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§ 246
Ny VA-taxa
KS 2011.0610.043

Ärendet
Tekniska förvaltningen redovisar förslag till ny VA-taxa att gälla fr o m 2012-01-01.
Nuvarande taxa har gällt sedan 1 januari 2009. Nytt i lagen om allmänna
vattentjänster som beaktats vid framtagandet av den nya taxan är hänsyn till
miljöskydd, avgiftsskyldighet för dagvatten även från allmän platsmark, krav på
särredovisning och möjlighet till fondering.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens förslag till ny VA-taxa
Jämförelse av avgifter i gällande och föreslagen taxa
Svenskt Vattens statistik över VA taxor 2011 för en normalvilla, typhus A och B i
Skåne län
Redovisning av VA-avgifter 2009 i Skåne Nordväst
Ny Va-taxa, ekonomin för verksamheten
Arbetsutskottets beslut
Informationen noteras. Förslag till ny VA-taxa tas upp till behandling vid ett
kommande arbetsutskott i november.
_____
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§ 247
Internbudget 2012 för Kommunstyrelsens förvaltningar
KS 2011.0054.041

Ärendet
Förslag till internbudget för år 2012 för Kommunstyrelsens verksamhetsområde
föreligger.
Samverkan med fackliga organisationer är inte klar vad gäller Tekniska
förvaltningens internbudget.
Fråga om ökning av Tekniska förvaltningens anslag till skötsel av grönytor för att
uppnå samma beloppsnivå som 2011 avses prövas i KB 2012.
Beslutsunderlag
Förvaltningarnas förslag till Internbudget 2012.
Beslut
1. Tekniska förvaltningen får uppdrag att inför Kommunstyrelsens sammanträde
komplettera med ytterligare ett mål avseende grönytor/blommor samt särredovisa
vissa kostnader under Fastighetsavdelningen m m
2. Förvaltningarnas förslag lämnas i övrigt vidare till Kommunstyrelsen för beslut
utan förslag från Arbetsutskottet.
_____
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§ 248
E.ON Elnät Sverige AB ansöker om nätkoncession
KS 2011.0443.371

Ärendet
Energimarknadsinspektionen har 2011-08-11 inkommit med remiss angående E.ON
Elnät Sverige AB:s ansökan om höjning av spänningsnivå från 24 till 40 kV i område
med nätkoncession inom bl a Klippans kommun.
Söderåsens miljöförbund har tagit del av ansökan och anser att remissen bör
kompletteras med en redovisning av om ändringen kommer att innebära att befintliga
bostäder kommer att utsättas för elektromagnetiska fält över riktvärdet 0,4 µT samt
på hur långt avstånd från elledningen som detta riktvärde förväntas uppmätas. Det
senare är av betydelse vid planering av nya områden för bostäder och verksamheter.
Beslutsunderlag
E.ON:s ansökan 2009-01-26.
Energimarknadsinspektionens remiss 2011-08-09 och 2011-10-06.
Söderåsens miljöförbunds yttrande 2011-10-13.
Beslut
Arbetsutskottet anser att remissen bör kompletteras med en redovisning av om
ändringen kommer att innebära att befintliga bostäder kommer att utsättas för
elektromagnetiska fält över riktvärdet 0,4 µT samt på hur långt avstånd från
elledningen som detta riktvärde förväntas uppmätas. Det senare är av betydelse vid
planering av nya områden för bostäder och verksamheter.
_____
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