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 2017-02-17 KS 2017/00034 nr 73084 

Tekniska avdelningen 
Avfallsenheten 
Maria Åhrström, miljö- och avfallshandläggare 
0171 528 48 

 

Avfallstaxa 2017 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till ny avfallstaxa att gälla 

från och med 1 maj 2017, enligt bilaga 1.     

 

Sammanfattning 

Efter beslut om återremiss gällande Avfallstaxa 2017, KS § 24, 2017-02-13 

har följande ändringar gjorts: 

 För en- och tvåbostadshus med gemensam fakturering, gemensam 

hämtplats och gemensamma kärl ges en rabatt på hämtavgiften med 20 

%.  

 

 En tilläggstjänst för de villahushåll och fritidshus som vill ha hämtning 

av matavfall varje vecka under veckorna 26-35 införs, till en kostnad av 

400 kr per år. 

 

 Vitesföreläggande vid felsortering av matavfall har tagits bort 

 

Enligt beslut KS 2016-05-23 § 75, fick kommunstyrelsens förvaltning i 

uppdrag att genomföra de föreslagna åtgärderna i rapporten ”Översyn av 

avfallsverksamheten i Håbo kommun”, daterad 2016-04-18.  En av 

åtgärderna var att införa en mer miljöstyrande avfallstaxa. I kommunens nya 

avfallstaxa föreslås att: 

 styra mot målen i kommunens avfallsplan och avfallsföreskifter 

 

 stimulera miljömässigt riktig avfallshantering  

 

 stimulera en god arbetsmiljö  

 

 styra mot en rationell avfallshantering som bidrar till minskad 

klimatpåverkan  

 

 ge kunden viss valfrihet avseende servicegrad  

 

 finansiera de kostnader som kommunen har för att utföra det kommunala 

avfallssansvaret och informationsansvaret vad gäller avfallshanteringen  

 

För att stimulera till bättre utsortering av förpackningar och matavfall 

föreslås en mer miljöstyrande taxa som bland annat innebär att mindre kärl 
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och färre hämtningar premieras, större kärl med tätare hämtning ska kosta 

mer. För att öka mängden utsorterat matavfall kommer avfallsenheten att 

dela ut en årsförbrukning av matavfallspåsar till hushållen. 

 

I den nya avfallstaxan innebär det bland annat att: 

 

 ändra hämtningsintervallen av matavfall till varannan vecka året runt för 

villahushåll och fritidshus. Idag sker hämtning varannan vecka med 

undantag för vecka 26 till 35 då hämtning sker varje vecka. En 

tilläggstjänst införs för de villahushåll och fritidshus som vill ha 

hämtning av matavfall varje vecka under veckorna 26-35. 

 

 För en- och tvåbostadshus med gemensam fakturering, gemensam 

hämtplats och gemensamma kärl ges en rabatt på hämtavgiften med 20 

%.  

 

 avgift för byte till ett större sopkärl men inte för att byta till ett mindre 

kärl 

 

 El-avfallskampanjen utgår och ersätts med en kostnadsfri hämtning per år 

för villa och fritidshus 

 

 säsongsbundet abonnemang för den del av året då verksamheten bedrivs, 

införs   

   

 
Ärendet 

Kommunstyrelsens förvaltning fick enligt beslut KS 2015-11-23, § 213, i 

uppdrag att genomföra en totalöversyn av avfallsverksamheten i Håbo 

kommun. Miljö & Avfallsbyrån fick uppdraget att genomföra översynen 

och rapporten ”Översyn av avfallsverksamheten i Håbo kommun”, daterad 

2016-04-18 presenterades på Kommunstyrelsen 2016-05-23.  

Utredningen innefattar bland annat genomgång av ekonomiska och andra 

underlag om avfallsverksamheten, intervjuer med nyckelpersoner hos Håbo 

kommun, platsbesök på återvinningscentralen i Västerskog samt jämförelse 

med andra kommuner. Utredningen belyser nuläget inom 

avfallsverksamheten och ger förslag till åtgärder. 

I samband med presentationen av översynen fick förvaltningen, enligt beslut 

KS 2016-05-23 § 75, i uppdrag att genomföra de föreslagna åtgärderna i 

rapporten. En av åtgärderna var att införa en mer miljöstyrande avfallstaxa. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Avgifterna i avfallstaxan avser de avgifter som kommunen enligt 27 kap. §§ 

4-6 Miljöbalken får ta ut för täckande av kostnader för avfallshanteringen. 

Enligt § 5 Miljöbalken får avfallsavgift även tas ut på ett sådant sätt att 
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återanvändning, återvinning eller annan miljöanpassad avfallshantering 

främjas. Alla priser nedan är exklusive moms. 

I den nya avfallstaxan innebär det bland annat: 

 

 För att få en mer rättvis fördelning mellan grundavgifterna sänks 

grundavgiften för villahushåll med 1,7 %. Statistiken visar att besöken 

från fritidshus, flerbostadshus och verksamheter har ökat mer än 

villahushåll. Grundavgifterna för fritidshus, flerbostadshus och 

verksamheter förblir därför oförändrade.  

 

 Då hämtning av matavfall varje vecka på sommaren upphör för 

villahushåll och fritidshus sänks hämtavgiften med 10 % för de med 

kärlstorlek på 140 liter och 190 liter. Gäller ej de med kompostrabatt.  

 

 En tilläggstjänst införs för de villahushåll och fritidshus som vill ha 

hämtning av matavfall varje vecka under veckorna 26-35 till en kostnad 

av 400 kr per år. 

 

 För att styra mot färre transporter höjs hämtavgiften för flerbostadshus 

och verksamheter som har hämtning oftare än 52 gånger per år, med 10 

%. 

 

 För att stimulera till bättre utsortering av förpackningar och matavfall 

justeras behandlingsavgiften. För matavfall i krantömmande behållare 

sänks avgiften med 158 kr till 700 kr/ton.  För restavfall i krantömmande 

behållare höjs avgiften med 142 kr till 1000 kronor/ton 

 

 Avgifterna i avfallstaxan ska täcka sina egna kostnader. Så är inte fallet 

för krantömmande behållare då andra abonnemang finansierar en del av 

tömningskostnaden. För att få en rättvisare fördelning behöver 

hämtavgiften för krantömmande behållare höjas med 50 %. Det innebär 

en höjning med 9 225 kronor till 27 678 kronor per år för det vanligaste 

abonnemanget.  

 

 Avgiften för företagsbesök på återvinningscentralen indexregleras från 

192 till 200 kronor per besök. 

Uppföljning 

Ingen uppföljning 

Beslutsunderlag 

– Bilaga 1 Förslag till ny avfallstaxa  

– Beslut KS 2016-05-23, § 75     

__________ 
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Beslut skickas till 

Avfallsenheten 

Miljöavdelningen  
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1 Allmänt 

1.1 Principer 

Avgifterna i avfallstaxan avser de avgifter som kommunen enligt 27 kap. §§ 4-6 Miljöbalken får ta ut 

för täckande av kostnader för avfallshanteringen. Enligt § 5 Miljöbalken får avfallsavgift även tas ut 

på ett sådant sätt att återanvändning, återvinning eller annan miljöanpassad avfallshantering främjas. 

Avfallshanteringen är avgiftsfinansierad och således inte skattefinansierad. 

 

Kommunens avfallstaxa ska: 
 

 styra mot målen i kommunens avfallsplan och avfallsföreskifter 

 stimulera miljömässigt riktig avfallshantering  

 stimulera en god arbetsmiljö  

 styra mot en rationell avfallshantering som bidrar till minskad klimatpåverkan  

 ge kunden viss valfrihet avseende servicegrad  

 finansiera de kostnader som kommunen har för att utföra det kommunala avfallssansvaret och 

informationsansvaret vad gäller avfallshanteringen  

 

1.2 Definitioner 

 
En- och tvåbostadshus: 

Till en- och tvåbostadshus hör fristående villor, radhus, kedjehus och parhus.  

 

Fritidshus: Bostadsfastighet där ingen är folkbokförd och/eller där det endast finns behov av säsongsbunden 

hämtning av avfall under del av året 

 

Flerbostadshus: Flerbostadshus är bostadshus med minst två våningar och minst tre bostadslägenheter, där 

lägenheter ligger ovanpå varandra. 

 

Verksamheter: Övriga fastigheter, utöver en-och tvåbostadshus, flerbostadshus och fritidshus, där det 

uppkommer avfall som kan jämföras med hushållsavfall. Exempel på verksamhet är företag, skolor, 

restauranger, föreningar och vårdboende 

 

Fastighetsinnehavare: Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den som enligt 

fastighetstaxeringslagen ska anses som fastighetsägare. Tomträttsinnehavare och samfällighetsförening kan i 

förekommande fall jämställas med fastighetsinnehavare. 

 

 

1.3 Ansvar 

Kommunen ansvarar för insamling, transport, återvinning och bortskaffande av hushållsavfall i enlighet med 

Miljöbalkens 15 kapitel med tillhörande lagstiftning. Insamling och transport av hushållsavfall utförs av 

kommunens upphandlade entreprenörer. 
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Fastighetsinnehavare är ytterst ansvarig gentemot kommunen för hantering av avfall inom fastigheten. 

Fastighetsinnehavarens ansvar gällande sortering, behållare, avfallsutrymmen, hämtningsvägar med mera 

återfinns i kommunens avfallsföreskrifter.  

1.4 Avgiftsskyldighet 

Fastighetsinnehavare är skyldig att teckna abonnemang och betala avgift enligt denna avfallstaxa.  

 

Avgiftsskyldighet föreligger för alla fastigheter som är bebyggda. Avgiftsskyldighet gäller även obebyggda 

fastigheter som har tillträde till återvinningscentralen. Betalningsskyldighet vid abonnemang föreligger även 

då avfall inte finns att hämta. 

1.5 Betalning och fakturering 

Avfallsavgift ska betalas till kommunen, med undantag för avgift för slam och fett, som betalas till av 

kommunen anlitad entreprenör. 

 

Avgifter ska betalas vid de tidpunkter som anges på fakturan. Sker inte betalning av utfärdad faktura inom 

föreskriven tid utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen, samt kostnader för inkasso. 

1.6 Ändring av abonnemang 

Ändringar av abonnemang gäller från den dag ändringen träder ikraft. Justering av avgiften sker vid nästa 

ordinarie faktureringstillfälle.  

 

Ändringar ska meddelas till kommunen, med undantag för ändringar som rör hämtning av slam och urin från 

enskilda avlopp samt fett från fettavskiljare, som ska meddelas till kommunens entreprenör. 

1.7 Avfallsavgifterna 

Avgifterna för hämtning av restavfall och matavfall är uppdelade i grundavgift och abonnemangsavgift. Utöver 

dessa finns avgifter för hämtning av andra typer av hushållsavfall. 

 

Grundavgiften finansierar övergripande kostnader, till exempel återvinningscentraler, hantering av farligt 

avfall, kontaktcenter, fakturering, information och planering. För verksamheter ingår inte kostnader för 

återvinningscentral och farligt avfall. 

 

I abonnemangsavgiften ingår kostnader för insamling, transport och behandling av avfall. 

 

Utöver ovanstående avgifter tillämpas en felsorteringsavgift som tas ut om felsortering sker vid upprepade 

tillfällen. Sortering ska ske enligt kommunens avfallsföreskrifter. 

 

1.8 Avgifter vid undantag från kommunens avfallsföreskrifter 

1.8.1 Uppehåll i hämtning och befrielse  
Fastighetsinnehavare som har medgivits uppehåll i hämtning av hushållsavfall betalar endast grundavgift för 

den period uppehållet avser. 

 

Vid befrielse från skyldigheten att överlämna hushållsavfall till kommunen debiteras ingen avfallsavgift. 

1.8.2 Gemensam avfallsbehållare 
En- och tvåbostadshus med rätt att använda gemensamma avfallsbehållare betalar en grundavgift per hushåll 

samt delar på abonnemangsavgift för aktuellt abonnemang.  
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1.8.3 Eget omhändertagande av matavfall 
En- och tvåbostadshus eller fritidsboende som har anmält eget omhändertagande av matavfall till kommunen 

kan ansöka om reducerad grundavgift med 300 kr/år inklusive moms för en- och tvåbostadshus och 150 kr/år 

inklusive moms för fritidsboende. Vid reduktion av grundavgiften hämtas inte matavfall. 

1.9 Indexreglering 

Avgifterna avseende hämtning av rest- och matavfall förändras baserat på index A12:1MD. Avgifterna 

avseende hämtning av slam och fett förändras baserat på index T92SÅE2, För övriga avgifter förändras 

avgifterna baserat på KPI (konsumentprisindex). Avgifterna får justeras årligen från och med 1 januari enligt 

dessa index. I denna taxa avrundas avgifterna till närmaste heltal kronor. 

 

1.10 Om taxan saknar tillämpning 

Om ett behov av en tjänst uppstår som inte finns specificerad i denna taxa, saknar taxan tillämpning i det 

enskilda fallet. Avgiften beräknas då med hjälp av självkostnadspris för hantering av det aktuella avfallet 

tillsammans med ett administrativt tillägg. Beslut om avgift tas av Kommunstyrelsen.  
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2 Avgifter 

2.1 Grundavgifter 

 Grundavgift 

exklusive moms 

Grundavgift 

inklusive moms 

En- och tvåbostadshus, kronor per hushåll och 

år 

Till en- och tvåbostadshus hör fristående villor, 

radhus, kedjehus och parhus.  

 

1463      1829  

 

   

Flerbostadshus, kronor per hushåll/lägenhet och 

år 

Flerbostadshus är bostadshus med minst två 

våningar och minst tre bostadslägenheter, där 

lägenheter ligger ovanpå varandra. 

 

 

 

848      1060    

Fritidsboende, kronor per hushåll och år 

Bostadsfastighet där ingen är folkbokförd och/eller 

där det endast finns behov av säsongsbunden 

hämtning av avfall under del av året 

 

867         1084   

 

 

   

Verksamheter, kronor per år  
Övriga fastigheter, utöver en-och tvåbostadshus, 

flerbostadshus och fritidshus, där det uppkommer 

avfall som kan jämföras med hushållsavfall. 

Exempel på verksamhet är företag, skolor, 

restauranger, föreningar och vårdboende 

 

740       925    

 

   

 

Grundavgiften kan reduceras efter anmälan om eget omhändertagande av matavfall enligt 1.8.3 
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2.2 Abonnemangsavgifter restavfall och matavfall 

2.2.1 Kärlhämtning vid varje fastighet  
 

 

Behållare för 

restavfall 

Antal hämtningar 

per år  

Abonnemangsavgift, 

kronor per år exklusive 

moms 

Abonnemangsavgift, 

kronor per år inklusive 

moms 

Kärl 140 liter 13 340 425 

Kärl 140 liter 26 680 850 

Kärl 190 liter 13 461 576 

Kärl 190 liter 26 922 1153 

Kärl 240 liter 13 712 890 

Kärl 240 liter 26 1424 1780 

Kärl 370 liter 13 1 097 1 372 

Kärl 370 liter 26 2 196 2 745 

 

För hämtning av restavfall 13 gånger per år hämtas matavfallskärlet 26 gånger per år. 
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2.2.2 För hushåll med gemensamt avfallsutrymme och gemensamma kärl* 

 

 

Behållare för 

restavfall 

Antal hämtningar 

restavfall per år  

Abonnemangsavgift, 

kronor per år exklusive 

moms 

Abonnemangsavgift, 

kronor per år inklusive 

moms 

Kärl 190 liter 26 1025                      1 282  

Kärl 190 liter 52 2 050 2 562 

Kärl 190 liter 104 4 645 5 806 

Kärl 240 liter 26 1 295 1 619 

Kärl 240 liter 52 2 589 3 236 

Kärl 240 liter 104 5 867 7 334 

Kärl 370 liter 26 1 996 2 495 

Kärl 370 liter 52 3 992 4 990 

Kärl 370 liter 

Kärl 370 liter 

104 

156 

9 045 

13 567  

11 307 

16 959 

Kärl 660 liter 26 3 560 4 450 

Kärl 660 liter 52 7 120 8 900 

Kärl 660 liter 104 16 134 20 168 

Kärl 660 liter 156 24 202 30 252 

 

I abonnemangsavgifterna ingår ett matavfallskärl för 190 -370 liter restavfall, två matavfallskärl för 660 liter 

restavfall. Matavfallet hämtas med samma hämtningsfrekvens som restavfallet. 

 

Ytterligare matavfallskärl enligt gällande taxa se punkt 2.2.9 

 

 

*För en- och tvåbostadshus med gemensam fakturering, gemensam hämtplats och gemensamma kärl ges en 

rabatt på hämtavgiften med 20 % 
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2.2.3 Verksamheter 
 

Övriga fastigheter, utöver en-och tvåbostadshus, flerbostadshus och fritidshus, där det uppkommer avfall som 

kan jämföras med hushållsavfall. Exempel på verksamhet är företag, skolor, restauranger, föreningar och 

vårdboende 

 

Behållare för 

restavfall 

Antal hämtningar 

restavfall per år  

Abonnemangsavgift, 

kronor per år exklusive 

moms 

Abonnemangsavgift, 

kronor per år inklusive 

moms 

Kärl 140 liter 13 378   472 

Kärl 140 liter 26 756   944 

Kärl 140 liter 52 1 510 1 888 

Kärl 140 liter 104 3 422 4 278 

Kärl 190 liter 13 512   640 

Kärl 190 liter 26 1 025 1 282 

Kärl 190 liter 52 2 050 2 562 

Kärl 190 liter 104 4 645 5 806 

Kärl 240 liter 13 647    809 

Kärl 240 liter 26 1 295 1 619 

Kärl 240 liter 52 2 589 3 236 

Kärl 240 liter 104 5 867 7 334 

Kärl 370 liter 13 998 1 247 

Kärl 370 liter 26 1 996 2 495 

Kärl 370 liter 52 3 992 4 990 

Kärl 370 liter 104 9 045 11 307 

Kärl 370 liter 156 13 567 16 959 

Kärl 660 liter 13 1 780 2 225 

Kärl 660 liter 26 3 560 4 450 

Kärl 660 liter 52 7 120 8 900 

Kärl 660 liter 104 16 134 20 168 

Kärl 660 liter 156 24 202 30 252 

 

I abonnemangsavgifterna ingår högst två matavfallskärl för 190 -370 liter restavfall och högst fyra 

matavfallskärl för 660 liter restavfall. Matavfallet hämtas med samma hämtningsfrekvens som restavfallet. 

 

Ytterligare matavfallskärl enligt gällande taxa se punkt 2.2.9 
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2.2.4 Säsongsbunden verksamhet 

För verksamheter med säsongsbunden verksamhet kan abonnemang tecknas för del av året, då verksamheten 

bedrivs, enligt överenskommelse med kommunen. 

 

 

Behållare för 

restavfall 

Antal hämtningar 

restavfall per år  

Abonnemangsavgift, 

kronor per år exklusive 

moms 

Abonnemangsavgift, 

kronor per år inklusive 

moms 

Kärl 190 liter 26 1 157 1 446 

Kärl 370 liter 13 1 126 1 408 

Kärl 660 liter 13 2 009 2 512 

Kärl 660 liter 26 4 019 5 023 

Kärl 660 liter 52 8 037 10 047 
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2.2.5 Krantömmande behållare  

Behandlingsavgift och eventuell avgift för matavfallskärl tillkommer för alla abonnemang. 

Behållarstorlek för restavfall 

 

Antal hämtningar 

restavfall per år 

Abonnemangsavgift 

kr per år exkl. moms 

Abonnemangsavgift 

kr per år inkl. moms 

Restavfall 3m
3  

Restavfall 3m
3 
 

26 

39 
1
 

12 775 

19 164 

15 969 

23 955 

Restavfall 3m
3  

Restavfall 3m
3  

 

Restavfall 5m
3  

Restavfall 5m
3  

Restavfall 5m
3  

Restavfall 5m
3  

 

Behandlingsavgift 

Restavfall, kr per ton 

Matavfall, kr per ton
 

 

52 

104 

 

26 

39 
1
 

52 

104 

 

 

 

 

 

 

 

25 551 

51 101 

 

13 840 

20 760 

27 680 

55 359 

 

 

1 000 

700 

 

 

 

31 938 

63 876 

 

17 300 

25 950 

34 599 

69 198 

 

 

1 250 

875 

 

1
Tömning av restavfall varannan vecka och matavfall varje vecka.

 

 I abonnemangsavgifterna ingår även hämtning av matavfall i krantömmande behållare med samma 

hämtningsfrekvens som för restavfall. Om det saknas krantömmande behållare för matavfall sker hämtning av 

matavfall i 140 liters kärl 26 eller 52 gånger per år. Avgift för matavfallskärl se punkt 2.2.9 

 

 

2.2.6 Container 
 

Behållare för 

restavfall 

Antal hämtningar 

restavfall per år 
1
 

Abonnemangsavgift, 

kronor per år exklusive 

moms 

Abonnemangsavgift, 

kronor per år inklusive 

moms 

Container 6 m
3
 26 32 364 40 455 

Container 6 m
3
 52 64 728 80 910 

Container 8 m
3
 26 43 152 53 940 

Container 8 m
3
 52 86 304 107 880 

 
1
I abonnemangsavgifterna ingår två 140 liters matavfallskärl med hämtning 26 eller 52 gånger per år. 

Ytterligare matavfallskärl enligt gällande taxa se punkt 2.2.9 
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2.2.7 Fritidsboende, hämtning sker från mitten av april till mitten av oktober. 

 

Bostadsfastighet där ingen är folkbokförd och/eller där det endast finns behov av säsongsbunden hämtning av 

avfall under del av året 

 

Behållare för 

restavfall 

Antal hämtningar 

restavfall per år 
1
 

Abonnemangsavgift, 

kronor per år exklusive 

moms 

Abonnemangsavgift, 

kronor per år inklusive 

moms 

Kärl 140 liter 6 157 197 

Kärl 140 liter 13 340 425 

Kärl 190 liter 6 213 267 

Kärl 190 liter 13 461 576 

Kärl 240 liter 6 296 370 

Kärl 240 liter 13 641 801 

 



 

 FÖRSLAG AVFALLSTAXA 13 

 Datum Vår beteckning 

    

 

 

2.2.8 Extratjänster 
Beställs hos kommunen. 

 Avgift, kronor per tillfälle 

exklusive moms 

Avgift, kronor per tillfälle 

inklusive moms 

Extra säck restavfall i 

samband med ordinarie tur 

Extra hämtning av kärl, 

restavfall och matavfall, 

utom ordinarie tur 

Extrahämtning 

krantömmande behållare 

pris/behållare 

Extrahämtning container 

pris/container 

Tillfälliga abonnemang (t.ex. 

cirkus, tivoli) Kärlstorlek 

240-660 liter kr/kärl i priset 

ingår tömning, transport och 

behandling 

Hämtning av matavfall varje 

vecka under veckorna 26-35 

för villahushåll och fritidshus 

40 

 

408 

 

2 000 

 

2 200 

 

400 

 

 

 

 

 

400 

50 

 

510 

 

2 500 

 

2 750 

 

500 

 

 

 

500 

 

   

 

 

2.2.9 Tilläggsavgifter 

  Avgift, kronor exklusive 

moms 

Avgift, kronor inklusive 

moms 

 

Byte av kärlstorlek – en gång per 

innevarande år är det avgiftsfritt att 

byta till större kärl. Vid ytterligare 

byten tillkommer en avgift. Gäller 

dock ej vid flytt eller byte till 

mindre kärl. 

  

100 

 

125 
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Tillägg för extra matavfallskärl 

140 liter, kr per kärl och år, Obs! 

gäller endast flerbostadshus och 

verksamheter: 

hämtning 26 gånger per år 

hämtning 52 gånger per år 

 

Passerkort ÅVC - förlorat eller 

extrakort 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

1 410 

705 

 

 

140 

 

 

 

1 763 

881 

 

175 

 

 

2.2.10 Gångavstånd 
För verksamheter och hushåll med gemensamt avfallsutrymme och gemensamma kärl 

 Avgift, kronor per 

hämtning exklusive 

moms 

Avgift, kronor per 

hämtning inklusive 

moms 

   

3,1-10,0 m 9 11 

10,1-20,0 m 13 16 

20,1-30,0 m 21 27 

över 30 meter, per 10 meter 9 11 
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2.3 Grovavfall  

2.3.1 Beställd hämtning, lösmängd 
 

 Avgift, kronor per m
3
 

exklusive moms 

Avgift, kronor per m
3
 

inklusive moms 

Beställd hämtning, lösmängd 284 355 

 

2.3.2 Abonnemang med schemalagd hämtning  
För verksamheter och hushåll med gemensamt avfallsutrymme och gemensamma kärl 

Hyra av behållare tillkommer vid schemalagd hämtning i container. 

Behållarstorlek  Antal hämtningar 

per år  

Abonnemangsavgift, 

kronor per år exklusive 

moms 

Abonnemangsavgift, 

kronor per år inklusive 

moms 

Kärl 370 liter 26 2 790 3 487 

Kärl 370 liter 52 5 345 6 681 

Kärl 660 liter 26 4 914 6 142 

Kärl 660 liter 52 9 456 11 820 

Container 6 m
3
 26 28 389 35 487 

Container 6 m
3
 52 56 779 70 974 

Container 8 m
3
 26 36 906 46 133 

Container 8 m
3
 52 73 813 92 266 

    

 

 

 

Hyra av behållare 

Vid beställd hämtning debiteras hyra om minst 1 månad. 

Behållarstorlek Avgift, kronor per månad 

exkl. moms 

Avgift, kronor per månad 

inkl. moms 

Container 6 m
3
 251 314 

Container 8 m
3
 279 348 
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Extrahämtningar 

Behållarstorlek Avgift, kronor per tillfälle 

exkl. moms 

Avgift, kronor per tillfälle 

inkl. moms 

Kärl 370 liter 109 136 

Kärl 660 liter 197 246 

Container 6 m
3
 1 419 1 774 

Container 8 m
3
 1 747 2 184 

 

2.4 Elavfall  

2.4.1 Hämtning i flerbostadshus 
 

 Avgift, kronor per m
3 

exklusive moms 

Avgift, kronor per m
3
 

inklusive moms 

Beställd hämtning sorterat el-avfall 

 

Budad hämtning av vitvaror, 

hämtas inom 24 timmar (kyl- och 

frysmöbler, spisar, tvättmaskiner 

etc.) 

273 

 

1 280 

 

 

 

341 

 

1 600 

 

 

 

 

2.4.2 Hämtning från en- och tvåbostadshus samt fritidsboende 
Elavfall hämtas utan extra avgift från en- och tvåbostadshus samt fritidsboende en gång per år.  Hämtning kan 

också beställas övrig del av året mot avgift enligt nedan. 

 

 Avgift, kronor per m
3
 

exklusive moms 

Avgift, kronor per m
3
 

inklusive moms 

Beställd hämtning av elavfall, exkl. 

vitvaror 
273 341 

 Avgift, kronor per styck 

exklusive moms 

Avgift, kronor per styck 

inklusive moms 

Beställd hämtning av vitvaror (kyl- 

och frysmöbler, spisar, 

tvättmaskiner etc.) 

273 341 
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2.5 Trädgårdsavfall  

En- och tvåbostadshus samt fritidsboende kan beställa hämtning av trädgårdsavfall. Trädgårdsavfallet ska vara 

buntat eller i papperssäck.  

 Avgift, kronor per m
3
 

exklusive moms 

Avgift, kronor per m
3
 

inklusive moms 

Beställd hämtning av 

trädgårdsavfall, buntat eller i 

papperssäck 

218 273 

 

2.6 Latrin 

Hämtning av latrinbehållare sker efter beställning hos kommunen, senast en vecka före hämtningsveckan. 

Ordinarie hämtning sker en gång per månad under perioden mitten av april till mitten av oktober.  

 

 Avgift, kronor per kärl 

exklusive moms 

Avgift, kronor per kärl 

inklusive moms 

Ordinarie hämtning, inklusive 

kärlbyte 

251 314 

Extra hämtning, inklusive kärlbyte 519 648 

Extra latrinkärl 251 314 

Hämtning av latrin i toalettutrymme 
1
 

584 730 

 
1
 Endast efter särskild prövning. 
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2.7 Slam och urin från enskilda avlopp 

Tömningar beställs hos kommunens entreprenör. Behandlingsavgift tillkommer för alla tömningar. 

Schemalagd tömning 

Behållarstorlek Avgift, kronor per tömning 

exklusive moms 

Avgift, kronor per tömning 

inklusive moms 

< 1,5 m
3 
 561 702 

1,6 - 3,0 m
3 
 612 765 

3,1 - 6,0 m
3 
 918 1 148 

> 6,1 m
3
  1 020 1 275 

 

 

 

Extratömning vardag 

Utförs inom 5 arbetsdagar efter beställning. 

Behållarstorlek Avgift, kronor per tömning 

exklusive moms 

Avgift, kronor per tömning 

inklusive moms 

< 1,5 m
3 
 1 022 1 278 

1,6 - 3,0 m
3 
 1 073 1 341 

3,1 - 6,0 m
3 
 1 379 1 724 

> 6,1 m
3
  1 481 1 851 

 

 

Jourtömning vardag 
Utförs inom 24 timmar efter beställning. 

Behållarstorlek Avgift, kronor per tömning 

exklusive moms 

Avgift, kronor per tömning 

inklusive moms 

< 1,5 m
3 
 1 481 1 851 

1,6 - 3,0 m
3 
 1 532 1 915 

3,1 - 6,0 m
3 
 1 838 2 298 

> 6,1 m
3
  1 940 2 425 

 

 

Jourtömning helg 

Utförs inom 24 timmar efter beställning. 

Behållarstorlek Avgift, kronor per tömning 

exklusive moms 

Avgift, kronor per tömning 

inklusive moms 
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< 1,5 m
3 
 2 703 3 379 

1,6 - 3,0 m
3 
 2 754 3 443 

3,1 - 6,0 m
3 
 3 060 3 825 

> 6,1 m
3
  3 162 3 953 

 

Övriga avgifter, tilläggsavgifter 

 Avgift, kronor exklusive 

moms 

Avgift, kronor inklusive 

moms 

Behandlingsavgift, per m
3
 99 124 

Reduktion av tömningspriset 

vid tömning av mer än 1 

brunn/tank vid samma 

tömningstillfälle, kr per 

tömningstillfälle 

102 128 

Bomkörning, kr per tillfälle 612 765 

Tillägg för slangdragning > 

20 meter, per 20 meter 

122 153 

Slamsugningsfordon, per 

timme 

918 1 148 

Hjälparbetare, per timme 393 491 

 

 

2.8 Fett från fettavskiljare 

Tömningar beställs hos kommunens entreprenör. 

Schemalagd tömning 

 

Behållarstorlek Avgift, kronor per tömning 

exklusive moms 

Avgift, kronor per tömning 

inklusive moms 

≤ 2,0 m
3 
 1 122 1 403 

> 2,0 m
3 
 1 836 2 295 

 

 

Extratömning vardag 

Utförs inom 5 arbetsdagar efter beställning. 

Behållarstorlek Avgift, kronor per tömning 

exklusive moms 

Avgift, kronor per tömning 

inklusive moms 

≤ 2,0 m
3 
 1 428 1 785 
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> 2,0 m
3 
 2 142 2 678 

 

 

Övriga avgifter, tilläggsavgifter 

 Avgift, kronor exklusive 

moms 

Avgift, kronor inklusive 

moms 

Bomkörning, kr per tillfälle 612 765 

Tillägg för slangdragning > 

20 meter, per 20 meter 

122 153 

Slamsugningsfordon, per 

timme 

918 1 148 

Hjälparbetare, per timme 393 491 

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2017-02-20 KS 2017/00133 nr 72974 

 
Tekniska avdelningen 
Veronica Niia, Fastighetsförvaltare 
0171 468431 
veronica.niia@habo.se 

 

Nytt ridhus i Lundby, Håbo ridklubb 

Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget att riva befintligt 

ridhus på Lundby Gård och bygga ett nytt med de funktioner som i dag 

finns i klubbhuset integrerade i ridhuset.  

2. Kommunstyrelsen beslutar att finansieringen ska ske dels med beslutade 

investeringsmedel för ridhustaket samt inom ramen för 

investeringsbudget 2017.  

 

Sammanfattning 

Ridhuset har under lång tid haft problem med kondens vilket har medfört att 

takkonstruktionen försvagats genom åren. Den stora riskfaktorn är stora 

mängder snö. Under hösten 2016 har tillfälliga åtgärder vidtagits för att 

säkerställa taket. En renovering av taket var planerat till att genomföras 

under sommaren 2017. Inkomna anbud visar att renovering av ridhustaket 

kommer att vida överstiga avsatta investeringsmedel. Åtgärderna är inte 

ekonomiskt försvarbara. Förslaget är att riva befintligt ridhus på Lundby 

Gård och bygga ett nytt med de funktioner som idag finns i klubbhuset 

integrerade i det nya ridhuset.  

Ärendet 

Håbo ridklubb har bedrivit ridverksamhet på Lundby Gård sedan 1982 och 

har för sin verksamhet även disponerat gårdens ursprungliga bostadshus, 

uppfört omkring 1840 som klubbhus. Klubbhuset är i dåligt skick och en 

helhetslösning med omklädningsrum, RWC, tillgänglighetsanpassat, läktare, 

cafeteria/mötesrum i ett nytt ridhus är fördelaktigt, inte bara ur ekonomiskt 

perspektiv utan också ur användarperspektiv. En särskild utredning behöver 

göras för hur det bevarandesvärda gårdshuset kan renoveras och få ny 

användning. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Det finns 3,5 miljoner i investeringsmedel 2017 för takrenovering och 4,5 

miljoner föreslaget för 2018 för nybyggnation av klubbhus. Genom en 

sammanslagning av ridhus och klubbhus får vi ett nytt ridhus och ett nytt 

klubbhus som ryms inom det totala investeringsutrymmet. Beräknad 

kostnad är 0,5 miljoner för rivning av befintligt ridhus och cirka 7 miljoner 

för ett nytt rid- och klubbhus. Finansieringen ska ske med beslutade 

investeringsmedel för ridhustaket samt genom omprioritering inom 

beslutade investeringar för lokalanpassningar på Viby skola 2017. 

Uppföljning 

Beslutet kräver ingen uppföljning 
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 2017-02-20 KS 2017/00133 nr 72974 

 

Beslutsunderlag 

– Utlåtande Lundby gård ridhus 

– Lundby ridhus innertak   

– Ridhus 2017-01-17 A40.1-01 (1) 

Beslut skickas till 

Fastighetschef 

Ekonomiavdelningen 

  

 





 

 
  

2016-08-30 

Thomas Karlsson 
Lundby Gårds ridhus 

Statusbesiktning av innertak 

Besiktning av innertaket från skylift. 

Innertaket är uppbyggt av en styv stenullsskiva vilande på bärverk av träreglar 

och galvade plåtreglar. 

Träreglar löper kontinuerligt utefter taket vilande på takfackverkens under-ramar. 

Fungerar som kontinuerlig balk (skarvad vid momentnollpunkterna enligt beräk-

ningen). 

Mot reglarnas undersida är en 150 mm bred plywoodremsa spiklimmad. Den är 

delvis slumpvis skarvad i korta längder, delvis i längre och samverkar inte med 

träreglarna som balk, utan ska enbart fungera som upplagskant för stenullsski-

vorna. Vinkelrätt mot träreglarna ligger galvade plåtreglar med tvärsnittsformen 

av ett upp och nedvänt T. Plåtreglarna utgör upplag för stenullsskivorna utefter 

deras långsidor och är fritt upplagda på plywoodremsan i träreglarnas underkant. 

Bärverkets status 

Innertakets bärverk är fuktigt och har varit det under en lång tid. Plywoodrem-

sorna som bär plåtreglarna och stenullsskivorna är kraftigt mögliga och har delvis 

skiktat sig. Limningen mellan plywood och träreglar har släppt och remsan hänger 

nu enbart i spikarna. Delvis har mellanrummet blivit upp till 1 á 2 cm mellan ply-

wood och träregel. 

Någon röta i virket påträffades inte. 

Förstärkning 

För att kortsiktigt förhindra att delar av innertaket ska lossna och falla ned utförs 

följande förstärkning.  

Plywoodremsan fästes upp mot ovanförliggande träregel i följande punkter: 

1. Vid varje upplagspunkt mellan plåtreglar och träregel med 3 st 80 mm 

träskruv och stor bricka, t ex skruv TX 5x80 och bricka 6x25x2 mm. En 

skruv mitt i krysset mellan träregel och plåtregel och en på vardera sidan.  

Skruvarna ska om möjligt dra ihop virkesdelarna (om så krävs får man för-

borra plywooden). Om plywoodremsan inte håller då skruven drar upp ska 

en större bricka eller ett extra mellanlägg av 10 mm plywood användas. 

 

2. Vid varje skarv i plywoodremsan, 1+1 skruv med bricka på varje sida av 

skarven. 

 

3. 1 skruv+bricka mitt emellan plåtreglarna på resterande delar. 

Syftet är att säkerställa att plywoodremsorna sitter säkert kvar upp mot ovanför-

liggande träreglar så att plåtreglar och stenullsskivor inta kan falla ned. 

Montören ska rapportera om röta påträffas i virket. 

Se bifogad skiss 
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Ventilation ridhus 
 
Efter platsbesöket 2015-12-14 så kan det konstateras att ventilationen i hallen är otillräcklig. 
Den tidigare lösningen är i dagsläget frånkopplad/igenbyggd vilket har skapat fuktproblem i 
byggnaden.    
 
Bilden nedan är en skiss på den ursprungliga lösningen vilket är den vanligaste typen av lös-
ning. Lösningen finns också som självdragsventilation men mekanisk ventilation är det bästa 
sättet då man får ett kontrollerat och fördelat luftflöde. 
 

 
Ventilationssystemet ska dimensioneras för alla hästar som kan tänkas vara där inne samtidigt. 
Luftvolymernas storlek hänger ihop med hästarnas storlek samt antal.  
 
Dimensionering av luftflöden ska uppfylla jordbruksverkets föreskrifter liksom dimensioneras 
enligt Svensk Standard. I standarden anges också högsta mängd koldioxid samt svavelväte.  
 
Beräkning av luftflöde i ridhus är Min 0,35 l/s m² som grundventilation.  
Det tillkommer +10 l/s.person + 21 l/s.häst för vinter och +10 l/s.person +100 l/s.häst för 
sommar. 
 
 

Isolering  
 
Ridhuset bör även i fortsättningen vara isolerat för att vara tillräckligt svalt och insektsfritt på 
sommaren samt för att unvika kondens. Isoleringen dämpar även oljud vid regn som kan 
skrämma hästarna. 
 
 

Byggnadstekniskt 
 
Yttertaket består av utvändig trapetsplåt med en isolerad regelkonstruktion utan ångspärr på 
undersidan. Mellan trapetsplåten och isoleringen är ett mekaniskt ventilerat utrymme. 
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Fukten på utanpåliggande tvärreglar under isoleringen kontrollerades med en fuktkvotsmä-
tare. Virket var mycket fuktigt och översteg gränsvärdena för mögel och röta. Referensvärden 
för mögel respektive röta anges till intervallen 18-20% resp 21-28%. 
 
Påtaglig ytfukt utanpå reglarna tyder på en otillräcklig byggnadsteknisk miljö.  
Trolig orsak till ovanstående är att fuktig luft från sanden och hästarna kondenserar mot takets 
tvärreglar. 
 
Även på takplåtens insida fanns kondens som vid tillfället var fryst i den låga temperaturen.  
Den höga luftfuktigheten i ridhuset orsakar alltså kondens både på innertaket och på takplå-
ten.  
 

Skadeorsak 
Orsaken till problemet är: 

 Otillräcklig ventilation, vilket orsakar hög luftfuktighet. 

 Avsaknad av ångspärr, vilket leder till att fuktig luft diffunderar upp till den kalla 

takplåten där den kondenserar och droppar ned på isoleringen. 

 Dålig värmeisolering, vilket leder till kondens även på innertakets reglar. 

 
Åtgärder 
Åtgärder krävs för att minska luftens relativa fuktighet och att minska risken för kondens på 
yttertaket. 

 Fuktskadat innertak av isolering och reglar rivs. 

 Nytt isolerat innertak utförs med ångspärr på den varma sidan. 

 För att minimera risken för kondens på trapetsplåten isoleras den på utsidan och 

förses med ett nytt tätskikt. 

 I samband med detta kontrollräknas konstruktionen för påförda belastningar. 

 Byggnadens ventilation säkerställs. 

 

 

COWI AB 

 

Diana Paulus      Daniel Vilhu 
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Fastighetsenheten 
Karin Gustafsson, Fastighetschef 
0171-538 88 
karin.gustafsson@habo.se 

 

Försäljning av kommunens fastigheter som inte används för 
kommunens verksamhet 

Förslag till beslut  

1. Kommunstyrelsen beslutar att ge fastighetsenheten i uppdrag att utreda 

möjligheterna att sälja fastigheter som i dag hyrs ut till externa aktörer. 

2. Kommunstyrelen beslutar att ge fastighetsenheten i uppdrag att sälja de 

fastigheter där hyresgästerna vill köpa till värderat pris.    

 

Sammanfattning 

Kommunen hyr i dag ut ett antal fastigheter till externa företag. I 

fastigheterna bedrivs olika verksamheter bland annat privata skolor, 

förskolor och föreningsverksamhet. Genom att hyra ut fastigheterna till 

privata aktörer har kommunen redan fattat beslut om att fastigheten inte 

behövs för egen verksamhet. Kommunen bör inte konkurrera med privata 

fastighetsägare på hyresmarknaden. Ur ett förvaltningsperspektiv riskerar de 

externt hyrda lokalerna att bli nedprioriterade i underhållsplaneringen och 

riskerar då att tappa i värde.    

 
Ärendet 

Kommunen hyr i dag ut ett antal fastigheter till externa aktörer. Ur ett 

förvaltningsperspektiv är det bättre att endast äga och förvalta lokaler som 

används av de egna verksamheterna. För den externa verksamheten kan det 

vara en fördel att själv äga sin lokal och på så sätt självständigt kunna 

besluta om och genomföra önskade åtgärder. Lokaler som hyrs ut till 

externa aktörer tenderar att bli nedprioriterade vid planering och 

genomförande av underhåll då de egna verksamheterna går före i ett 

ansträngt budgetläge. 

Genomförande 

Efter marknadsmässigt gjorda värdering erbjuds hyresgästen att förvärva 

fastigheten. Om inte hyresgästen är intresserad av att köp kan ärendet efter 

utredning och beslut i kommunstyrelsen överlämnas till upphandlad mäklare 

för öppen försäljning. Hyresgästen har genom sitt befintliga hyresavtal 

besittningsskydd och riskerar inte automatiskt förlora lokalen vid en 

försäljning. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Minskade förvaltningskostnader. 

Uppföljning 

- 
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Beslutsunderlag 

–  

__________ 

Beslut skickas till 

Teknisk chef 

Fastighetschef  

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

 Datum Vår beteckning 

 2017-02-08 KS 2016/00493 nr 70858 

 
Kommunstyrelsens kansli 
Sara Widströmer, Nämndsekreterare/administratör 
0171-525 61 
sara.widstromer@habo.se 

 

Medborgarförslag: Utökad belysning vid Kvarnkojan på 
Granåsen  

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget är färdigbehandlat 

med hänvisning till förvaltningens åtgärder.    

 

Sammanfattning 

I medborgarförslaget föreslås utökad belysning vid Kvarnkojan på 

Granåsen, dels vid den öppna utan vid Kvarnkojan och dels vid pulkabacken 

intill, då belysningen där anses vara under all kritik.  

Kommunstyrelsens förvaltning har tidigare konstaterat behovet av förbättrad 

belysning i området vid Kvarnkojan på Granåsen. I samband med att 

belysningen på platsen sågs över tidigare under hösten/vintern ordnades 

utökad belysning såväl vid den öppna ytan vid Kvarnkojan som vid 

pulkabacken. Med hänvisning till detta bör medborgarförslaget anses 

färdigbehandlat.     

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Belysningen har ordnats inom befintlig budgetram.  

Uppföljning 

Inte aktuellt 

Beslutsunderlag 

– Medborgarförslaget   

__________ 

Beslut skickas till 

Förslagsställaren – för kännedom 

Tekniska avdelningen – för åtgärd  

 



Håbo kommun
Motion2.0

1 (1)

Namn, adressuppgifter mm
Personnummer
Förnamn Lars
Efternamn Ivarsson
Folkbokföringsadress Tingshusvägen 7
Postnummer 746 52
Ort Bålsta
Telefon
E-postadress
Folkbokförd i Håbo Ja
Fler förslagsställare Nej

Förslag
Formulera förslaget

Utökad belysning vid Kvarnkojan på Granåsen

Belysningen vid den öppna ytan vid Kvarnkojan/Granåsstugan är under all kritik. Även pulka
backen har näst intill inte någon belysning. Det finns en stolpe med lyse i en kanten. Den
räcker inte på långa vägar.

Risken är stor att besökande under den mörka årstiden skadar sig. De besökande måste ha
pannlampa med sig för att kunna se.. Jämför med en fotbollsplan: skulle det tränas eller spelas
några matcher om ljuset sänktes med 90%?

Det skulle inte vara troligt. Så nu är det dags att se till att ytan vid Kvarnkojan får riktig
belysning!

Certifikat
Certifikatutgivare Mobilt BankID

Personuppgifter skyddade enligt PUL

Personuppgifter skyddade enligt PUL

Personuppgifter skyddade enligt PUL



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2017-02-20 KS  nr 73093 

 
Gatu- och parkenheten 
Ulla Lindroth Andersson,  
0171-525 63 
ulla.lindroth@habo.se 

 

Medborgarförslag: Ta bort bommen på Skeppsvägen 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget anses 

färdigbehandlat mot bakgrund av vad som framkommit i beredningen.  

2. Kommunfullmäktige beslutar att bommen på Skeppsvägen tas bort när 

andra fysiska åtgärder har vidtagits för att minska hastigheten och öka 

säkerheten för oskyddade trafikanter.  

3. Kommunfullmäktige beslutar att investeringsbehovet ska tas upp i 

budgetarbetet för perioden 2018-2020.  

 

Sammanfattning 

Det har inkommit ett medborgarförslag med ett önskemål om att bommen 

på Skeppsvägen ska tas bort för att minska miljöpåverkan. Med anledning 

av detta medborgarförslag har två förslag med motsatt uppfattning 

inkommit. Tekniska avdelningen anser att medborgarförslaget som föreslår 

borttagning av bommen på Skeppsvägen ska bifallas med reservationen att 

en ombyggnation av vägen i syfte att skapa en högre trafiksäkerhet sker före 

borttagandet.   

 
Ärendet 

Det har inkommit ett medborgarförslag med ett önskemål om att bommen 

på Skeppsvägen ska tas bort för att minska miljöpåverkan av de bilar som 

idag tvingas köra en omväg via Kalmarvägen och Stockholmsvägen för att 

komma till Bålsta centrum.  

Med anledning av detta medborgaförslag så har sedan inkommit ytterligare 

två medborgarförslag med motsatt uppfattning. Båda förslagen menar att 

bommen ska vara kvar då Skeppsvägen vid ett borttagande skulle bli en 

genomfartsgata, inte bara för de boende på den södra sidan av bommen, utan 

även för bilister från andra delar av Bålsta. De befarar också att det skulle 

medföra högre hastigheter. Många skolbarn färdas utmed Skeppsvägen och 

genomfartstrafik skulle även innebära en ökad risk för dessa. Trafiken förbi 

Gröna Dalens förskola och skola skulle också öka. De påpekar även att man 

kan minska bilåkandet på andra sätt, bland annat genom att storhandla en 

gång i veckan eller att välja att gå eller cykla i stället för att ta bilen. 

Skeppsvägen är idag avstängd ungefär mitt på sin sträckning, i höjd med 

parkstråket mellan Stockholmsvägen och Gröna Dalen. Avstängningen 

utgörs av en bom med så kallat brandkårslås. Det finns många nycklar till 

brandkårslås i omlopp och de är ganska lätta att få tag på vilket innebär att 

bommarna står öppna ganska ofta. Då bommen inte står öppen händer det 
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att bilar passerar bredvid bommen och då kör de på trottoar och gräsyta 

vilket utgör en stor risk för gångtrafikanter. 

I den översiktsplan som nu är ute på samråd förespråkas gator i rutnät och 

genomfartsgator vilket är en förändring mot hur Bålsta tätort tidigare har 

utformats. Syftet är att trafiken inte ska styras bara till enstaka gator som då 

blir hårt belastade. I linje med denna tanke föreslår tekniska avdelningen att 

bommen på Skeppsvägen tas bort. Borttagandet måste dock kompletteras 

med fysiska åtgärder i trafikmiljön för att se till att hastigheten blir låg och 

att de oskyddade trafikanterna kan färdas säkert. Här finns många olika 

möjligheter, som exempel kan nämnas avsmalningar, chikaner, breddning 

av gångbanor och trädplanteringar. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Ett borttagande av bommen kräver fysiska åtgärder som kommer att behöva 

finansieras via kommunens investeringsbudget 

Uppföljning 

Följs upp i budgetarbetet inför 2018-2020. 

Beslutsunderlag 

– Medborgarförslag 2016-09-26 

– Medborgarförslag till befintligt ärende 2016-10-31 

– Medborgarförslag till befintligt ärende 2016-11-07  

– Bom på Skeppsvägen, kartbild med bommens placering  

__________ 

Beslut skickas till 

Gatu- och parkenheten  
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Namn, adressuppgifter mm
Personnummer
Förnamn Gudrun
Efternamn Norell
Folkbokföringsadress Skeppsvägen 21 D
Postnummer 746 32
Ort Bålsta
Telefon
Mobiltelefon
E-postadress
Folkbokförd i Håbo Ja
Fler förslagsställare Nej

Förslag
Formulera förslaget

Beträffande bommar på Skeppsvägen.

Som boende på Skeppsvägen anser jag att bommarna ska vara kvar. Jag tycker att området
ska vara en &quot;fredad&quot; zon för skolbarnen på deras väg till och från skolan. Många
av dem kommer från andra sidan bommen och barnens säkerhet är prio ett. Borttagandet av
bommarna skulle också innebära att inte bara Skeppsvägen blir en genomfartsgata utan så
blir det även förbi förskolor och Gröna Dalens skola för trafikanter som inte har ärenden dit.
Genomfartsgata innebär också högre hastigheter oavsett vad som står på skyltarna, det har vi
märkt den senaste tiden då bommen ofta varit öppen.
Beträffande miljöpåverkan så kan man ta bilen till centrum och storhandla en dag i veckan och
för övrigt gå eller cykla, då får man även vardagsmotion på köpet

Certifikat
Certifikatutgivare Mobilt BankID

Personuppgifter skyddade enligt PUL

Personuppgifter skyddade enligt PUL

Personuppgifter skyddade enligt PUL

Personuppgifter skyddade enligt PUL



    

 

 

 

Håbo kommun 

Medborgarförslag 

 

 

 

 

 

Trafiken på Skeppsvägen i Bålsta 

 

Som ägare av fastighet på Skeppsvägen, samt medlem 

i Mansängens Samfällighetsförening, vill jag meddela 

min syn på det medborgarförslag som kommit till  

min kännedom angående 

"Bommarnas borttagning" på Skeppsvägen, vid parken. 

 

Under de senast åren har bommarna varit öppna för genomfarts- 

trafik alldeles för mycket. Trafiken som då passerar håller en 

väsentligt högre hastighet än 30 km/tim. 

 

Skulle bommarna öppnas helt, blir det en fartsträcka här, 

föreningen har många garageutfarter m m, som då kan bli orsak 

till olyckor.  Det finnes många barn som går och cyklar till och  

från skolan efter denna väg samt även föreningens barn. 

Skeppsvägen delar Samfällighetsföreningens mark på den norra delen. 

 

Vill också påpeka att det kommer att öka trafiken väsentligt utanför 

Grönadalen-skolan, inte så lyckat. 

 

Önskemål; håll bommarna stängda, förutom för räddningstjänst, 

kommun- och snöröjningsredskap, som bör/skall ha nyckel. 

 

Bålsta 2016-10-27 

 

Siw Schenström 

Skv 14 A 
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Namn, adressuppgifter mm
Personnummer
Förnamn Kjell
Efternamn Åberg
Folkbokföringsadress Skeppsvägen 9 p
Postnummer 746 31
Ort Bålsta
Telefon
Mobiltelefon
E-postadress
Folkbokförd i Håbo Ja
Fler förslagsställare Nej

Förslag
Formulera förslaget

Bommen på skeppsvägen är ett gissel för oss som bor mellan skeppsvägen 1-13.
Det berör 115 st hushåll och 100 bilar, en del hushåll har två bilar och en del har ingen bil.
Att köra till centrum är en omväg på två kilometer.
Ponera att det åks tre gånger i veckan till centrum. Etthundra bilar gånger två kilometer till
centrum och tillbaka 40 mil i veckan, 2000 mil per år.

Tar vi bort bommen får vi lägre miljöpåverkan och nöjdare medborgare.

Med vänlig hälsning
Kjell Åberg

Certifikat
Certifikatutgivare Mobilt BankID

Personuppgifter skyddade enligt PUL

Personuppgifter skyddade enligt PUL

Personuppgifter skyddade enligt PUL

Personuppgifter skyddade enligt PUL
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 Datum Vår beteckning 

 2017-02-20 KS 2017/00072 nr 73092 

 
Gatu- och parkenheten 
Ulla Lindroth Andersson,  
0171-525 63 
ulla.lindroth@habo.se 

 

Uppdrag, utredning av hastighetsbegränsning på Kraftleden vid 
Skogsbrynets förskola  

Förslag till beslut  

1. Tekniska utskottet beslutar att godkänna tekniska avdelningens 

utredning av hastighetsbegränsning på Kraftleden vid Skogsbrynets 

förskola 

2. Tekniska utskottet beslutar att utredningen av hastighetsbegränsning på 

Kraftleden vid Skogsbrynets förskola hanteras inom den projektering av 

ny utformning av Kraftleden som just har påbörjats. 

3. Tekniska utskottet beslutar att avvakta med att förändra 

hastighetsbegränsningen på Kraftleden vid Skogsbrynets förskola till 

dess projektering av ny utformning av Kraftleden är klar.  

 

Sammanfattning 

Tekniska avdelningen har påbörjat en projektering av hela Kraftledens 

utformning i syfte att sänka hastigheterna och att öka trafiksäkerheten. 

Tekniska avdelningen föreslår därför att uppdraget att utreda möjligheten till 

hastighetsbegränsning på Kraftleden vid Skogsbrynets förskola hanteras 

inom denna projektering då hastighetsbegränsningarna längs hela Kraftleden 

kommer att ses över.   

 
Ärendet 

Miljö- och teknikförvaltningen fick 2012 i uppdrag att utreda möjligheten 

att sänka hastigheten och öka trafiksäkerheten längs Kraftleden. En förstudie 

genomfördes 2012 men därefter prioriterades andra projekt inom 

kommunen. Ärendet fick ny aktualitet 2015 och Tekniska avdelningen 

äskade därför medel inför 2016 för att genomföra en detaljerad utredning 

och projektering. På grund av en försenad upphandling kunde projektet inte 

slutföras under 2016 och har därför flyttats över till 2017. Den upphandlade 

konsulten har nu påbörjat arbetet. 

Den fysiska utformningen av gaturummet är avgörande för efterlevnaden av 

hastighetsgränser. Kraftleden idag har en utformning som lockar till högre 

farter än gällande hastighetsbegränsning. Att sänka hastigheten på 

Kraftleden utan att samtidigt förändra utformningen av trafikmiljön skulle 

innebära en låg förståelse av åtgärden och därmed ge de oskyddade 

trafikanterna en falsk känsla av trygghet.  

Trafikverkets övergripande krav i skriften ”Vägar och gators utformning” 

anger att vägmiljöns hela utformning ska stödja den referenshastighet som 

valts. Då väljer fordonsförare att köra trafiksäkert med rätt hastighet. 

Trafikverket menar att en låg förståelse och efterlevnad av skyltad 
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hastighetsbegränsning inte är bra ur trafiksäkerhetssynpunkt. Oskyddade 

trafikanter förväntar sig att fordonstrafiken håller en låg hastighet och de 

kan känna en falsk trygghet. Det gör att farliga situationer kan uppstå när de 

inte har ett samförstånd med fordonstrafiken och situationen bedöms olika. 

Utredning och projektering ska vara klar i december 2017. Tekniska 

avdelningen kommer att äska investeringsmedel inför 2018 för att påbörja 

genomförandet av ombyggnationen av Kraftleden enligt det ursprungliga 

uppdragets intentioner.  

 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Finansiering av projekteringen sker inom investeringsbudget för 2017. 

Uppföljning 

Information till tekniska utskottet under projektets gång. 

Beslutsunderlag 

–    

__________ 

Beslut skickas till 

Gatu- och parkenheten  

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  

 2017-01-31  

Tekniska utskottet  

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 5 Dnr 2017/00072  

Uppdrag, utredning av hastighetsbegränsning på 
Kraftleden vid Skogsbrynets förskola  

Tekniska utskottets beslut 

1. Tekniska utskottet beslutar att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning 

att utreda möjligheten till hastighetsbegränsning för Kraftleden vid 

Skogsbrynets förskola. 

Sammanfattning  

I syfte att sänka bullret från trafiken på Kraftleden föreslår tekniska utskottet 

att uppdrag ges till kommunstyrelsens förvaltning att utreda om möjligheten 

till hastighetsbegräsning på Kraftleden vid Skogsbrynets förskola.    

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag om bullerplank vid Kraftleden, dnr 2015/00339     

______________ 

Beslutet skickas till: 

Tekniska avdelningen 
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 2017-02-06 KS 2017/00082 nr 72776 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Gatu- och parkenheten 
Sophie Hellmin, Teknisk handläggare 
0171-46 84 67 
sophie.hellmin@habo.se 

 

Lokala trafikföreskrifter, förbud att parkera på Mjödvägen 

Förslag till beslut  

1. Kommunstyrelsen beslutar att anta Håbo kommuns lokala 

trafikföreskrifter om förbud att parkera på Mjödvägen.  

 

Sammanfattning 

Parkerade bilar efter Mjödvägen begränsar framkomligheteten för andra 

trafikanter efter Mjödvägen samt in- och utfart till de fastigheter som finns 

efter Mjödvägen. Ett parkeringsförbud efter Mjödvägen behövs för att 

säkerställa framkomligheten och säkerheten för trafikanterna. 

  

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inga ekonomiska konsekvenser. 

Uppföljning 

Ingen uppföljning. 

__________ 

Beslut skickas till 

Gatu- och parkenheten  
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 2017-02-06 KS 2017/00081 nr 72740 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Gatu- och parkenheten 
Sophie Hellmin, Teknisk handläggare 
0171-46 84 67 
sophie.hellmin@habo.se 

 

Lokala trafikföreskrifter, förbud att parkera på vändplats på 
Mjödvägen 

Förslag till beslut  

1. Kommunstyrelsen beslutar att anta Håbo kommuns lokala 

trafikföreskrifter om förbud att parkera på vändplats på Mjödvägen.   

 

Sammanfattning 

Ett förbud att parkera på vändplatsen vid Mjödvägens slut behövs eftersom 

parkerade bilar utgör ett hinder för fordon som ska svänga runt, samt att 

parkerade bilar hindrar ut- och infarten till fastigheter belägna vid 

vändplatsen. 

   
 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inga ekonomiska konsekvenser. 

Uppföljning 

Ingen uppföljning. 

__________ 

Beslut skickas till 

Gatu- och parkenheten  
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 2017-02-07 KS 2017/00086 nr 72804 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Gatu- och parkenheten 
Sophie Hellmin, Teknisk handläggare 
0171-46 84 67 
sophie.hellmin@habo.se 

 

Lokala trafikföreskrifter, förbud att parkera på vändplats på 
Vassvägen 

Förslag till beslut  

1. Kommunstyrelsen beslutar att anta Håbo kommuns lokala 

trafikföreskrifter om förbud att parkera på vändplats på Vassvägen.  

 

Sammanfattning 

Vid Vassvägens södra ände finns en vändplats. Denna vändplats behöver en 

lokal trafikföreskrift med förbud att parkera på vändplatsen. Detta för att 

möjliggöra för till exempel renhållningsfordon att kunna svänga runt. 

  

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inga ekonomiska konsekvenser. 

Uppföljning 

Ingen uppföljning. 

__________ 

Beslut skickas till 

Gatu- och parkenheten  

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 
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 2017-02-06 KS 2017/00092 nr 72768 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Gatu- och parkenheten 
Sophie Hellmin, Teknisk handläggare 
0171-46 84 67 
sophie.hellmin@habo.se 

 

Lokala trafikföreskrifter, förbud att parkera på Päronvägen 

Förslag till beslut  

1. Kommunstyrelsen beslutar att anta Håbo kommuns lokala 

trafikföreskrifter om förbud att parkera på Päronvägen enligt markering.   

 

Sammanfattning 

Parkerade bilar efter Päronvägen utgör ett hinder för framkomligheten för 

andra trafikanter. Ett förbud att parkera bilar efter Päronvägen ökar 

framkomligheten och säkerheten för övriga trafikanter. 

   

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inga ekonomiska konsekvenser. 

Uppföljning 

Ingen uppföljning. 

__________ 

Beslut skickas till 

Gatu- och parkenheten  
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 Datum Vår beteckning 

 2017-02-09 KS 2017/00108 nr 72850 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Gatu- och parkenheten 
Sophie Hellmin, Teknisk handläggare 
0171-46 84 67 
sophie.hellmin@habo.se 

 

Håbo kommuns lokala trafikföreskrifter om förbud att parkera på 
vändplats på Mosaikvägen 

Förslag till beslut  

1. Kommunstyrelsen beslutar att anta Håbo kommuns lokala 

trafikföreskrifter om förbud att parkera på vändplatser på Mosaikvägen.   

 

Sammanfattning 

På Mosaikvägen finns det två vändplatser där det saknas lokala 

trafikföreskrifter om förbud att parkera på vändplats. Vändplatserna behöver 

vara reglerade med att parkeringsförbud för att parkerade bilar inte ska 

hindra framkomligheten för till exempel renhållningsfordon och övriga 

trafikanter som vill vända runt. 

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2017-02-09 KS 2017/00108 nr 72850 

 

 

  

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inga ekonomiska konsekvenser. 

Uppföljning 

Ingen uppföljning. 

__________ 

Beslut skickas till 

Gatu- och parkenheten.  

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

 Datum Vår beteckning 

 2017-02-07 KS 2017/00084 nr 72820 

Kommunstyrelsen förvaltning 
Gatu- och parkenheten 
Sophie Hellmin, Teknisk handläggare 
0171-46 84 67 
sophie.hellmin@habo.se 

 

Lokala trafikföreskrifter, begränsad hastighet inom området 
Frösundavik, 30 km/h 

 

Förslag till beslut  

1. Kommunstyrelsen beslutar att anta tekniska avdelningens plan för lokala 

trafikföreskrifter inom området Frösundavik. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna ett successivt införande av 

lokala trafikföreskrifter i Frösundavik enligt tekniska avdelningens plan.  

 

Sammanfattning 

Tekniska avdelningen har tagit fram en plan för lokala trafikföreskrifter i 

området Frösundavik för att påskynda och effektivisera antagandet av dessa 

när de färdigbyggda vägarna överlämnas till kommunen, se bilaga.  

Utbyggnaden sker etappvis och vissa gator riskerar att bli utan lokal 

trafikföreskrift under en längre period om övertagandet sker vid en tidpunkt 

som inte passar in i schemat för utskottets sammanträden, till exempel direkt 

efter sista sammanträdet före sommaren. 

Generellt föreslås vägarna få hastigheten 30 km/tim vilket harmoniserar 

med övriga bostadsområden i Håbo kommun. Vid vändplatserna blir det 

förbud att parkera 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inga ekonomiska konsekvenser. 

Uppföljning 

Ingen uppföljning. 

Beslutsunderlag 

– Plan gällande lokala trafikföreskrifter i Frösundavik 2017-2018 med 

kartbilaga  

__________ 

Beslut skickas till 

Gatu- och parkenheten  

 



11. Vpl Vikvägen

10. Vpl Vassvägen

12. Vpl Kalmar kyrkväg

1. G
ran

bac
ksv

äge
n

4. Vikvägen

3. Vassvägen

9. F
rös

und
avä

gen
5. K

alm
ar 

kyr
kvä

g

2. Gåsholmsvägen

8. Uddväge n

6. Gustavsrovägen

7. Klockarebovägen

1. Granbacksvägen

2. Gåsholmsvägen

F

© Lantmäteriet
© Håbo kommun

Lokala trafikföreskrifter, plan för området Frösundavik
1:4 000

2017.02.20/SH
Skala A3:

0 100 200 300 400 50050 Meter

Lokala trafikföreskrifter
30 km/h

Vändplats med förbud att parkera



 

 

 

 

 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plan gällande lokala trafikföreskrifter i Frösundavik, 
Håbo kommun 

2017-- 2018 

 



 

 Lokala trafikföreskrifter 
Frösundavik 

2 

 Datum Vår beteckning 

 2017-02-13 KS 2017/00084 

 

 

 
Bakgrund 

Frösundavik är ett område som är under exploatering. Gatorna byggs allt eftersom och alla gator blir 

inte färdigställda samtidigt. Gatorna öppnas för allmän trafik vid olika tidpunkter. När gatorna blir 

öppna för allmän trafik uppstår behovet av lokala trafikföreskrifter för att kunna reglera trafiken.   

För en skyndsammare hantering av trafikregleringen har tekniska avdelningen tagit fram en plan för 

hela området så att de lokala trafikföreskrifterna kan skrivas utan dröjsmål när gatorna blir öppna för 

allmän trafik. Utan denna plan skulle vissa gator vara utan gällande lokala trafikföreskrifter under 

lång tid. 

Bostadsområdet får i sin helhet hastigheten 30 km/h vilket harmoniserar med övriga bostadsområden 

inom Håbo kommun. 

Vid de tre vändplatserna blir det förbud att parkera för att inte parkerade bilar ska utgöra ett hinder 

för övriga trafikanter som till exempel renhållningsfordon. 

På bilagd karta redovisas samtliga vägar och vändplatser inom området. 

Föreslagen trafikföreskrift: 

Nr Namn Föreslagen föreskrift Beräknat genomförande 

1 Granbacksvägen 30 km/tim 2017 

2 Gåsholmsvägen 30 km/tim 2017 etapper, vår samt höst 

3 Vassvägen 30 km/tim 2017 

4 Vikvägen 30 km/tim 2017 höst 

5 Kalmar kyrkväg 30 km/tim 2017 

6 Gustavsrovägen 30 km/tim 2018 

7 Klockarebovägen 30 km/tim 2017 

8 Uddvägen 30 km/tim 2018 

9 Frösundavägen 30 km/tim 2017 

10 Vändplats Vassvägen Förbud att parkera 2017 vår 

11 Vändplats Vikvägen Förbud att parkera 2017 höst 

12 Vändplats Kalmar kyrkväg Förbud att parkera 2017 vår 

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

 Datum Vår beteckning 

 2017-02-07 KS 2017/00085 nr 72816 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Gatu- och parkenheten 
Sophie Hellmin, Teknisk handläggare 
0171-46 84 67 
sophie.hellmin@habo.se 

 

Lokala trafikföreskrifter, begränsad hastighet på Kalmarleden 
vid cirkulationsplatsen, 40 km/h  

Förslag till beslut  

1. Kommunstyrelsen beslutar att anta Håbo kommuns lokala 

trafikföreskrifter om begränsad hastighet på Kalmarleden vid 

cirkulationsplatsen till Frösundavik.  

 

Sammanfattning 

Vid cirkulationsplatsen där Kalmarleden möter Lilla Bistavägen och 

Granbacksvägen ska hastigheten begränsas till 40 km/h. Detta för att sänka 

hastigheten vid cirkulationsplatsen till en hastighet som är lämplig för 

vägavsnittet. 

   

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inga ekonomiska konsekvenser. 

Uppföljning 

Ingen uppföljning. 

__________ 

Beslut skickas till 

Gatu- och parkenheten  

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2017-02-07 KS 2017/00097 nr 72805 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Gatu- och parkenheten 
Sophie Hellmin, Teknisk handläggare 
0171-46 84 67 
sophie.hellmin@habo.se 

 

Lokala trafikföreskrifter, hastighetsbegränsning 40 km/h på 
Västerhagsvägen 

Förslag till beslut  

1. Kommunstyrelsen beslutar att anta Håbo kommuns lokala 

trafikföreskrifter om begränsad hastighet på Västerhagsvägen.    

 

Sammanfattning 

Idag råder det 50 km/h i timmen på den västra delen av Västerhagsvägen. 

Det är en hastighet som upplevs som hög och otrygg av boende och andra 

trafikanter som rör sig i området. En sänkning av hastigheten till 40 km/h är 

lämplig för denna gata utifrån gatans läge och utformning samt att den 

hastigheten stämmer överens med framtagen hastighetsplan ”Rätt fart i 

Håbo kommun”. 

 

 
  

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inga ekonomiska konsekvenser. 

Uppföljning 

Ingen uppföljning. 

__________ 

Beslut skickas till 

Gatu- och parkenheten. 



 















































































 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

 Datum Vår beteckning 

 2017-02-06 KS 2017/00083 nr 72774 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Gatu- och parkenheten 
Sophie Hellmin, Teknisk handläggare 
0171-46 84 67 
sophie.hellmin@habo.se 

 

Lokala trafikföreskrifter om enkelriktad trafik på Åkervägen 

Förslag till beslut  

1. Kommunstyrelsen beslutar att anta Håbo kommuns lokala 

trafikföreskrifter om enkelriktad trafik på Åkervägen.   

 

Sammanfattning 

På Åkervägen är det enkelriktad trafik sedan gatan öppnades för allmän 

trafik. Men någon lokal trafikföreskrift är ej tagen på gatan. 

 

  

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inga ekonomiska konsekvenser. 

Uppföljning 

Ingen uppföljning. 

__________ 

Beslut skickas till 

Gatu- och parkenheten  

 




