
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Tekniska nämnden 2018-09-25 
 

1 (17) 

Plats och tid KS-salen, Kommunhuset, klockan 09.00 – 12.40 
Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag 

  
Beslutande Marijo Edlund (S) ordförande  
 Christina Aspenryd (S)   
 Jenny Landernäs (M)  
 Tommy Brunnstedt (S)  
 Peter Ristikartano (MP)   
 Lars Wilhelmsson (C)  
 Susanne Johansson (S) 90 - 97  
 Aliki Karlsson (S) § 98 - 104  
   
   
   
 
Övriga deltagande Ersättare: Aliki Karlsson (S) ej § 98 - 104, David Lindberg (L), sekreterare Julia 

Lundin, kommunsekreterare Carina Iwemyr, teknisk chef Kjell Jacobsson, öv-
riga se § 91.  

Närvarorätt Tekniska nämnden beslutar att medge närvarorätt för samtliga närvarande.  
  
Utses att justera Lars Wilhelmsson (C) 
 
Justeringens plats och tid Kommunhuset den 27 september 2018 kl 09.00 
 
Underskrifter  Paragrafer 90 - 104 
 Sekreterare ……………………………………………………………………… 
  Julia Lundin 
  
 Ordförande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Marijo Edlund (S) 
  
 Justerande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Lars Wilhelmsson (C) 
  

 
ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ och §§ Tekniska nämnden § 90 - 104 
  
Sammanträdesdatum 2018-09-25 
  
Anslaget uppsättes 2018-09-27 Anslaget nedtages 2018-10-19 
   

Förvaringsplats för protokollet Nämndkansliet 
  
Underskrift ………………………………………………………. 

Julia Lundin 
  
 Utdragsbestyrkande 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Tekniska nämnden 2018-09-25 2 (17) 
 

  
 
 
TN § 90 
 
Information från förvaltningen/förvaltningschefen       Dnr 34/18  
 

• Drift- och produktionschef och arbetsledarna för gata, VA-verk, led-
ningsnät, park och fastighet redogör för arbetsprogrammen 2018. 

 
Teknisk chef informerar om: 
 

• Dialog med trafikverket gällande utbyggnad av E18. 
• Mälarenergi AB är igång och ska bygga transformatorstation vid 

Södra Nibble. 
• Processen för byggnation av nytt äldreboende är under arbete.  
• Processen för ombyggnation av Näslundsskolan är under arbete.  

 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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TN § 91 
 
Föredragning/besvarande av frågor inför beslut    
 
Under dagen har föredragning och besvarande av frågor hållits under paragra-
ferna: 
 
§ 90 - arbetsledare Jimmy Robertsson, arbetsledare Andreas Blomqvist, ar-
betsledare Thomas Svärd och drift- och produktionschef Annica Wijk  
§ 92 – Drift- och produktionschef Annica Wijk 
§ 93- 95 – Beställar- och planeringschef Carina Elliot 
§ 96- 97 – Controller Manuel Vilela 
§ 98- 103 – Teknisk chef Kjell Jacobsson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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TN § 92 
 
Rening av fosfor vid Mölntorps avloppsreningsverk – finansiering härför           
Dnr 354/18 
 
Mölntorps avloppsreningsverk dras idag med driftstörningar vilket får konse-
kvenser genom att utgående halter av totalfosfor blir förhöjda. Halterna ligger 
frekvent över vad man har som begränsningsvärde i sitt gällande tillstånd.  
 
Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 19 augusti 2018 att efter en ge-
nomgång av anläggningen samt en försöksperiod med annan styrning av 
kemikaliedosering och utvärdering av andra kemikalier har man kommit fram 
till att anläggningen efter ombyggnationen till kväverening inte blir av med 
slammet i önskat uttag. Slammet blir kvar i anläggningen och blir gammalt 
med dåliga sedimenteringsegenskaper, vilket påverkar utgående avlopps-
vattens kvalité negativt gällande fosforhalterna.   
 
Undersökningar och försök vid anläggningen visar att problemet har sin fokus 
vid platsen för tillsatsen av fällningskemikalie. Vid närmare undersökningar 
har man kunnat konstatera att fosforn ligger bunden och att man trots ansen-
liga mängder fällningskemikalier inte kan få ned fosforhalten i utgående av-
loppsvatten.  
 
Anläggningen behöver byggas om för att komma tillrätta med driftstör-
ningarna som får slam att inte vilja sedimentera och avskiljas i nödvändig 
mängd i slutsedimenteringen som i sin tur leder till höga fosforhalter i ut-
gående avloppsvatten. Ombyggnationen har som syfte att separera biologisk 
rening och kemisk rening och på så vis ge de två skilda processerna rätt förut-
sättningar. Detta kan uppnås genom att flytta tillbaka doseringen av fällnings-
kemikalien för fosfor till förfällningen och då tillsätta en extern kolkälla i bio-
steget för rening av kväve. Kostnaden är beräknad till ca 3 000 000 kronor + 
ca 400 000 kr/år för drift och underhåll. Utökade drift- och underhållskostna-
der kommer att finansieras via taxan.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 18 september 2018 § 118. 
  
Tekniska nämnden beslutar 
 
att ianspråkta 1 500 000 kronor från tekniska nämndens investeringsbudget 
2018 och 1 500 000 kronor från investeringsbudget 2019 för att införa en ex-
tern kolkälla för rening av fosfor vid Mölntorps avloppsreningsverk. 
____________ 
Exp: Drift- och produktionschef 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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TN § 93 
 
Lokal trafikföreskrift gällande förbud att parkera på särskilt anordnad 
vändplats utmed Blåklintsvägen, inom Hallstahammar kommun      
Dnr 372/18 
 
Blåklintsvägen delar upp sig i fyra mindre vägavsnitt som alla avslutas med 
en vändplats. I änden på detta vägavsnitt har det anordnats en särskild vänd-
plats där fordon ges möjlighet att vända.  
 
Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 31 augusti 2018 att en lokal 
trafikföreskrift om förbud att parkera inom vändplats bör införas på Blåklints-
vägen för att lösa framkomlighet och öka trafiksäkerhet.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 18 september 2018 § 119. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket punkt 16 och 3 § första stycket 
trafikförordningen (1998:1276) införa lokal trafikföreskrift enligt följande:  
 
Inom särskilt anordnad vändplats på Blåklintsvägen får fordon inte parkera. 
 
Beslutet ska träda i kraft den 1 oktober 2018.  
 
_________ 
Exp: Beställar- och planeringschef 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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TN § 94 
 
Detaljplan Sörstafors, Dp. 223 – samråd     Dnr 360/18 
 
Kommunstyrelsen har skickat förslag till ny detaljplan för Sörstafors till bland 
annat tekniska nämnden för yttrande. Yttrande ska vara kommunstyrelsen till-
handa senast den 24 september, men tekniska nämnden har fått anstånd att 
tillhanda yttrandet skyndsamt efter sammanträdet den 25 september 2018.  
 
Planförslaget omfattar förslag för nya småhustomter i Sörstafors. Den tidigare 
fotbollsplanen med tillhörande grusparkering görs om till ca 13 småhustomter. 
Två bostadsfastigheter skapas också vid korsningen S. Idrottsvägen/ Tallvä-
gen. Man passar även på att anpassa detaljplanen efter dagens förhållanden för 
de befintliga bostadsfastigheterna inom planområdet. 
 
Planen är ute på samråd under tiden den 22 augusti 2018 till den 24 september 
2018.  
 
Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 31 augusti 2018 bland annat att 
tekniska förvaltningen har varit involverade i planprocessen och har haft möj-
lighet att komma med synpunkter under arbetets gång. Dock vill tekniska för-
valtningen bland annat framföra följande synpunkter: 
 
Söder om planområdet finns det redan idag en anslutning utanför 
verksamhetsområdet. På fastigheten XXX finns idag en mätarbrunn och denna 
förbindelsepunkt kommer att behöva flyttas. Man borde förbereda för att 
utöka verksamhetsområdet söderut i samband med att planområdet ex-
ploateras. Parkmark och träd kommer att behöva skötsel och vi vill försäkra 
oss om att det kommer att finnas åtkomst till dessa ytor. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 18 september 2018 § 120. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att som yttrande över detaljplan för Sörstafors överlämna förvaltningens skri-
velse daterad den 31 augusti 2018. 
 
 
_______ 
Exp: Kommunstyrelsen 
         Beställar- och planeringschef 
 
 
 
 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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TN § 95 
 
Detaljplan Knektbacken, Dp. 225 – samråd   Dnr 361/18 
 
Kommunstyrelsen har skickat förslag till ny detaljplan för Knektbacken till 
bland annat tekniska nämnden för yttrande. Yttrande ska vara kommunstyrel-
sen tillhanda senast den 24 september, men tekniska nämnden har fått anstånd 
att tillhanda yttrandet skyndsamt efter sammanträdet den 25 september 2018.  
 
Ett nytt resecentrum planeras vid nuvarande järnvägsstationen i Hallstaham-
mar. Resecentrumet ska samlokalisera buss och tåg för att ge goda förutsätt-
ningar att resa med kollektivtrafiken, inom som utom kommunen. För att de 
regionala bussarna ska kunna färdas enkelt och trafiksäkert behöver en ny 
bussgata anläggas mellan Brinkvägen och Knektbacken-vägen. I gällande de-
taljplan är det inte möjligt och därför blir syftet med denna detaljplan att en 
bussgata ska kunna anläggas. Samtidigt regleras detaljplanen så att en gång- 
och cykelväg ska kunna anläggas i anslutning till bussgatan. 
 
Planförslaget omfattar ett förslag för ny detaljplan för Knektbacken och om-
fattar del av fastigheten Eldsboda 1:286. Idag är marken i huvudsak planlagd 
för park. Planen är ute på samråd under tiden den 22 augusti 2018 till den 24 
september 2018.  
 
Tekniska förvaltningen anför synpunkter på detaljplanen i skrivelse den 30 
augusti 2018. Bland annat anförs att skick på befintliga ledningar behöver ses 
över och renoveras i samband med byggnation, då eventuella framtida ingrepp 
i gatan kommer att ge stor påverkan på både busstrafik och oskyddade trafi-
kanters framkomlighet. 
 
Arbetsutskottet beslutade den 18 september 2018 § 121 att överlämna ärendet 
utan eget förslag till tekniska nämnden. 
 
Marijo Edlund (S) yrkar att man i planeringen bör se på framkomlighet, till-
gänglighet och säkerhet för det regionala busstråket från resecentrum till 
Västeråsvägen samt överlämna förvaltningens skrivelse. 
 
Tekniska nämnden beslutar i enlighet med Marijo Edlunds (S) yrkande 
 
att som yttrande över detaljplan Knektbacken uttala att man i planeringen bör 
se på framkomlighet, tillgänglighet och säkerhet för det regionala busstråket 
från resecentrum till Västeråsvägen och i övrigt överlämna förvaltningens 
skrivelse daterad den 30 augusti 2018. 
_________ 
Exp: Kommunstyrelsen 
         Beställar- och planeringschef 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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TN § 96 
 
Delårsrapport per augusti 2018 för tekniska nämnden      Dnr 168/18 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 15 juni 2015 § 77 bland annat att gemen-
sam uppföljning av verksamhetens innehåll och resultat skall ske per sista 
april och per sista augusti varav uppföljningen sista augusti är en komplett 
delårsrapport medan aprilprognosen mer har karaktär av årsprognos. 
 
Tekniska förvaltningen har tagit fram delårsrapport per augusti 2018 där verk-
samhetsområdena plan, mark, exploatering, gata, park och fastighet redovisas. 
Sammanfattningsvis anförs bland annat att planavdelningen har arbetat inten-
sivt med att ta fram detaljplaner och under 2018 har 6 detaljplaner antagits där 
majoriteten möjliggör bostadsbebyggelse.  
 
Av 13 tomter som släppts till försäljning under 2018 återstår 6 stycken, varav 
2 stycken precis kommit ut till försäljning på kommunens hemsida. 
 
Förvaltingen har sedan tidigare ett eftersläpande beläggningsunderhåll och 
den gångna vintern har dessutom varit extra påfrestande för beläggningarna på 
kommunens gator och vägar. Beläggningsåtgärder har skett på flera av de 
större stråken som Brånstaleden, Sörkvarnsvägen, Starkgatan och Västerås-
vägen.  
 
VA-verksamheten redovisas i ett separat dokument. Där anförs bland annat att 
arbetet med att säkerhetsställa kommunens dricksvattenförsörjning genom 
bland annat ett arbete med att revidera kommunens vattenskyddsområde med 
tillhörande vattenskyddsföreskrifter fortsätter.  Arbete pågår också med ren-
göring och diverse åtgärder för verksamhetens reservoarer. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 18 september 2018 § 123. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att godkänna delårsrapport per augusti 2018 och överlämna den till kommun-
styrelsen. 
 
____________ 
Exp: Kommunstyrelsen 
        Teknisk chef 
        Controller 
 
 
 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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TN § 97 
 
Förutsättningar för tekniska nämndens mål och budget 2019-2021    
Dnr 390/18 
 
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 18 september 2018 upprättat behov 
de ser i mål och budget för perioden 2019-2021 för tekniska nämnden. Beho-
ven är: lönekompensation för fler anställda, kostnadsökning för entreprenader, 
utökning sommarjobb, tillkommande tjänster till följd av organisationsöver-
syn, digitalisering med långsiktiga underhållsplaner, nyckelhantering, externt 
utredningsstöd för lokaler i kommunhuset, framtagande av VA-plan, ortsana-
lys Kolbäck, lokalförsörjningsplan, energirådgivning och underhållsplan för 
offentlig konst. 
 
Arbetsutskottet beslutade den 18 september 2018 § 124 att överlämna ärendet 
utan eget förslag till tekniska nämnden. 
 
Peter Ristikartano (MP) yrkar att inför mål och budget 2019-2021 prioritera i 
enlighet med förvaltningens skrivelse samt överlämna prioriteringarna till 
kommunstyrelsen. 
 
Jenny Landernäs (M) yrkar avslag på Peter Ristikartano (MP) yrkande.  
 
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar tekniska nämnden med bifall 
till Peter Ristikartano (MP) yrkande och avslag på Jenny Landernäs (M) yr-
kande. 
 
Tekniska nämnden beslutar i enlighet med Peter Ristikartano (MP) yr-
kande 
 
att inför mål och budget 2019-2021 prioritera i enlighet med en till ärende hö-
rande bilaga samt överlämna prioriteringarna till kommunstyrelsen. 
 
Jenny Landernäs (M) och Lars Wilhelmsson (C) reserverar sig mot beslutet.  
____________ 
Exp: Kommunstyrelsen 
        Teknisk chef 
         Controller 
         
 
        
 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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TN § 98 
 
Vision Skantzen – för yttrande   Dnr 274/18 
 
En vision för Skantzen som en av fyra så kallade kulturfyrar i Hallstahammars 
kommun har tagits fram. En kulturfyr är ett besöksmål eller en attraktion som 
har en klar och tydlig vision och som också omedelbart kopplas ihop med om-
rådet och staden den finns i eller i närheten av.  
 
Skantzen är ett område som hyser en mängd intressenter och aktiviteter och 
där det finns stora utvecklingsmöjligheter. Kultur och fritidsnämnden har där-
för fått i uppdrag att under 2017 formulera en gemensam vision för kulturfy-
ren Skantzen och ge konkreta förslag på hur intressenterna gemensamt ska 
arbeta för att åstadkomma denna vision. 
 
Visionen har skickats på remiss till bland annat tekniska nämnden för syn-
punkter.  
 
Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 3 september 2018 att det är bra 
att det tagits fram en vision för Skantzen och håller med om att det finns en 
stor potential i att utveckla området. I skrivelsen anför tekniska förvaltningen 
även en del andra synpunkter på visionen.  
 
Arbetsutskottet beslutade den 18 september 2018 § 125 att överlämna ärendet 
utan eget förslag till tekniska nämnden. 
 
Jenny Landernäs (M) yrkar att värdegrunden ska ersättas med en gemensam 
målbild, uttala att ytterligare tydliggöra att vårdplanen för byggnaderna är av-
görande för att överhuvudtaget kunna utveckla området, och till det krävs om-
fattande resurser, att renodla dokumentet så att fokus ligger på punkterna 1, 2, 
3 och 5 i visionen och då stryka övriga punkter, att justera visionsdokumentet 
så att tänkt tidplan stämmer överens med verkligheten och dokumentet som 
helhet, att justera visionen på kort- och medellång sikt utifrån vad som är rim-
ligt utifrån faktiska resurser, både vad gäller ekonomi och personella resurser 
hos kommunen, näringsidkare samt ideella organisationer, samt att dokumen-
tet kompletteras med en kostnadsberäknad handlingsplan för att uppnå 
visioner och målsättningar samt i övrigt ställa sig bakom tekniska 
förvaltningens skrivelse 
 
Marijo Edlund (S) yrkar bifall till Jenny Landernäs (M) yrkanden avseende att 
värdegrunden ska ersättas med en gemensam målbild, att uttala att ytterligare 
tydliggöra att vårdplanen för byggnaderna är avgörande för att överhuvudta-
get kunna utveckla området och till det krävs omfattande resurser samt i öv-
rigt överlämna förvaltningens skrivelse. Därefter yrkar han avslag till Jenny 
Landernäs (L) övriga yrkanden. 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Forts TN § 98 
 
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar tekniska nämnden med bifall 
till Jenny Landernäs (M) yrkanden avseende att värdegrunden ska ersättas 
med en gemensam målbild, att uttala att ytterligare tydliggöra att vårdplanen 
för byggnaderna är avgörande för att överhuvudtaget kunna utveckla området 
och till det krävs omfattande resurser samt i övrigt överlämna förvaltningens 
skrivelse. Därefter beslutar tekniska nämnden med avslag på Jenny Landernäs 
(M) övriga yrkanden. 
 
Tekniska nämnden beslutar således 
 
att som sitt yttrande över Vision Skantzen uttala följande:  
 

• att värdegrunden ska ersättas med en gemensam målbild,  
 

• att vårdplanen tydliggörs då byggnaderna är avgörande för att över-
huvudtaget kunna utveckla området, och till det krävs omfattande 
resurser, samt 

 
att överlämna förvaltningens skrivelse daterad den 3 september 2018. 
 
__________ 
Exp: Teknisk chef 
         Kommunstyrelsen 
         Kultur- och fritidsnämnden  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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TN § 99 
 
Anstånd med betalning av revers – Carpenter Fastigheter Östra Nibble 
AB     Dnr 368/18 
 
Carpenter Fastigheter Östra Nibble AB köpte 2016 mark av Hallstahammars 
kommun för att bygga bostäder i Östra Nibble. Betalningen för marken 
skedde genom att en revers skrevs som betalning för marken. Företaget har 
byggt de bostäder som köpet avsåg och har planer på att bygga ytterligare bo-
städer i Hallstahammar. 
 
Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 28 augusti 2018 att Carpenter 
framfört önskemål om anstånd med att betala reversen till 30 september 2019. 
De skäl som Carpenter framfört för att få anstånd med betalningen är att man 
vill använda medlen som del i finansiering av det nya projektet i Hallsta-
hammar. Köpekontraktet för det nya köpet är inte undertecknat ännu på grund 
av att avstyckning inte är klar och fastigheten ännu inte är bildad. Ärendet lig-
ger för närvarande hos Lantmäteriet. 
 
Tekniska förvaltningen anför att det är angeläget att det byggs bostäder i kom-
munen. Att bygga bostäder kräver initialt en stor investering och det tar ett an-
tal år att få positiva siffror i bokföringen. På den nya tomten krävs också viss 
sanering från tidigare bebyggelse vilket Carpenter är villiga att göra. Medlen 
som Carpenter vill ha anstånd med att betala ska användas till att bygga nya 
bostäder i Hallstahammar vilket är positivt eftersom det finns ett behov av bo-
städer. Bygglov har lämnats in för dessa nya bostäder och ett köpekontrakt 
finns för undertecknande. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 18 september 2018 § 126. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att bevilja anstånd till Carpenter Fastigheter Östra Nibble AB att den re-
vers som förfaller 30 september 2018 betalas till den 30 september 2019.  
 
____________ 
Exp: Teknisk chef 
         Carpenter Fastigheter Östra Nibble AB 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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TN § 100 
 
Omprövning av tomträttsavgälder för år 2020         Dnr 273/18 
 
Kommunen har 61 tomträttskontrakt som ska omregleras 2020. Samtliga avtal 
är 10-årsavtal. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 26 september 2011 § 165 att följande nya 
princip ska gälla vid omprövning av tomträttsavgälden för småhus: 
 
Marktaxeringsvärdet x 0,8 x 3,25 %, med en spärregel som innebär att avgif-
ten höjs med maximalt 50 % mot nu gällande avgäld år 1 och 2, maximalt 100 
% mot nu gällande avgäld år 3 och full avgift år 4, samt att avgäldsbeloppet 
justeras till jämna hundratal kronor enligt allmänt förekommande 
avrundningsprinciper. 
 
Tre av de 61 tomträttskontrakten som ska omregleras gäller handels- och in-
dustritomt. Omregleringen av dessa redovisas på separat lista.   
 
För handels- och industritomter beslutade kommunfullmäktige den 31 oktober 
2011 § 187 att dessa ska avgäldsregleras med beaktande av hur KPI (konsu-
mentprisindex) utvecklats under 10 år bakåt i tiden med januari som bas-
månad. 
 
Kommunfullmäktige tog beslut den 26 november 2012 § 208 om komplette-
ring av princip för beräkning av tomträttsavgäld. Marktaxeringsvärdet ska 
gälla det värde som finns inskrivet i Lantmäteriet Inskrivnings fastighets-
register den 1 januari beslutsåret. 
 
Då kommunen efter beslut av kommunfullmäktige 1987-09-28 § 130 medger 
försäljning av tidigare upplåtna tomträtter erbjuds tomträttshavarna att friköpa 
tomträtten i samband med omregleringen av tomträttkontrakten. I en särskild 
förteckning till ärendet framgår nuvarande och föreslagna nya avgälder.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 18 september 2018 § 127. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att med berörda tomträttsinnehavare träffa avtal om ändring av tomträttsavgäl-
dens belopp enligt en till ärendet tillhörande bilaga med däri angivna belopp, 
samt 
 
att föreskriva att de nya avgäldsbeloppen endast gäller under förutsättning att 
frivillig överenskommelse träffas. 
________ 
Exp:  Teknisk chef 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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TN § 101 
 
Remiss LONA – våtmark på rätt plats     Dnr 357/18 
 
Hallstahammars kommun har hos Länsstyrelsen i Västmanlands län sökt stat-
ligt LONA-stöd ur den så kallade våtmarkssatsningen, för att i en förstudie 
utreda möjligheter till och utformning av våtmarker och/eller dagvattenan-
läggningar på sex platser inom Hallstahammars kommun. Efter Naturvårds-
verkets granskning av projektansökan har Länsstyrelsen i Västmanlands län 
beslutat bevilja LONA-bidrag enligt ansökan. Bidrag har beviljats med 90 %, 
dock maximalt 1 161 000 kr. Totalkostnader i projektet är översiktligt 
beräknade till 1 290 000 kr, där 90 000 kr avser lönekostnader för personal 
inom Hallstahammars kommun, och 1 200 000 kr avser konsultarvode för 
genomförande av önskade utredningar. Beroende av utfall efter genomförd 
offentlig upphandling kan uppdragets omfattning komma att justeras neråt. 
 
Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 27 augusti 2018 att utredningarna 
som föreslås i ansökan omfattar 6 identifierade områden där åtgärder skulle 
vara positiva för vattenhållning/vattenrening samt för den biologiska mång-
falden. De föreslagna åtgärderna är angelägna och de ger ett bra underlag för 
kommande planering såsom översiktsplanering, VA planering samt vid kom-
mande prövning av vattenverksamhet. Eftersom de utredningar som föreslås i 
LONA bidragsansökan är omfattande så behöver förvaltningen tillsätta resur-
ser utöver den upphandlade konsulten för att genomföra utredningarna. 
 
Resursfrågan är en kritisk del i utredningarna. Det pågår många parallella pro-
jekt och utredningar vilket innebär att det finns en resursbrist inom förvalt-
ningen.  
 
Arbetsutskottet beslutade den 18 september 2018 § 128 att överlämna ärendet 
utan eget förslag till tekniska nämnden. 
 
Marijo Edlund (S) yrkar att ställa sig bakom medfinansiering av LONA– våt-
mark på rätt plats, och att en redovisning görs till nämndens nästa samman-
träde avseende vilka prioriteringar som behöver göras inom förvaltningen för 
projektets genomförande. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att ställa sig bakom medfinansiering av LONA– våtmark på rätt plats, samt 
 
att till nämndens nästa sammanträde redovisa vilka prioriteringar inom för-
valtningen som behöver göras för projektets genomförande.  
 
____________ 
Exp:  Teknisk chef 
          Kommunstyrelsen           

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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TN § 102 
 
Godkännande av köpekontrakt gällande del av fastigheten Hallsta 3:7 av 
Bulten Industrifastigheter AB      Dnr 374/18 
 
Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 3 september 2018 att Bulten In-
dustrifastigheter AB har frågat Hallstahammars kommun om man vill köpa en 
del av fastigheten Hallsta 3:7 och att man upprättat ett förslag till avtal för köp 
av fastigheten. Inga utredningar som visar på att marken är förorenad har 
hittats, och inga borrningar har gjorts på fastigheten för att undersöka om mar-
ken skulle kunna tänkas vara förorenad. Säljaren har intygat i köpekontraktet 
att säljaren uppgett allt som denne har kännedom om beträffande eventuella 
föroreningar och andra riskfaktorer som kan ha inverkan på köparens ansvar 
enligt reglerna om förorenade områden m.m. i miljöbalken. 
 
Tekniska förvaltningen anför i skrivelsen att Bulten Industrifastigheter AB har 
efter förhandlingar om priset gått med på att sälja marken för 2 000 000 kro-
nor, vilket är något högre än den värdering som förvaltningen gjort av mar-
kens värde men lägre än vad man ursprungligen från säljaren begärde. För-
värvet om 2 000 000 kr ska inrymmas i investeringsbudgeten. 
 
Köpet är bindande under förutsättning att köpet godkänns av kommunfull-
mäktige i Hallstahammar.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 18 september 2018 § 129. 
 
Komunfullmäktige föreslås besluta 
 
att godkänna köpekontrakt avseende del av fastigheten Hallsta 3:7 enligt 
en till ärendet tillhörande bilaga.  
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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TN § 103 
 
Trasig gatubelysning i Borgåsund      Dnr 393/18 
 
Jenny Landernäs (M) väcker vid sittande sammanträde ärende gällande trasig 
gatubelysning i Borgåsund. 
 
Förvaltningen svarar på sammanträdet att ingen felanmälan har rapporteras i 
felanmälningssystemet.  
 
Jenny Landernäs (M) yrkar att felanmälningar från allmänhet åtgärdas inom 
en vecka, om det inte är genomförbart ska tydlig återkoppling till felanmäla-
ren ske med besked om när åtgärden kan genomföras.  
 
Marijo Edlund (S) yrkar avslag på Jenny Landernäs (M) yrkande, samt att till 
nämnden redovisa för hur felanmälningar hanteras inom förvaltningen.  
 
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar tekniska nämnden med bifall 
till Marijo Edlunds (S) yrkande och avslag på Jenny Landernäs (M) yrkande. 
 
Tekniska nämnden beslutar i enlighet med Marijo Edlunds (S) yrkande 
 
att till nämnden redovisa hur felanmälningar hanteras inom förvaltningen. 
 
 
____________ 
Exp: Teknisk chef 
         Jenny Landernäs (M) 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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TN § 104 
 
Redovisning av meddelande- och delegationsbeslut 
 
Följande anmälningar noteras: 
 
-   allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2018-09-18  
 
-   delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2018-09-18 
 
-   arbetsutskottets protokoll 2018-09-18 
 
 
Anmälningarna föranleder inget beslut av tekniska nämnden. 
 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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