NANINDEN FOR

SANIMANTRÀDESPROTOKOLL

LAHOLMSBUKTENS VA

Sammantradesdatum
Sida

1(18)

2012-04-03

Plats och lid:

Stationsgatan, Halmstad, Spaden, Id 13:00 - 16:45

Beslutande:

Lena Olofsdotter (C)
Sven Palmkvist (M)
Bertil Andersson (S) §§ 32-40
Imre Gulyas (S) §§ 28-31
Jennie Johansson (NIP)
Magnus Johansson (S)

Ovriga deltagande:

Krystyna Aronsson (M), §§ 28-36, Imre Gulyas (S) §§ 32-40,
Magnus Hedman (KD), Karl-Fredrik Klinker (M), Rosita
Antonsson (S).
PersonalfOretradare: SACO Jan-Ake Hansson §§ 31-36.
TjAnsteman: fOrvaltningschefen Torsten Rosenqvist, Va-chefen
Lennart Lorick, enhetschefen Mattias Leijon, abonnentingenjoren
Catarna Berg § 35, va-ingenjoren Robert Hyll § 35-37,
projekteringsingenjeren Alf Nilsson § 31-38, kommunikatOren
Anna Wallefors §§ 31-34 samt sekreteraren Carina Malmgren.

Utses att justera:

Sven Palmkvist (M)

Justeringens plats och tid:

Stationsgatan, 2012 - 04 - 16

Sekreterare:

CaWilk RAILAMOIS(A/N
Carina. lmgren

Paragrafer 28 - 40

34,38 OJ

Ordftiranden:
Justerande:

Sven Palmkvist (M)
ANSLAG / BEVIS
Justeringen har tillkannagivits genom anslag
Organ:

Namnden for Laholmsbuktens VA

SammantrAdesdatum:

2012 - 04 - 03

Datum fôr anslags uppsiittande: 2012 -04 - 18

Datum fOr anslags nedtagande: 2012 - 05 - 10

FOrvaringsplats fOr protokollet: Laholmsbuktens VA
Underskrift:

CaMLA

Carina Malmgren

Utdragsbestyrkande

NANINDEN FOR

SAMMANTRADESPROTOKOLL

LAHOLMSBUKTENS VA

Sammantradesdatum
Sida

1(4)

2012-04-03

Plats och tid:

Stationsgatan, Halmstad, Spaden, ld 13:00 — 16:45

Beslutande:

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

Ovriga deltagande:

Krystyna Aronsson (M), Imre Gulyas (S), Magnus Hedman (10),
Karl-Fredrik Klinker (M), Rosita Antonsson (S)
PersonalfOretradare: SACO Jan-Ake Hansson § 34.
Tjansteman: fervaltningschefen Torsten Rosenqvist, Va-chefen
Lennart Lorick, enhetschefen Mattias Leijon § 38,
projekteringsingenjoren Alf Nilsson § 38, konununikatOren Anna
Wallefors § 34 samt sekreteraren Carina Malmgren.

Utses att justera:

Sven Palmkvist (M)

Justeringens plats och tid:

Stationsgatan, 2012-04-03

Sekreterare:

&LILA KIA/V

Paragrafer 34, 38

Caring M
yjahmgren

Ordföranden:
(C

Justerande:

/

alle;

Sven Palmkvist (
ANSLAG / HEWS
Justeringen har tillkannagivits genom anslag
Organ:

Niininden for Laholmsbuktens VA

Sammantrtidesdatum:

2012-04-03

Datum fôr anslags uppsattande: 2012-04-05

§ 34, 38 OJ
Datum for anslags nedtagande: 2012-04-27

Förvaringsplats for protokollet: Laholmsbuktens VA
Underskrift:

COMA .
Carina Malmgren

/Lk
U agsbestyrkande

NAMNDEN FOR

SAMMANTRADESPROTOKOLL

LAHOLMSBUKTENS VA

Sanunantradesdatum
Sida
2012-04-03

LBVA § 28

LBVA 2012/0016

Val av justerare
Beslut

1. Niimnden for Laholmsbuktens VA utser Ante ordfdranden (C) Sven
Palmkvist (M) att justera protokollet.
Arendet

Sven Palmkvist (M) fOreslAs justera protokollet.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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NAMNDEN FOR

SAMMANTRADESPROTOKOLL

LAHOLMSBUKTENS VA

Sammantradesdatum
Sida
2012-04-03

LBVA § 29

LBVA 2012/0017

Godkiinnande av tbredragningslista
Beslut

1. Nanuiden for Laholmsbuktens VA beslutar au godkanna fOreliggande
fOredragningslista efter revidering.
Arendet

FOreligger fOrslag till feredragningslista.
Punkten Ovriga frágor utgfir.

Justerandes

Utdragsbestyrkande

3(18)

NAMNDEN FOR

SAMNIANTRADESPROTOKOLL

LAHOLMSBUKTENS VA

Sammantradesdatum
2012-04-03

LBVA § 30

Sida
4(18)

LBVA 2012/0018

Fiirvaltningsehefen m.t1. informerar *
Beslut
1. Nanmden for Laholmsbuktens VA beslutar att lagga informationen till
handlingarna.
Arendet
0-ringen
Informeras om arbetet med vattenfOrsOrjning och omhandertagande av
spillvattnet under eventet.
Avfallsplan, renhfillningsordning
Redovisas tankegangar kring hanteringen av sa kallat "svartvatten" och andra
fOroreningar i vattenfas.
Larmsystem
Ett fOrstik med ett lannsysten som kan meddela, per telefon, aktuella
fastighetsagare vid problem med t. ex. vattenlackor pagan.
E-legitimation
Arbetet med att kunder i Halmstads kommun ska kunna Ora och ha tinging
till vissa tjanster via internet pagfir. En E-legitimation krays di
Bensinkort
Revisorerna i Halmstads kommun har genoinfOrt en revision Over hanteringen
av bensinkort i fOrvaltningen. Arendet kommer upp for beslut pfi sammantradet
i maj.
Huvudmannaskapsutredningen
Samhallsbyggnadsutskottet ska to beslut om huvudmannskapsutredningen. Det
ar viktigt att dagvattenhanteringen ar med i diskussionerna.
Moten
Lantbrukarna Mom DOmestorps vattenskyddsomrfide har initierat ett mote dar
fOrutom representanter Fran LBVA aven LRF och miljii- och
byggnadsnamnden i Laholm deltog. PA motet diskuterades skyddsfOreskrifterna
som galler for vattenskyddsomraden, avgifter for att Oka tillstand mm.
Justerande sio
•

Utdragsbestyrkande

NAMNDEN FOR
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SAMMANTRADESPROTOKOLL
Sammantradesdatum
Sida

2012-04-03
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Presidiet har haft mote med Bfistads och Laholms kommuner angiende
kopplingen frin Bfistads kommun till Hedhusets avloppsreningsverk.
Investeringsprogram 2012
Sammanstallning over pfigiende investeringar utdelas. Redovisning ska
fortsduningsvis ske med kartor som aven r6r Laholms kommun.
IT
IT-Overliggning pfigAr for att se till att all personal har tinging till det som
berOr dem.
Lokalkomplettering vistra strandens avloppsreningsverk
Det fmns behov av fler arbetsrum men det firms inga fler rum att tillgh pi
Stationsgatan. En skiss pi hur fler rum kan tillskapas pi vhstra strandens
avloppsreningsverk iv gjord Tanken är att vissa handliggare kan ffi tinging till
arbetsrum pi vastra strandens avloppsreningsverk istallet for ph Stationsgatan.
Ipad
Ninuiden kommer att fi iPad till sarnmantridet i maj. Handlingama kommer
aven att skickas ut pi papper till maj-motet. Utbildning i hantering av iPad
kommer att ske pi maj-motet. Maj-motet kommer dArfOr att bOrja kl 10:00
istAllet for kl 13:00.

justerandes sign

U dragsbestyrkande

NAMNDEN FOR

SAMMANTRADESPROTOKOLL

LAHOLMSBUKTENS VA

Sammantradesdatum
Sida

2012-04-03

LBVA § 31
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LBVA 2012/0019

Ekonomisk prognosrapport 2012 *
Beslut
1. Namnden for Laholmsbuktens VA beslutar att lagga ekonomisk
prognosrapport for januari-februari 2012 till handlingama.
Arendet
FOreligger av Laholmsbuktens VA upprattad ekonomisk prognosrapport
januari-februari 2012 fOr namndens verksamhet.
Arendets beredning
Ekonomisk prognosrapport januari-februari 2012 daterad 3 april 2012.
Ftirslag till beslut
1. Namnden for Laholmsbuktens VA beslutar att lagga ekonomisk
prognosrapport f6r januari-februari 2012 till handlingama.
Beslutsgiing
Namnden for Laholmsbuktens VA beslutar i enlighet med fdreliggande fOrslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

NAMNDEN FOR

SAMMANTRADESPROTOKOLL

LAHOLMSBUKTENS VA

Sammantradesdatum
Sida

2012-04-03

LBVA § 32

LBVA 2011/0012

Internbudget 2012 *
Beslut
1. Nãmnden f6r Laholmsbuktens VA beslutar att lágga informationen till
handl ingama.
Arendet
Projektplan for 2012 utdelas. Planen visar planerad verksamhet med
budgetprognos.

Justerand s sib

thdragsbestyrkande
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NAMNDEN FOR

SAMMANTRADESPROTOKOLL

LAHOLMSBUKTENS VA

Sammantradesdatum
Sida

2012-04-03

LBVA § 33

8(18)

LBVA 2012/0111

Servishige fastigheten Ala 3:63
Beslut
1. Namnden for Laholmsbuktens VA beslutar att a yslfi begaran om annat lage
for fOrbindelsepunkten for vatten och spillvatten till fastigheten Ahla 3:63.
Arendet
Agama till fastigheten Ahla 3 .63 framfOr i skrivelse daterad 8 januari 2012 att
upprattad fOrbindelsepunkt fOr rubricerad fastighet har placerats pa felaktigt
sat. Motivet for detta pfistfiende ar att ferbindelsepunkten enligt information
given vid traff med berOrda fastighetsagare nfigra fir innan va-utbyggnaden
pabOrjades i Ahla skulle upprattas som till en normaltomt, c:a 1000 m2. Karta
med inlagt fOrslag till fOrbindelsepunkt skickades till samtliga fastighetsagare.
Onskades ett annat lage for denna skulle detta markeras pa samma karta och
retumeras till kommunen. Ahla 3:63 Onskade ett lage som lag c:a 60 meter
innanfOr tomtgrans. Onskemfilet var fram till en aldre mindre fastighet som inte
existerade langre. EntreprenOren hade inte nfigot uppdrag an att uppratta
fOrbindelsepunkten i hOjd med tomtgransen for den nya fastigheten.
Arendets beredning
Tjansteskrivelse daterad 5 mars 2012.
Skrivelse frin fastighetsagare daterad 8 januari 2012.
Fiirslag till beslut
1. Namnden for Laholmsbuktens VA beslutar att ay sla begaran om annat lage
for fOrbindelsepunkten for vatten och spillvatten till fastigheten Ahla 163
Diskussion uppstfir
Yrkande
Sven Palmkvist yrkar att arm-Men tilistyrker fOreliggande fOrslag.
Beslutsgitng
Namnden for Laholmsbuktens VA beslutar enligt fOreliggande fOrslag.

lustevandes sign
ed,/

Utdragsbesiyrkande
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Sammaatradesdatum
Sida

2012-04-03

LBVA § 34
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LBVA 2012/0165

Remiss - Centrumutvecklingsprogram
Beslut
1. Nimnden far Laholmsbuktens VA har inget att erinra med a yseende pi
Oman vatten- och avloppsförsOdning.
Arendet
Niimnden f6r Laholmsbuktens VA har far yttrande fitt remiss
"centrumutvecklingsprogram for Halmstad".
Projektet Stadens hjarta centrumutveckling i fokus syftar till att to fram en
gemensam mfilbild, strategier, konkreta &girder samt förbattrade
organisation/samverkansformer for ett attraktivt centrum i Halmstad inorn
omridena stadsmiljO, kultur, evenemang och utbud.
Projektet drivs gemensamt av Halmstads kommun, Fastighetsagarna Halmstad
och Halmstads City.
FOrslaget till centrumutvecklingsplan for Halmstad bedOms inte medfOra stOrre
pfiverkan pi vatten- och avloppssystemet i centrala Halmstad.
Arendets beredning
Yttrande daterat 3 april 2012.
Remiss daterat 24 februari 2012.
Fiirslag till beslut
1. Namnden for Laholmsbuktens VA har inget att erinra med a yseende pi
allman vatten- och avloppsfOrsOrjning.
Beslutsging
Namnden for Laholmsbuktens VA beslutar enligt fOreliggande fOrslag.
Paragrafen fOrklaras omedelbart justerad.

Justeran s Si

Utdragsbestyrkande
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LB VA § 35
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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 oversikt Over hur komplext VA-debitering ar visas och gas igenom.
Arbetet med att fa Overblick Over VA-debiteringen ar fOrsta steget till att
bestamma hur VA-debiteringen ska ske i framtiden.
Pa sammantradet i maj kommer ytterligare information att delges namnden i
arendet.

Justerandes si

UtdragsbestyrIsande

NAMNDEN FOR

SAMMANTRADESPROTOKOLL

LAHOLMSBUKTENS VA

Sammantradesdatum
Sida
2012-04-03

LBVA

36
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LB VA 2012/0194

Dagvattenutbyggnad VilshArad, information
Beslut
1. NAmnden fOr Laholmsbuktens VA beslutar att lagga informationen till
handlingarna.
Arende
Fastighetsagare pi ärnAsvagen och Gathenhielmsvagen har Overklagat avgifter
for anslutning till dagvattennatet till Statens VA-namnd. Statens VA-nAmnd
har beslutat i dessa arenden till kommunens fOrdel
Divarande teknik- och fritidsnamnden tog beslut om att utbyggnad av
dagvattensanslutningar inom Vilsharad skulle prioriteras. Sweco har genomfOrt
en utredning Over dagvattenutbyggnad som namnden informeras om.

Justerap sign/7

(

----

Utdragsbestyrkande

NAMNDEN FOR

SAMMANTRADESPROTOKOLL

LAHOLMSBUKTENS VA

Satntnantdidesdatum
Sida
2012-04-03

LBVA 2012/0195

LBVA § 37

Spillvattenplan - kretsloppsanpassning av sma avlopp,
information
Beslut
1. Namnden f6r Laholmsbuktens

VA

beslutar att bordlagga arendet.

Arendet
FOreslis att arendet bordlaggs.

Utdragsbestyrkande

Justerandes,sign
•
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NAMNDEN FOR

SAMMANTRADESPROTOKOLL

LAHOLMSBUKTENS VA

Sammantradesdatum
Sida

2012-04-03

LBVA § 38
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LBVA 2011/0127

Antagande av anbud ror utfOrande av iiverfOringsledning for
vatten mellan Kistinge och Veinge
Beslut
Namnden for Laholmsbuktens VA beslutar att antagande av anbud ska ske
genom lottning av de tvâ anbud, frin MTA respektive PEAB, som visats
sig ha samma viktningsgrad efter utvarderingen.
Nimnden for Laholmsbuktens VA beslutar att efter lottning anta PEAB:s
anbud for utfOrande av OverfOringsledning for vatten mellan Kistinge och
Veinge.
Arende
GenomfOrandet av projektet som beror bida kommunerna har reglerats i avtal
mellan Servicenamnden, Laholms kommun och divarande teknik- och
fritidsnamnden, Halmstads kommun.
FOr projektering av projektet upphandlades en konsult under bOrjan av 2011. I
mitten av februari minad 2012 annonserades projektet pi respektive kommuns
informationssidor samt Opics databas. Anbudstidens utging var satt till senast
den 22 mars 2012.
Varderingsgrunder vid prOvning av anbud var att det mest ekonomiskt
fOrdelaktiga anbudet med hinsyn till samtliga omstandigheter kommer att
antas. De omstandigheter som tillmats betydelse var med nedan angiven
rangordning och viktning:
Anbudssumma 75 %
Referensprojekt 13 %
GenomfOrandebeskrivning 12 %
Efter utvardering av inkomna anbud uppdagas att tva anbud, frAn MTA
respektive PEAB, hamnar pi exakt samma viktningsgrad, 4,53.
Upphandlingsenheten rekommenderar att namnden genomfOr en lottning av
det tvá anbuden for att kunna anta ett vinnande anbud
Arendets beredning
Tjansteskrivelse daterad 6 mars 2012.

NANINDEN FOR

SAMMANTRADESPROTOKOLL
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Sammantradesdatum
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Fiirslag till beslut
1. Namnden for Laholmsbuktens VA beslutar att anta XX anbud for
utforande av OverfOringsledning for vatten mellan Kistinge och Veinge.
Diskussion uppstir.
Yrkande
Jennie Johansson (MP) yrkar att namnden for Laholmsbuktens VA genomfer
en loaning av de tvi anbuden for att kunna anta ett vinnande anbud.
Beslutsging
Niinuiden for Laholmsbuktens VA beslutar att en loaning av anbuden ska
genomfOras for att kunna anta ett anbud.
Lottning
Lottningen genomfors och utfaller till PEAB:s ferdel.
Namnden for Laholmsbuktens VA beslutar att anta anbudet lean PEAB.
Paragrafen fOrklaras omedelbart justerad.

Ut dragsbestyrkande

NAMNDEN FOR

SAMMANTRADESPROTOKOLL

LAHOLMSBUKTENS VA

Sammantradesdatum
Sida

2012-04-03

LBVA § 39
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LB VA 2012/0001

Annalan om delegationsbeslut
Beslut

1. Namnden for Laholmsbuktens VA beslutar att godkanna
anmalningsarendena.
Arendet

forvaltningschefen om bestallning av reparationsarbete pa brandskadat
stallverk Angstorps ARV, 2012-02-09.
Reparation efter brand pa Angstorps ARV.
Arsrapporter 2011 for Getinge, Aleds, Slattfikra, TOnnersjO och
Simlfingsdalens avloppsreningsverk.
Arsrapporter inlamnas firligen till milje- och halsoskyddskontoret fOr alla
avloppsreningsverk.
Arsrapporter 2011 for Vastra strandens Avloppsreningsverk
Arsrapporter inlamnas firligen till 'nib& och halsoskyddskontoret for alla
avloppsreningsverk.
Arsrapporter 2011 for BusOrs avloppsreningsverk.
Arsrapporter inlamnas firligen till milje- och halsoskyddskontoret f6r alla
avloppsreningsverk.
e) Arsrapporter 2011 for OskarstrOms avloppsreningsverk.
Arsrapporter inlamnas irligen till miljO- och halsoskyddskontoret for alla
avloppsreningsverk.
Arsrapporter 2011 for Angstorps avloppsreningsverk.

Arsrapporter inlamnas ärligen till milj6- och halsoskyddskontoret fOr alla
avloppsreningsverk.
g) Arsrapporter 2011 fOr Veinge avloppsreningsverk.
Arsrapporter inidnmas firligen till miljO- och halsoskyddskontoret for alla
avloppsreningsverk.

Justeran es si )

Utdragsbestyrkande
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Arsrapporter 2011 for Hedhusets avloppsreningsverk.
Arsrapporter inlamnas firligen till
och hdlsoskyddskontoret for alla
avloppsreningsverk.
Arsrapporter 2011 fôr mindre avloppsreningsverk Laholms kommun.
Arsrapporter inlanmas firligen till miljo- och halsoskyddskontoret for alla
avloppsreningsverk.

Justerandes sion

L
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Utdragsbestyrkande
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LBVA 2012/0021

AnmMningsarenden
Beslut
1. Nanuiden for Laholinsbuktens VA beslutar att lagga informationen till
handlingarna.
Arendet
Laholms kommun
Andring av detaljplan for SkummeslOv 5:2 och 13:3 — plantillstfind.
(Beslut i KS § 33, 2012-02-14)
AnsOkan frfin fastighetsagaren om att ffi detaljplanelagga fastigheten for
bostader. SOkande far med egen konsult upprata en detaljplan, upplyses
om att riktlinjer for exploatering thorn vattenskyddsomride galler m.m och
KS tecknar planavtal med sOkande.
Tillagg till reglementet for Laholmsbuktens VA.
(Beslut i KF § 19, 2012-02-28)
FOlj ande tillagg infOrs i reglementet: Nanuiden ska se till att verksamheten
drivs i enlighet med arbetsmiljOlagen och fOreskrifterna for arbetsmiljO.
Valdrende
(Beslut i KF § 26, 2012-02-28)
Kenneth Camitz (M) befrias fran sitt uppdrag som ersattare i LBVA.
Halmstads Kommun
Truckstop
(Beslut i KS § 78, 2012-03-06)
KS ger samhdllsbyggnadskontoret i uppdrag att utreda hur en truckstopanlaggning vid Norra Infarten kan pfiverka Prastjordens vatten takt saint
vilka &Order som ar mOjliga att vidta for att Akre vattentakten.

Justerande s slot
/

Utdragsbestyrkande
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e) Aterrapportering till Vattenmyndigheten om kommunens arbete 2011 med
genomfOrandet av fitgardsprogram (sk 38-listan)
(Beslut i KS § 79, 2012-03-06)
KS lamnar samhallsbyggnadskontorets sammanstAllning till
Aterrapportering till vattenmyndigheten. KS beslutar att uppdra at
verksamhetsberedningen att i arbetet med planeringsfOrutsattningama och
budget 2013-15, ge fOrutsattningar f6r att utveckla kommunens arbete med
genotnfOrandet av fitgardsprogrammet.
Valarende
(Beslut i KF § 13, 2012-02-21)
here Gulyas (S) utses som ny ersattare i LBVA.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

