvandningen samt att underldtta for en eventuell flirsdljning av
fastigheten. LBVA har inga synpunkter.
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d) Trenninge 15:16, andring av detaljplan, Halmstads kommun.
Samradsyttrande.
Syftet med andringen av detaljplanen ar att Ora ett tillagg till
bestammelserna for fastigheten Trenninge 15:16, for att sakerstalla
pagaende markanvandning som kontorsverksamhet och kursverksamhet.
LBVA har inga synpunkter.
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LB VA 2012/0022

Ovriga fragor
Beslut
1. Namnden for Laholmsbuktens VA beslutar att lagga informationen till
handl ingarna.
Arende
Utbildning
Den 24 oktober är det utbildning om lagen om allmanna vattentjlinster pa
Katrinebergs folkhogskola. De ledameter som vill delta anmaler detta till
namndsekreteraren snarast.
Lagen om offentlig upphandling
I Lagen om offentlig upphandling star det i kap 10:2 om uteslutning av
leverantorer och omstandigheter som far medfora uteslutning av leverantorer.
Detta innebar att kommunen kan valja bort anbudsgivare som faller 1110111 de
omstandigheter som preciseras i kap 10:2.
Forvaltningschefen kommer att diskutera detta med upphandlingschefen i
Halmstads kommun.

