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Plats och tid:

Stationsgatan, Halmstad, Spaden, kl 13:00 — 16:25

Beslutande:

Lena Olofsdotter (C)
Sven Palmkvist (M)
Berth Andersson (S)
Jennie Johansson (MP) §§ 58-66
Krystyna Aronsson (M) §§ 54-57
Magnus Johansson (S)

Ovriga deltagande:

Krystyna Aronsson (M) §§ 58-66, Magnus Hedman (KD), Rosita
Antonsson (S)
PersonalfOretradare: SKAF Leif Grenlund §§ 54-58, TCO-OF
Christer Gumrin §§ 54-58, SACO Jan-Ake Hansson §§ 54-57.
Tjansteman: fOrvaltningschefen Torsten Rosenqvist, controllern
Ingvar Andersson §§ 54-57, Va-ingenjoren Catarina Berg
§§ 54- 61, enhetschefen Mattias Leijon §§ 56-66, samt sekreteraren
Carina Malmgren.

Utses att justera:

Sven Palmkvist (M)

Justeringens plats och tid:

Stationsgatan, 2012-06-13

Sekreterare:

CaLULEA
Carina
mgreu,---,

KoLG,,,,,s,

Paragrafer

54-66

OrdfOranden:

Justerande:

ANSLAG / BEVIS
Justeringen har tillkannagivits genom anslag
Organ:

Namnden for Laholmsbuktens VA

Sammantradesdatum:

2012-06-05

Datum for anslags uppsattande:
FOrvaringsplats for protokollet:

2012-06-15

Datum for anslags nedtagande:

Laholmsbukte s VA

Underskrift:

Carina Malmgren

U Utdragsbestyrkande

2012-07-09

NAMNDEN FOR

SAMMANTRADESPROTOKOLL

LAHOLMSBUKTENS VA

Sammantradesdatum
Sida
2012-06-05

LBVA § 54

LBVA 2012/0016

Val av justerare
Beslut
1. Namnden for Laholmsbuktens VA utser jamte ordfOranden (C) Sven
Palmkvist (M) att justera protokollet.
Arendet
Sven Palmkvist (M) fOreslás justera protokollet.
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LBVA 2012/0017

LBVA § 55

Godkannande av fdredragningslista
Beslut

1. Namnden for Laholmsbuktens VA beslutar att godkanna fOreliggande
fOredragningslista efter revidering.
Arendet

FOreligger fOrslag till fOredragningslista.
FOljande arende tillfOrs fOredragningslistan:
* Sammantradesdagar for LBVA 2012, komplettering.
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LBVA 2012/0018

Rirvaltningschefen m.fl. informerar *
Beslut
1. Namnden for Laholmsbuktens VA beslutar att lagga informationen till
handlingama.
Arendet
Utslapp av lut i vattenledning
I mfindags, 4 juni, upptacktes det att PH-vardet i utgaende ledning vid Sennans
vattenverk var fOrhOjt Pumpen som doserar natronlut stangdes av och beslut
togs om att spada med rfivatten i Sennan for att komma ner till normalt PHvarde igen. Detta visades sig inte fungera utan PH-vardet fortsatte att stiga.
FOrvaltningen kontaktade SOS alarm for att meddela allmanheten om att
vattnet inte fick anvandas. Detta gallde (la Sennan, Aled och de Ostra delarna
av Halmstad. Arbete pagick for att sakerstalla att PH-vardet skulle atergfi till
normalt varde. Pa tisdagskvallen blastes sa faran Over. En konsult kommer att
tillsattas for att utreda vad utslappet berodde pa Konsulten kommer att arbeta
med fOrvaltningen och med miljo- och hdlsoskyddskontoret som ar
tillsynsmyndighet.
Rapport fran planeringskonferens budgetarbete Laholm
Information fran planeringskonferensen lamnas. Verksamhetsstyrningen har
tidigare varit malstyrd men kommer i fortsattningen vara resultatstyrd.
Halmstads och Laholms kommunerna tidpunkter for planeringsprocessen
&mu inte i fas.
Rapport fit Svensk Vattens arsmOte
Svenskt Vatten hade arsmOte i maj dar representanter Fran LBVA och nagra
handlaggare deltog. Deltagarna lamnar information flan de olika seminarier
som de deltog pa. Seminarierna finns att lasa pa Svenskt Vattens hemsida.
Information om tvist med plantskola
Plantskola began ersattning for fOrlorade plantor som de miser blev fOrsteorda
som konsekvens av att kommunen byggde ut GC-bana och vattenledningar vid
omrfidet 2003 och skador intraffade pa befintliga draneringsledningar. Skadan
intraffade 2007 i samband med extrem nederbOrd. Plantskolan och
fOrvaltningen har inte kommit Overens om ersattningsbelopp. FOrvaltningen har
11,10 Midi .siEm
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fOreslagit att Tingsratten utser en fOrlikningsdomare i malet. Besked om detta
har inte lamnats annu.
Information om Spillvattenledning, haven, Kvibille
Spillvattenledningen som gar mellan Kvibille och Holm har gfitt sander pa
nagra stallen vilket ar atgardat. Det som iterstar ar hantering av ersattning for
skada som lantbrukaren kommer att begara.
TOnnersjO vattentakt, skyddsomrade, Overenskommelse med markagare
TOnnersjO Plantskola AB har stamt Halmstads kommun a yseende den skada
som fOretaget anser sig ha isamkats till fOljd av faststallande av skyddsomrade
med tillherande fOreskrifter for TOnnersjO vattentakt. En fOrlikning mellan
parterna har genomfOrts som innebar att kommunen dels fOrvarvar strategiskt
belagen mark inom skyddsomrade for vattentakt dels lamnar en ersattning for
intrang.
FOrsOrjningslaget dricksvatten
FOrsOrjningslaget for dricksvattnet an god. FOrbrukningen Okar markant di det
ar varmt vader men nivan for grundvattnet ar bra.
Rattsprocess Statens VA-namnd
Fastighetsagare har Overklagat beslut om avgift for dagvattensanslutning, inom
Haverdal, Harplinge och FrOsakull, till Statens VA-namnd. Statens VA-namnd
har kallat till sammantrade i arendena 4 och 5 juni i Halmstad.
Samverkan med Bastad
LBVA:s presidie har traffat Bastads kommun angaende utbyggnaden av
Angstorps avloppsreningsverk. Presidiet har lamnat Onskemal om att fa bli
remissinstans gallande detaljplaner i Bastads kommun nar planerna berOr
ansvarsomradet for LBVA.
Aktuella mark- och planarenden i Laholm
I Skottorp vill markagare planlagga i primart skyddsomrade. I Basthult dar det
planeras for en ny vattentakt for Knared pa& diskussioner med markagare om
kOp av mark.
V.Stranden avloppsverk, elavbrott
En elledning gravdes av vilket innebar att Vastra strandens avloppsreningsverk
blev utan el under nagra timmar. Skadorna blev begrdnsade och paverkan pa
Nissan och Laholmsbukten blev minimal. Diskussioner pagar med HEM om
samarbete for att fa tillgfing till reservkraftfOrserjning vid elavbrott.

LI ACI

ande

tdragshestyrkande

NAMNDEN FOR
LAHOLMSBUKTENS VA

SAMMANTRÀDESPROTOKOLL
Sammantradesdatum
Sida

2012-06-05

Seminarie 20-21 augusti pi Astad gird..
Seminarie for namndens ledamOter pa Astads gird for att arbeta med
verksamhetsplanering.
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LBVA 2012/0019

Ekonomisk prognosrapport 2012 *
Beslut
1. Namnden for Laholmsbuktens VA beslutar att lagga ekonomisk
prognosrapport fOr januari-maj 2012 till handlingarna.

Arendet
FOreligger av Laholmsbuktens VA upprnttad ekonomisk prognosrapport
januari-maj 2012 for namndens verksamhet.

Arendets beredning
Ekonomisk prognosrapport januari - maj 2012 daterad 5 juni 2012.

Rirslag till beslut
1. Namnden for Laholmsbuktens VA beslutar att lagga ekonomisk
prognosrapport for januari-maj 2012 till handlingarna.

Beslutsgfing
Namnden for Laholmsbuktens VA beslutar i enlighet med fOreliggande fOrslag.
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Beredskapsplanering, information *
Beslut
1. Islümnden for Laholmsbuktens VA beslutar att Iagga informationen till
handlingarna.
Arendet
Fbrvaltningen arbetar med att se Over beredskapsorganisationen.
Beredskapsorganisationen ar flirt 2007 och behOver uppdateras odd
Laholmsbuktens VA har tillkommit. Beredskapen stracker sig Over tvd
kommuner och ska vara andamalsmassig.
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LBVA 2011/0370

Debitering av VA-avgifter, information
Beslut
1. Namnden for Laholmsbuktens VA beslutar att lagga informationen till
handlingarna.
Arendet
En lagesrapport lamnas i det pfigfiende arbetet med debitering av VA-avgifter.
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LBVA 2012/0250

VA-taxa 2013, Halmstads kommun, information
Beslut
1. Namnden for Laholmsbuktens VA beslutar att lagga informationen till
handlingarna.
Arendet
Informeras om pagaende arbete med Va-taxa for 2013 for Halmstads kommun
Tanken ar att Va-taxan ska vara sfi konstruktionsmassigt och
fOrdelningsmassigt likvardiga i Halmstads respektive Laholms kommuner som
Svenskt Vattens basforslag fOreslas anvandas som malbild for
likriktningen.
Mer information lamnas pa sammantradet 30 augusti 2012.
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LB VA 2012/0251

VA-taxa 2013, Laholms kommun, information
Beslut
1. Namnden for Laholmsbuktens VA beslutar att lagga informationen till
handlingarna.
Arendet
Informeras om pagaende arbete med Va-taxa for 2013 for Laholms kommun.
Tanken ar att Va-taxan ska vara sa konstruktionsmassigt och
fOrdelningsmassigt likvardiga i Halmstads respektive Laholms kommuner som
mOjligt. Svenskt Vattens basfOrslag fOreslas anvandas som mfilbild for
likriktningen.
Mer information lamnas pa sammantradet 30 augusti 2012.
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LB VA 2012/0195

Spillvattenplan - kretsloppsansvar smii avlopp
Beslut
Nãmnden for Laholmsbuktens VA beslutar att sanda ut spillvattenplan for
Halmstads kommun 0 remiss till bertirda enheter och namnder.
Namnden for Laholmsbuktens VA beslutar att bjuda in beriirda namnder
och enheter i Laholms och Halmstads kommuner till en seminariedag med
syfte att diskutera och fOrankra fOrslag till morgondagens VA-fOrserjning i
sOdra Halland.
Arendet
Laholmsbuktens VA har utarbetat ett fOrslag till spillvattenplan for Halmstads
kommun. Planen utgOr en grund for planering av framtidens
spillvattenhantering och dr ett delunderlag for framtagande av ny Oversiktsplan.
Se bilaga 1.
Parallellt med utarbetande av spillvattenplan for Halmstads Kommun pa&
aven arbete med spillvattenplan for Laholms kommun Vidare págár arbete
med en gemensamvattenfOrserjningsplan for Bastads, Laholms och Halmstads
kommuner.
Uttiver dessa utredningar har aven utfOrts en stOrre dagvattenutredning for
Villsharads samhalle.
FOrvaltningen fOreslar att Namnden for Laholmsbuktens VA kallar beriirda
enheter och namnder i kommunerna till ett gemensamt seminarium under
hiisten. Syftet med detta seminarium dr att diskutera och ferankra en planering
for framtidens VA-hantering i Laholm och Halmstad.
Arendets beredning
Tjansteskrivelse daterad 28 maj 2012.
FOslag till spillvattenplan.
Rirslag till beslut
Namnden for Laholmsbuktens VA beslutar att sanda ut spillvattenplan for
Halmstads kommun pâ remiss till berOrda enheter och namnder.
Namnden for Laholmsbuktens VA beslutar att bjuda in bentirda namnder
och enheter i Laholms och Halmstads kommuner till en seminariedag med
syfte att diskutera och fOrankra fel-slag till morgondagens VA-fOrstirjning i
siidra Halland.
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Beslutsgfing
Namnden for Laholmsbuktens VA beslutar enligt fOreliggande fOrslag.
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LBVA 2012/0247

Detaljplan for Hishult 2:40 m fl - Hiskullens industriomritde
Beslut
1. Namnden for Laholmsbuktens VA beslutar att for detaljplanefOrslag for
Hishult 2:40 m fl - Hiskullens industriomrfide lamna fbljande yttrande
daterat 25 juni 2012.

Arendet
WO- och byggnadsnamnden i Laholm har Oversant detaljplanefiirslag for
Hishult 2:40 m fl - Hiskullens industriomrade for samrad.
I Hishult saknas mark for industri varfOr kommunen fOrvarvat fastighetema
Hishult 2:19 och 2:34. Fastighetema ligger i anslutning till det nuvarande
industriomrfidet som ar detaljplanelagt. Detaljplanerna har inarbetats i detta
planfiirslag.
Laholmsbuktens VA har i tidigt skede i framtagandet av planen tagit del av
forslaget och framfbrallt patalat den begransade vattentillgangen i Hishult och
lOsandet och omhandertagande och hanteringen av dagvattnet.
Det är i fitirsta hand den begransade vattentillgangen, och inte lika mycket
ledningsnatets kapacitet, som innebar att verksamheter med stone vattenbehov
an hushallsferbrukning inte kan etablera sig i omrfidet.
Det nedstrOms befintliga dagvattensystemet dr inte dimensionerat for att to
emot dagvatten Mn hela planomradet utan ferdrejning. Detta innebar att den
sodra delen av omrficlet leds till ett ferdrejningsmagasin inom naturomthlet i
vaster och med avtappning till befintligt system i Vastergardsvagen. De
geologiska fiirutsattningarna bedems som goda att omhanderta delar av
dagvattnet inom fastighet.
Detaljplanen ligger Mom Smedjehns avrinningsomrfide. Smedjean utgOr
ravattentakt for Skottorps vattentakt vilket ytterligare betonar behovet av val
fungerande dagvattenhantering.
Spillvattnet ansluts till befintligt ledningssystem i Vastergardsvagen och inte
Nordanavagen.

Arendets beredning
Yttrande daterat 5 juni 2012.
Samradshandling daterad 16 maj 2012.
liistcrand
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FOrslag till beslut
1. Namnden for Laholmsbuktens VA beslutar att for detaljplaneferslag for
Hishult 2:40 m fl - Hiskullens industriomrade lamna fOljande yttrande
daterat 25 juni 2012.

Beslutsgfing
Namnden for Laholmsbuktens VA beslutar enligt fOreliggande fOrslag.
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LBVA 2012/0021

Anmalningsfirenden
Beslut
1. Islamnden for Laholmsbuktens VA beslutar att lfigga informationen till
handlingarna.
Arendet
Laholms kommun
Namndernas rapporter om den interna kontrollen 2011.
(Beslut i KS § 91, 2012-04-11)
Namnderna har det yttersta ansvaret for den intern kontrollen Mom
respektive verksamhetsomrfide. KS godkanner rapporterna med resultat
frân uppfiiljningen av den interna kontrollen Rh. 2011.
Riktlinjer och direktiv for namndernas arbete med budget, kommunplan
och namndsplaner for fir 2013 samt ekonomisk plan 2014-2015.
(Beslut i KS § 123, 2012-05-15)
KS beslutar om riktlinjer och direktiv for namndernas arbete med
kommunplan och budget samt namndsplaner. KS faststaller riktlinjer och
direktiven.
Information om Laholmsbuktens VA.
(Beslut i KF § 55, 2012-04-24)
Fiiretradare fran Laholmsbuktens VA informerar om verksamheten.
Kommunens Arsredovisning 2011.
(Beslut i KF § 61, 2012-04-24)
FOreligger redovisning frin kommunens nfimnder for medelsfOrvaltningen
under fiiregfiende budgetfir. KF godkanner Arsredovisningen.
e) Kommunrevisorernas berattelse for revisionen av kommunens verksamhet
2011 samt prOvning av frfigan om ansvarsfrihet for namnderna och de
enskilda fOrtroendevalda i dessa organ.
(Beslut i KF § 62, 2012-04-24)
Berattelse fOreligger som ayser revisionen. KFs ordfOrande lamnar fOrslag
pá handlaggning av frfigan om ansvarsfrihet med anledning av
bestammelsen om jay. KF godkanner ordfOrandens fOrslag till
Ithiciande sA
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handlAggningsordning och KS, namnder, fullmdktigeberedningar beviljas
ansvarsfrihet med hanvisning till revisoremas revisionsberdttelse.
OverfOring av 2011 firs budgetavvikelse till resultatfonder.
(Beslut i KF § 63, 2012-04-24)
2008 infOrdes ett system med resultatfonder. Ett Overskott som fors over
till nasta fir ffir disponeras av resp. namnd for den aktuella verksamheten
om inget annat beslutas om sarskilt. KF faststaller fOreliggande fOrslag till
OverfOringar av 2011 firs resultat till resultatfonder for resp. namnd.
Kommunens kompletteringsbudget 2012.
(Beslut i ICE § 64, 2012-04-24)
BudgetOverskott som ej OverfOrs till ndstkommande fir med hjalp av
resultatfonder kan hanteras i samband med kompletteringsbudget.
KF faststaller fOreliggande fOrslag till kompletteringsbudget for 2012.
Halmstads Kommun
Kommunrevisorernas revisionsberdttelse for fir 2011 samt frfiga om
ansvarsfrihet.
(Beslut i KF § 46, 2012-04-24)
Berdttelse fOreligger som a yser revisionen. KF beslutar att Idgga
revisionsberdttelsen till handlingarna och beviljar KS och namnderna, de
enskilda fOrtroendevalda i dess organ ansvarsfrihet fOr 2011.
Detaljplan for Giganten 5 m fl , Nyhem
(Beslut i LBVA § 119, 2011-11-09)
(Beslut i KF § 49, 2012-04-24)
Syfte med planen dr att tillskapa nya Idgenheter vid Nyhems centrum. KF
beslutar att godkanna exploateringsavtalet, godkdnria utlátandet efter
fOrnyad utstallning och anta densamma. KF beslutar att anta fOrslag till
detaljplan for Giganten 5.
Detaljplan for Volontdren 1 och 4.
(Beslut i KF § 50, 2012-04-24)
Syftet fir att uppfOra bostader med smfildgenheter samt justera
andamfilsbeteckningen for Valids aldreboende. KF beslutar att anta fOrslag
till detaljplan for Volontdren 1 och 4.
k) Revidering av taxan for den kommunala livsmedelskontrollen.
(Beslut i KF § 56, 2012-04-24)
Taxan revideras med anledning av ny vagledning fit Livsmedelsverket.
KF beslutar at revidera taxan enligt bilaga 1.
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LBVA 2012/0022

Ovriga fritgor
Beslut
1. Islamnden for Laholmsbuktens VA beslutar att lagga informationen till
handlingama.
Arendet
Transporter till Vastra strandens avloppsreningsverk
Diskuteras om att lastbilarna som kor transporter ner till avloppsreningsverket
ofta kik for fort. Farvaltningen bar uppmana entreprenarema om att hAlla
hastigheterna.
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LBVA 2012/0270

Sammantradesdagar for LBVA 2012, komplettering
Beslut
1. Namnden for Laholmsbuktens VA beslutar att halls ett extra sammantrade
20 september 2012 Id 13.
Arendet
Beslut om VA-taxan for Halmstads och Laholms kommuner ska tas av
respektive kommuns kommunfullmaktige innan Arsskiftet 2012-2013.
Isffinuiden for Laholmbuktens VA har informerats om arbetet med VA-taxan
for 2013 for bada kommunerna och mer information kommer pfi sammantradet
30 augusti 2012.
For att to beslut om VA-taxa 2013 fOr Halmstads och Laholms kommuner
fOreslfis att ett extra sammantrade hates den 20 september 2012 kl 13.
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