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 Datum Vår beteckning 
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VA-enheten  
Thomas Högberg, VA-chef 
0171 53 727  
thomas.hogberg@habo.se 

 

VA-taxa 2016 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till ny VA-taxa enligt 

bilaga 1, att gälla från 1 juli 2016. Taxeförändringen gäller 

förbrukningsavgifterna som höjs med 14 % medan anläggnings-

avgifterna är oförändrade.   

 

Sammanfattning 

En VA-huvudman får inte göra över- eller underskott enligt 

Vattentjänstlagen och uttaget av VA-avgifter får endast täcka nödvändiga 

kostnader. VA-huvudmannen ska göra ett nollresultat under max ett 

treårsintervall. Under 2015 gjorde VA-enheten ett underskott på 2,7 

miljoner. 

VA-verksamheten har haft stora investeringsprojekt de senaste åren. För att 

säkerställa att VA-kapaciteten i kommunen är tillräcklig till planerade 

exploateringar, kommer det att krävas stora investeringsprojekt under lång 

tid framåt. Ytterligare investeringar kommer att bli aktuella för att uppfylla 

lagkrav, upprätthålla god standard på ledningsnätet samt att öka säkerheten 

för dricksvattenproduktionen. Av dessa anledningar finns ett behov av att 

höja taxan för förbrukningsavgifterna med 14 %.  

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Om taxan inte höjs kommer VA-verksamheten under 2016 att gå med ett 

underskott 2,5 miljoner.  

Uppföljning 

 

Beslutsunderlag 

– Förslag till ny VA-taxa från och med 1 juli 2016  

__________ 

Beslut skickas till 

Kommunfullmäktige 

VA-enheten 

  

 

mailto:thomas.hogberg@habo.se
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Inledande bestämmelser 

TAXA för Håbo kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 

I denna taxa hänvisas till ”vattentjänstlagen” och då avses Lagen om allmänna 

vattentjänster (SFS 2006:412) 

 

Brukningstaxan träder i kraft 2016-07-01. Anläggningstaxan träder ikraft 2012-01-01. 

Antagen av kommunfullmäktige 2016-XX-XX. 

Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Håbo kommun. 

Förvaltningen sköts av miljö och teknikförvaltningen, VA – avdelningen. Avgifter enligt denna taxa ska 

betalas till huvudmannen. 

 

Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt. 

 

1. Avgiftsskyldig 

För fastighet och allmän platsmark som ligger inom verksamhetsområdet för kommunens 

allmänna vatten- och avloppsanläggningar ska fastighetsägaren eller den som jämställs med 

fastighetsägare enligt vattentjänstlagen, betala avgifter enligt denna taxa. Även den som 

ansvarar för allmän platsmark inom verksamhetsområdet ska betala avgifter för ”avledning av 

dagvatten från allmän platsmark” (Dg). 

 

Avgifterna enligt denna taxa ska täcka nödvändiga kostnader för anläggningen. 

 

2. Avgiftstyper 

Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter. 

 

3. Definitioner 

 

Bebyggda fastigheter 

 

Bostadsfastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt 

beviljat bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål. Med bostadsfastighet jämställs 

fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd, eller enligt beviljat bygglov avses 

att bebyggas, för vissa andra ändamål där lokalytan är det viktigaste sett från 

användarsynpunkt. 

 

Exempel på sådana byggnader är: 

Kontor   Förvaltning  Stormarknader 

Butiker   Utställningslokaler  Sporthallar 

Hotell   Restauranger 

Hantverk   Småindustri 
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Utbildning   Sjukvård 

 

Annan fastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt 

beviljat bygglov avses att bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål och som inte enligt 

ovan jämställs med bostadsfastighet. 

 

Obebyggda fastigheter 

 

Obebyggd fastighet: fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men ännu ej 

bebyggts och ej har beviljats bygglov. 

 

Avgiftsfaktorer 

 

Lägenhet: ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en enhet. I 

fråga om sådana utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighet där begreppet 

lägenhet inte är tillämpligt för viss typ av byggnad, räknas varje påbörjat 150-tal m2 

bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 21054:2009 som en lägenhet. 

 

Allmän platsmark: mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen (1987:10) redovisas som 

allmän plats, eller om marken inte omfattas av detaljplan, väg eller mark som i övrigt 

motsvarar sådan mark. 

 

Tomtyta: fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan karta som 

huvudmannen godkänner. Vid tredimensionella fastigheter fördelas den tomtyta som är 

gemensam för fastigheterna i proportion till byggnadernas bruttoarea (BTA). 

 

Förbindelsepunkt (FP): den punkt, som huvudmannen har bestämt, där den allmänna 

anläggningen slutar och fastighetens VA-installation börjar. 

 

4. Vattentjänster och tidpunkt för betalningsskyldighet 
 

4.1 Avgift tas ut för nedanstående vattentjänster: 

 V, Vattenförsörjning 

 S, spillvattenavlopp 

 Df, dag- och dränvatten från fastighet 

 Dg, dagvattenavlopp från allmän platsmark 

 

4.2 Fastighetsägaren är skyldig att betala avgifter från och med den tidpunkt när huvudmannen 

upprättat förbindelsepunkt för tjänsten V, S och Df och informerat fastighetsägaren 

om förbindelsepunktens läge. Om Df avleds till den allmänna anläggningen utan att 

förbindelsepunkt upprättats, inträder betalningsskyldighet när åtgärder för bortledandet av 

dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren informerats om detta. 

 

Avgifter för tjänsten avledning av dagvatten från allmän platsmark (Dg) ska betalas från och 

med den tidpunkt när åtgärder för bortledande av dagvatten blivit utförda och huvudmannen 

informerat fastighetsägaren och i förekommande fall den som ansvarar för allmän platsmark 

om detta. 

 

Avgifter enligt denna taxa förutsätter att samtliga kriterier som vattentjänstlagen ger för 
avgiftsskyldighet är uppfyllda. 

 

4.3 Avgiften ska beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när avgiftsskyldighet 
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inträder. 

 

4.4 Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, ska dröjsmålsränta betalas 

på obetalt belopp enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle skett. 

 

4.5 Enligt 36 § lagen om allmänna vattentjänster ska en anläggningsavgift fördelas på årliga 

inbetalningar under en viss tid, längst tio år, om avgiften uppgår till belopp som är 

betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft och övriga omständigheter, om 

fastighetsägaren så begär och godtagbar säkerhet ställs. Ränta ska betalas enligt 5 § räntelagen 

på varje del av avgiften som förfaller till betalning i framtiden från den dag då den första 

inbetalningen ska ske till dess ifrågavarande del av avgiften betalas. 

Betalas inte delbeloppet i tid ska dröjsmålsränta betalas enligt 6 § räntelagen. 

 

4.6 Avgiftsskyldighet enligt 6.6, 6.7 eller 7.5 föreligger, då bygglov för avsett ändrat 

förhållande meddelats eller ändrat förhållande – t ex ökning av tomtyta – inträtt utan att 

bygglov erfordrats eller meddelats. 

 

4.7 Fastighetsägaren har anmälningsplikt att omgående anmäla till huvudmannen när det 

ändrade förhållandet inträtt. Försummar fastighetsägaren denna anmälningsplikt, tas 

dröjsmålsränta enligt 4.4 ut för tiden från det två månader förflutit sedan avgiftsskyldighet 

inträdde och fram till dess tilläggsavgiften betalas. 

 

5. Särtaxa och avtal vid avvikelser 
Om kostnaderna för att förse vissa fastigheter med vatten och avlopp avviker beaktansvärt 

från fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, ska enligt lagen om allmänna 

vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa. 

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt denna taxa får huvudmannen i 

stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek. 

 

Anläggningsavgifter 

6. Anläggningsavgift för bostadsfastighet 
6.1 Avgift ska betalas för bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet. I avgiften ingår 

mervärdesskatt (moms 25 %). 

 

Avgift utgår per fastighet med: 

Kronor inklusive moms   Per ledning      Samtliga 

vattentjänster 

En ledning  Två   Tre 

Ledningar  ledningar 
 

a) Servisavgift 
en avgift avseende 

framdragning av varje  34 695  42 130  49 565  49 565 kr 

uppsättning    (70 %)   (85 %)  (100 %) 

servisledningar till 

förbindelsepunkter för V, 

S och Df 
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Per vattentjänst      Samtliga 

vattentjänster 
V   S   Df  Dg     

 
b) Förbindelsepunktsavgift 9 734  16 224  6 489 - 

 

en avgift avseende  (30 %)   (50 %)  (20 %)  32 447 kr 

upprättande av varje 

uppsättning 

förbindelsepunkter för V, 

S och Df, 

   

c) Tomtyteavgift 
en avgift per m2 tomtyta  19,50  32,50 - 13 

    (30 %)  (50 %)  (20 %)  65 kr 

 

  
d) Lägenhetsavgift  6 359  10 599 - 4 240 

en avgift per lägenhet   (30 %)  (50 %)  (20 %)  21 198 kr 

 

  

e) * Grundavgift Df utan FP -  - 13 924 - 

en grundavgift för 

bortledande av 

Df, om bortledande av 

dagvatten sker utan att 

förbindelsepunkt för Df 

upprättats. 

* Avgift enligt 6.1 e) tas ej ut om avgift tas ut för Df enligt 6 a) och b). 

 

6.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 

6.1 a) lika mellan fastigheterna. 

 

 

6.3 Tomtyteavgiften enligt 6.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av 

övriga anläggningsavgifter 6.1 a), b) och d), eller i det fall förbindelsepunkt för Df inte 

upprättats, summan av avgifterna enligt 6.1 a), b), d) och e). 

Vid ändrade förhållanden enligt 6.5, 6.6, 6.7 och 6.8 tas ut ytterligare avgift enligt 6.1 c) i den 

mån ovan angiven begränsningsregel så medger. De sammanlagda beloppen för 

servisavgiften 6.1 a) ska då inte räknas till högre belopp än 100 % av avgiften även om 

servisledningarna lagts vid olika tillfällen och avgiften därmed blivit högre. 

 

6.4 Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats, eller efter 

annan ritning eller uppmätning som huvudmannen godkänner. Är fastigheten obebyggd ska 

lägenhetsavgift inte betalas. 

 

6.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter ska 

servisavgift enligt 6.1 a) och förbindelsepunktsavgift enligt 6.1 b) betalas. 

 
6.6 Ökas fastighets tomtyta ska tomtyteavgift enligt 6.1 c) för tillkommande tomtyta som 

härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte ska anses förut vara betald. 

Vid beräkning av avgift för tillkommande tomtyta iakttas begränsningsregeln i 6.3. 
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6.7 Sker om- eller tillbyggnad, uppförs byggnad (om tidigare obebyggd) eller ytterligare 

byggnad eller ersätts riven bebyggelse på fastighet ska avgift betalas enligt 6.1 d) för varje 

tillkommande lägenhet. 

 

6.8 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt 

för Df upprättats, ska avgift betalas enligt 6.1 e). 

 

6.9 För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga 

servisledningar för fastigheten ska, utöver avgift enligt 6.1, betalas en etableringsavgift om 

30 % av avgiften enligt 6.1 a). Etableringsavgiften avses täcka huvudmannens merkostnader 

till följd av att arbetet inte utförs i samband med framdragning av övriga servisledningar. 

 

7. Anläggningsavgift för annan fastighet 
7.1 Avgift ska betalas för annan fastighet. I avgiften ingår mervärdesskatt (moms 25 %). 

Avgift utgår per fastighet med: 

Per ledning 

Kronor inklusive moms    

En ledning  Två    Tre   Samtliga 

      Ledningar   ledningar  vattentjänster 

 

a) Servisavgift   34 695  42 130   49 565  49 565 kr 

 

en avgift avseende  (70 %)   (85 %)    (100 %) 

framdragning av varje 

uppsättning servisledningar 

till förbindelsepunkter för 

V, S och Df 

  

Per vattentjänst 

 

V   S   Df   Dg  Samtliga 

vattentjänster 

 

b) Förbindelsepunktsavgift 9 734  16 224  6 489  - 32 447 kr 

en avgift avseende   (30 %)  (50 %)  (20 %) 

upprättande av varje 

uppsättning 

förbindelsepunkter för V, S 

och Df, 

  

c) Tomtyteavgift 

en avgift per m2 tomtyta  22  36,50  -  14,50 73 kr 

(30 %)   (50 %)     (20 %) 

 

 

e)* Grundavgift Df utan fp     13 924 

en grundavgift för 

bortledande av 

Df, om bortledande av 
dagvatten sker utan att 

förbindelsepunkt för Df 

upprättats. 
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* Avgift enligt 7.1 d) tas inte ut om avgift tas ut för Df enligt 7.1 a) och b). 

7.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 

 

7.1 a) lika mellan fastigheterna. 

 

7.3 Om fastigheten är obebyggd betalas 70 % av tomtyteavgiften enligt 7.1 c). När 

fastigheten sedan bebyggs betalas resterande 30 % av tomtyteavgiften enligt den taxa som 

gäller när avgiftsskyldigheten inträder (beviljat bygglov enligt punkt 4.6). 

 

7.4 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter ska 

avgifter betalas enligt 7.1 a) och b). 

 

7.5 Ökas fastighets tomtyta, ska avgift betalas enligt 7.1 c) för tillkommande tomtyta som 

härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte ska anses vara förut erlagd. 

 

7.6 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt 

för Df upprättas, ska avgift betalas enligt 7.1 d). 

 

7.7 Huvudmannen kan, om godtagbar säkerhet ställs, medge anstånd med betalning av 

tomtyteavgift för andel av fastighets areal, motsvarande mark som tillsvidare inte utnyttjas för 

verksamheten på fastigheten. 

Anstånd medges för viss tid, högst 10 år. Om mark under anståndstiden genom 

fastighetsbildningsåtgärd frångår fastigheten upphör anståndsmedgivandet att gälla och 

resterande tomyteavgift förfaller till betalning. 

Utestående belopp löper med ränta enligt 5 § räntelagen (SFS 1975:635) från den dag 

anståndet beviljades tills anståndet upphör. För tid därefter utgår dröjsmålsränta enligt 6 § 

räntelagen. 

 

7.8 För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga 

servisledningar för fastigheten ska, utöver avgift enligt 7.1, en etableringsavgift betalas om 

30 % av avgiften enligt 7.1 a). Etableringsavgiften avses täcka huvudmannens merkostnader 

till följd av att arbetet inte utförs i samband med framdragning av övriga servisledningar. 

 

8. Anläggningsavgift för allmän platsmark 
Den som svarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls ska betala 

anläggningsavgift. I avgiften ingår mervärdesskatt (moms 25 %). 

 

Avgift utgår med: 

Kronor inklusive moms 

en avgift per m2 allmän platsmark för anordnande av 

dagvattenbortledning        185 kr/m2 

 

9. Serviser på annat sätt 
 

9.1 Om en fastighetsägare begärt och huvudmannen medgett att ledningar utförts på annat 

sätt eller försetts med andra anordningar än huvudmannen bedömt nödvändiga, ska 

fastighetsägaren betala huvudmannen överenskomna kostnader för detta, förutom 

anläggningsavgift enligt 6 och 7. 

 

9.2 Om en fastighetsägare begär och huvudmannen medger att ny servisledning ska utföras i 
stället för redan befintlig ledning, ska fastighetsägaren betala huvudmannens kostnader för 

borttagande och anläggande av ledningens allmänna del. Dock ska skäligt avdrag göras med 

hänsyn tagen till den tidigare servisledningens ålder och skick. 
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9.3 Om huvudmannen anser det nödvändigt att utföra ny servisledning i stället för och med 

annat läge än redan befintlig, ska huvudmannen ersätta fastighetsägaren hans kostnad för den 

ändring som då måste göras beträffande fastighetens VA-installation. Dock ska skäligt avdrag 

göras med hänsyn tagen till den befintliga VA-installationens ålder och skick. 

 

10. Rätt till indexreglering 
Avgifter enligt punkterna 6- 8 är baserade på indextalet 399,9 (2010-05) i entreprenadindex E 

84 serie 325 läggning av högtrycksrör. När detta index ändras, har huvudmannen rätt att 

reglera avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än en gång årligen. 
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Brukningsavgifter 

11. Brukningsavgift för bebyggda fastigheter 
11.1 Brukningsavgift ska betalas för bebyggd fastighet. I avgifterna ingår mervärdesskatt 

(moms 25 %). 

 

Avgift utgår per fastighet med: 

 

Kronor inklusive moms    Per vattentjänst    Samtliga 

  vattentjänster 

V   S  Df  Dg 
a) Grundavgift 

en fast avgift per år    1088  1124  274  136  2622 kr 

 

b) Kubikmeteravgift 
en avgift per m3    12,65   18,98  -  -  31,63 kr 

levererat vatten 

 

c) Lägenhetsavgift 
en avgift per år och 

lägenhet för 

bostadsfastighet och   491   307  368  61  1227 kr 

därmed jämställd 

fastighet 

 

d) Tomtyteavgift 

en avgift per år för 

varje påbörjat 100-tal   30,55  19,10  22,91  3,82  76,38 kr 

m2 tomtyta för annan 

fastighet 
 

Endast c eller d betalas. 

 

11.2 Fastighetsägare kan erhålla befrielse eller reduktion av dagvattenavgift om följande 

åtgärder vidtagits för att omhänderta dagvatten inom fastigheten: 

 

1. Åtgärder, godkända av huvudmannen, har vidtagits som väsentligt fördröjer eller 

reducerar mängden dagvatten från fastigheten till den allmänna anläggningen. Halv 

lägenhets- eller tomtyteavgiften (c eller d) utgår för Df. 

2. Anslutning av dagvatten från fastighet till den allmänna anläggningen har helt 

kopplats bort eller inte upprättats. Ingen avgift utgår för Df. 

 

Beviljad avgiftsreduktion gäller tidigast från och med ansökningsdatum. 

 

11.3 Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till fastigheten. Har 

huvudmannen bestämt att vattenförbrukningen för bebyggd fastighet tillsvidare inte ska 

fastställas genom mätning, tas avgift enligt 11.1 b) ut efter en antagen årlig förbrukning om 

200 m3/lägenhet i permanentbostad och med 50 m3/lägenhet för fritidsbostad . Grundavgiften 

11.1 a) och lägenhetsavgiften 11.1 c) ska också betalas då fastigheten inte har mätning. 
 

11.4 För s k byggvatten ska brukningsavgift betalas enligt 11.1 b). Om mätning inte sker, 

antas den förbrukade vattenmängden uppgå till 30 m3 per lägenhet. 

 



 

  10(11) 

 Datum  

 2013-12-12  

 

11.5 För extra mätställe (mätställe utöver ett per fastighet) ska en årlig avgift betalas med ett 

belopp motsvarande 20 % av den fasta avgiften enligt 11.1 a). 

Parallellkopplade vattenmätare räknas som ett mätställe. 

 

11.6 Antas mätaren visa annan förbrukning än den verkliga, låter huvudmannen undersöka 

mätaren, om huvudmannen finner det nödvändigt eller om fastighetsägaren begär det. 

Vid ovan avsedd undersökning eller prövning bestäms mätarens felvisning i två 

kontrollpunkter enligt SWEDACs föreskrifter om vatten- och värmemätare, STAFS 2007:2. 

Kan mätfelets storlek inte bestämmas eller har mätaren inte fungerat, har huvudmannen rätt 

att uppskatta förbrukningen. 

Fastighetsägare som inte godtar huvudmannens beslut efter genomförd undersökning eller 

huvudmannens uppskattning av förbrukningen, kan begära prövning av frågan hos Statens va-nämnd. 

 

11.7 Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren härvid godkänns, 

ska fastighetsägaren ersätta huvudmannen för undersökningskostnaderna i enlighet med vad 

som framgår av punkt 13. 

 

11.8 För spillvattenmängd, som med huvudmannens medgivande avleds till dagvattenledning 

(kylvatten o d), ska avgift betalas med 20 % av avgiften enligt 11.1 b). 

 

11.9 Tillförs avloppsnätet större spillvattenmängd än som svarar mot levererad vattenmängd 

eller avleds inte hela den levererade vattenmängden till avloppsnätet ska avgift för 

spillvattenavlopp betalas efter den mängd spillvatten som avleds till avloppsnätet. 

Mängden ska bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av ifrågavarande 

vatten- eller spillvattenmängd eller på annat sätt som överenskommits mellan huvudmannen 

och fastighetsägaren. 

En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten ska debiteras efter annan grund än efter 

levererad mängd vatten är att skillnaden mellan mängderna vatten och spillvatten är avsevärd. 

 

11.10 För obebyggd fastighet ska brukningsavgift betalas enligt 11.1 a). 

 

12. Brukningsavgift för ansvarig för allmän plats 
Den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls ska betala avgift. 

Avgift utgår med: 

Kr inkl. moms 

En avgift per m2 allmän platsmark för bortledning 

av dagvatten       2,79 kr/ m2 
 

13. Särskilda avgifter 
13.1 Har huvudmannen på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller har på grund av att 

fastighetsägaren åsidosatt sin skyldighet vattentillförseln avstängts eller reducerats eller annan 

åtgärd vidtagits av huvudmannen debiteras följande avgifter: 

Kr inkl. moms 

Nedtagning av vattenmätare        500 kr 

Uppsättning av vattenmätare        500 kr 

Avstängning av vattentillförsel      1000 kr 

Påsläpp av vattentillförsel      1000 kr 

Montering och demontering av strypbricka i vattenmätare   1000 kr 

Undersökning av vattenmätare om vattenmätaren godkänns  1000 kr 

Länsning av vattenmätarbrunn      1000 kr 

Förgäves besök          500 kr 

Frusen/Skadad mätare inkl. arbetskostnad    1000 kr 
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För arbeten som på fastighetsägarens begäran utförs utanför ordinarie arbetstid debiteras ett 

tillägg om 100 % av ovan angivna belopp. 

 

14. Debitering av brukningsavgift 
Avgift enligt 11.1 a och c debiteras i efterskott per månad, kvartal, tertial eller halvår enligt 

beslut av huvudmannen. Avgift enligt 11.1 b debiteras i efterskott på grundval av enligt 

mätning förbrukad vattenmängd, uppskattad förbrukning eller annan grund som anges i punkt 

11. 

 

Sker enligt huvudmannens beslut mätaravläsning inte för varje debitering, får mellanliggande 

debiteringar ske efter uppskattad förbrukning. Mätaravläsning och debitering efter verklig 

förbrukning bör ske i genomsnitt minst en gång per år. Avläsning och debitering bör därjämte 

ske på fastighetsägarens begäran med anledning av fastighetsöverlåtelse. 

 

15. Avtal vid särskild användning av VA-anläggningen 
Har fastighetsägare begärt att huvudmannen ska företa åtgärd för att underlätta eller 

möjliggöra hans brukande av anläggningen i visst fall eller avseende eller har i övrigt särskild 

åtgärd påkallats på grund av fastighetens VA-förhållanden, får huvudmannen i stället komma 

överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek. 

 

16. Index 
Avgifter enligt § 11är baserade på indextalet XXX i konsumentprisindex, KPI. När detta index ändras får hu-

vudmannen reglera avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än en gång om året. 

 

17. Ändring av brukningsavgifter 
Kommunfullmäktige beslutar om ändring av brukningsavgifter. 

 

* * * 

 

Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och huvudmannen beträffande tillämpning och 

tolkning av denna taxa prövas av Statens va-nämnd jämlikt 53 § lagen om allmänna 

vattentjänster. 
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Avfallsenheten 
Anna Darpe, Avfallschef 
0171 526 73 
anna.darpe@habo.se 

 

Översyn av avfallsverksamheten 

Förslag till beslut  

1. Kommunstyrelsen beslutar att  godkänna redovisningen av rapport 

”Översyn av avfallsverksamheten i Håbo kommun”, daterad 2017-04-18.  

 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens förvaltning fick i uppdrag att göra en totalöversyn av 

avfallsverksamheten i Håbo kommun enligt KS beslut 2015, § 213. 

Översynen av avfallsverksamheten visar på vad invånarna får för den avgift 

de betalar och syftet är att utreda om något kan göras annorlunda eller mer 

kostnadseffektivt i förhållande till den service och kvalitet som invånarna 

får.  

Utredningen innefattar bl.a. 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. Det konstateras att avfallstaxan i Håbo är hög, samtidigt 

som avfallsverksamheten erbjuder en hög service.  

Avfallsenheten har tagit flera viktiga steg i den riktning som pekas ut 

nationellt, bland annat genom införande av matavfallsinsamling. 

Tillsammans med viktig strukturell uppbyggnad i form av exempelvis 

införande av digital tömningsregistrering som en del i kvalitetsarbetet och 

byggande av egen återvinningscentral med drift i egen regi gör det att 

avfallshanteringen i Håbo kommun är väl rustad för framtiden. Det finns 

också en bra grund för fortsatt utveckling och förbättring exempelvis genom 

åtgärder för ökad utsortering av matavfall, förpackningar och förbättrade 

sorteringsmöjligheter på återvinningscentralen.  

 
Ärendet 

Avfallshanteringen är en viktig del av samhället som påverkar infrastruktur, 

människors hälsa samt miljön. Håbo kommun är en tillväxtkommun och har 

i dag 20 000 invånare. I takt med att kommunens befolkningsmängd ökar 

ställer detta krav på att kommunen växer på ett hållbart sätt. Kommunens 

utmaning är att minska på mängden avfall som uppkommer i kommunen, 

integrera avfallshanteringen i samhällsplaneringen så att hanteringen är 

ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar.  

Kommunens vision, Vårt Håbo 2030, är vägledande för kommunens arbete 

med avfall och beskriver bland annat om hur vi ska sträva mot en hållbar 

kommun där alla är delaktiga och tar ansvar för natur och klimat samt är 

energieffektiva och fossilbränslefria. Avfallshanteringen i Håbo kommun 
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ska verka för att bidra till miljöstrategins mål om fossilbränslefri samt 

giftfri- och resurseffektivkommun där naturmiljöer inte tar skada av 

avfallshanteringen.  

Utifrån översynen av avfallsverksamheten och med hjälp av de kommunala 

styrmedlen som finns för verksamheten – avfallsplanen, 

avfallsföreskrifterna, avfallstaxan, information, tillsyn och upphandling - vill 

avfallsenheten att arbeta vidare enligt följande: 

 Sedan hösten 2015 pågår ett aktivt arbete med information till 

företagare och reglerna för dem avseende besök på 

återvinningscentralen i Västerskog. Under 2016 kommer konceptet 

gällande företagskort att ses över.  

 Besöksantalet på återvinningscentralen i Västerskog är över 100 000 

per år vilket är över 60 % fler besökare än hos 

jämförelsekommunerna. Detta gör att återvinningscentralen kräver 

större bemanning för att kunna hjälpa kunderna att sortera rätt och i 

fler avfallsslag för att kunna arbeta mot målen i avfallsplanen som är 

-förebygga uppkomsten av avfall, öka återanvändningen, öka 

materialåtervinningen och minska mängden avfall till 

energiåtervinning. På sikt kommer öppettiderna under 

vintermånaderna att ses över. 

 Ett samarbete med daglig verksamhet pågår på återvinningscentralen 

för att skapa en meningsfull sysselsättning för deltagarna samt för att 

arbeta med återbruk och sortering av avfall, i linje med kommunens 

vision. År 2025 har vi alla i Håbo kommun en god kännedom om 

avfallsminimering och avfallshanteringen sker utan miljöpåverkan 

och avfall betraktas som en resurs. 

 Avfallsenheten har påbörjat framtagandet av förfrågningsunderlag i 

samarbete med Upplands-Bro kommun och avser att genomföra 

upphandlingar för att säkerställa att avtal som tecknas innebär rätt 

pris och kvalitet. Förfrågningsunderlagen kommer att delas upp i 

flera delar i syfte att få fler anbud och bättre pris.  

 En översyn av avfallstaxan kommer att göras i syfte att få en 

långsiktigt hållbar taxa som utvecklas i rätt riktning avseende 

miljöstyrning och avgiftsuttag. I samband med översynen och nya 

upphandlingar kommer förändringar gällande extratjänster, ev 

premiering av gemensamhetslösningar, varjeveckashämtning på 

sommaren som grundabonnemang att ses över.  

 Avfallsenheten kommer att dela ut matavfallspåsar för att öka 

utsorteringsgraden vilket också bidrar till minskade kostnader. 
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 Gällande utredning om och eventuellt införande av fastighetsnära 

insamling av förpackningar och returpapper avser avfallsenheten att 

avvakta med för att invänta regeringens beslut i frågan. 

 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Avfallsverksamheten finansieras med avgifter enligt 27 kap. i miljöbalken.  

Uppföljning 

- 

Beslutsunderlag 

– Tjänsteskrivelse, daterad 2016-04-20 

– Rapport, Översyn av avfallsverksamheten i Håbo kommun, daterad 

2016-04-18 

– Bilaga, Jämförelser kommuner Håbo 

  

__________ 

Beslut skickas till 

Avfallsenheten 

  

 



 

 

 

Miljö- och avfallsbyrån i Mälardalen AB   •   Kopparbergsvägen 8   •   722 13 Västerås 

Telefon: 076-767 16 04   •   E-post: info@milav.se 

Org.nr: 556864-6870   •   Bankgiro: 803-3128 
www.milav.se 

Bilaga 1 Underlag till jämförelse mellan Håbo kommun och andra kommuner 

Uppgifter från Avfall Sveriges statistikverktyg Avfall Web avseende 2014, om ej annat anges. Kommuner i storleksklass 15 000-25 000 
invånare. Insamling av matavfall i separat kärl, 1 st stationär ÅVC. DS=data saknas, ET=ej tillämpbart. Koder enligt Avfall Web. 

Servicenivå vid insamling – vanligaste behållarvolymer och antal hämtningar per år 

Kommun A30: 
Behållar-
volym  
restavfall i 
en- och 
tvåfamiljs-
hus (liter) 

A31: 
Behållar-
volym 
matavfall i 
en- och 
tvåfamiljs-
hus (liter) 

A32: Antal 
hämtningar 
av behållare 
för restavfall 
i en- och 
tvåfamiljs-
hus (st) 

A33: Antal 
hämtningar 
av behållare 
för matavfall 
i en- och 
tvåfamiljs-
hus (st) 

A34: 
Behållar-
volym 
restavfall i 
flerfamiljs-
hus (liter) 

A35: 
Behållar-
volym 
matavfall i 
flerfamiljs-
hus (liter) 

A36: Antal 
hämtningar 
av behållare 
för restavfall 
i flerfamiljs-
hus (st) 

A37: Antal 
hämtningar 
av behållare 
för matavfall 
i flerfamiljs-
hus (st) 

Anm. 

Hallstahammar 140 140 26 26 660 240 26 26   

Hedemora 190 140 13 26 660 140 52 26   

Håbo 190 140 26 31 660 140 52 52  

Knivsta 190 140 26 26 660 370 52 52   

Kristinehamn 140 140 26 26 600 140 53 53   

Leksand 190 140 13 26 DS DS DS DS   

Mora 190 140 13 26 660 140 52 26   

Salem 190 140 26 26 660 370 52 52   

Skurup 190 140 31 31 370 140 52 52   

Tjörn 190 140 13 32 660 140 52 52   

mailto:info@milav.se
http://www.milav.se/
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Servicenivå och besök vid ÅVC 

Kommun A17: 
Finansiering 
ÅVC hushåll 

I7: 
Öppettimmar 
kommunens 
största ÅVC, 
totalt 
(tim/vecka) 

M13: 
Anställda 
ÅVC  
(st) 

I30: Besök 
stationära 
ÅVC  
(st) 

Besök 
stationära 
ÅVC 
(st/person) 

Besök 
stationära 
ÅVC 
(st/öppen 
timme) 

A16: ÅVC, 
icke 
stationära 
hämtnings-
platser  
(st) 

Anm. 

Hallstahammar Fria besök 56 DS 73 661 4,7 25 0   

Hedemora Fria besök 54 3 DS DS  12   

Håbo Fria besök 54 3,9 92 627 4,6 33 1 Avser 2015 

Knivsta Fria besök 26 0,5 55 165 3,4 41 ET   

Kristinehamn Fria besök 51 6 56 000 2,3 21 0   

Leksand Fria besök 39 DS DS DS  0   

Mora Fria besök 36 3,5 DS DS  7   

Salem Fria besök 35 DS 63 441 3,9 35 0   

Skurup Fria besök 40 DS 83 733 5,5 40 0   

Tjörn Fria besök 22 3 DS DS  4   

Median, utom Håbo  39 3 63 441 3,9 32 0,0  
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Insamlade mängder 

Kommun Å1: Restavfall 
till 
förbrännings-
anläggning 
(ton) 

Å4: Matavfall 
till central 
kompostering
sanläggning 
(ton) 

Å5: Matavfall 
till central 
biogasanlägg-
ning  
(ton) 

I2: Grovavfall 
inkl 
trädgårds-
avfall  
(ton) 

Andel av 
uppkommet 
matavfall 
som går till 
biologisk 
återvinning 
(%) 

Andel 
grovavfall 
som går till 
återvinning 
(%) 

Anm. 

Hallstahammar 2 805 0 872 4 016 70 94   

Hedemora 2 195 755 0 6 904 72 97   

Håbo 3 791 0 677 5 555 40 99   

Knivsta 2 225 0 723 3 122 53 98   

Kristinehamn 4 802 0 544 7 148 27 97   

Leksand 2 400 1 297 0 4 589 90 94   

Mora 2 362 1 203 0 4 746 84 94   

Salem 3 518 0 247 3 870 69 100   

Skurup 2 293 0 597 6 962 42 97   

Tjörn 2 528 0 628 4 403 92     

Median, utom Håbo     70 97  
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Insamlade mängder - nyckeltal kg/person 

Kommun Mängd 
insamlat 
mat- och 
restavfall 
(kg/person) 

Mängd 
insamlat 
restavfall 
(kg/person) 

Mängd 
insamlat 
matavfall 
(kg/person) 

Mängd 
insamlat 
grovavfall 
(kg/person) 

Mängd 
insamlat 
grovavfall - icke 
brännbart/inert 
(kg/person) 

Mängd 
insamlat 
avfall under 
producent-
ansvar – 
förpackning-
ar och 
returpapper 
(kg/person) 

Total mängd 
farligt avfall 
inkl elavfall 
och batterier 
(kg/person) 

Mängd 
insamlat 
farligt avfall 
(kg/person) 

Hallstahammar 239 180 56 261 16 84 35 15,2 

Hedemora 192 146 50 450 13 80 19,49 3,4 

Håbo 229 189 34 284 3 72 40 17,88 

Knivsta 188 138 45 184 4 58 17,14 4,37 

Kristinehamn 222 199 23 291 10 136 27 11,74 

Leksand 201 157 85 250 15 67 33 11,8 

Mora 165 118 60 220 12 83 27 9,7 

Salem 242 218 15 250 0 72 20 4,7 

Skurup 195 151 39 469 14 81 28 4,69 

Tjörn 204 167 41 284 DS 100 49 32 

Median, utom Håbo 201 157 45 261 13 81 27 9,7 
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Kundnöjdhet 

Kommun K16: Nöjdhet 
avfalls-
hantering en- 
och 
tvåfamiljshus 
(%) 

K17: Nöjdhet 
avfalls-
hantering 
lägenhet (%) 

K20: Nöjdhet 
besök vid ÅVC 
(%) 

K21: Nöjdhet 
tillgänglighet 
ÅVC (%) 

Anm. 

Hallstahammar 90 DS 87 74   

Hedemora 75 DS 88 80   

Håbo 88 - 97 90 Avser 2015 

Knivsta DS DS DS DS   

Kristinehamn 86 86 85 85   

Leksand 88 DS 93 75   

Mora 82 DS 71 61   

Salem 81 81 86 65   

Skurup - - 92 77   

Tjörn DS DS DS DS   

Median, utom Håbo 84 84 87 75  
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Kostnader 

Kommun Å18a: 
Behandlings-
avgift 
rötning av 
matavfall 
(kr/ton (exkl 
moms)) 

Å18c: 
Behandlings-
avgift 
förbränning 
restavfall 
(kr/ton (exkl 
moms)) 

EK21: Totala 
kostnader 
hushållsavfall, 
exkl slam  
(kr (exkl 
moms)) 

EK8: 
Grundkostnad 
Administration 
hushållsavfall 
exkl slam o.d. 
(kr (exkl 
moms)) 

EK2: ÅVC 
anläggning 
(kr (exkl 
moms)) 

EK12: 
Insamling 
mat- och 
restavfall 
(kr (exkl 
moms)) 

EK13: 
Förbränning 
av restavfall 
inkl fjärr-
transport 
(kr (exkl 
moms)) 

EK15: 
Biologisk 
behandling av 
matavfall inkl 
fjärrtransport 
(kr (exkl 
moms)) 

Anm. 

Hallstahammar 500 610 12 600 000 DS DS DS DS DS   

Hedemora ET 369 13 151 864 3 208 200 4 100 267 3 018 660 809 800 532 085   

Håbo 356 393 21 876 000 4 017 000 7 138 000 8 669 125 1 489 863 241 012 Avser 2015, inkl. påsar 

Knivsta 498 525 7 898 864 250 000 1 981 000 3 305 935 1 060 000 297 638   

Kristinehamn 415 420 DS 4 005 900 11 389 400 20 680 400 2 176 082 DS   

Leksand ET 329 17 634 381 3 552 097 4 986 961 4 891 782 1 010 062 919 816   

Mora ET 574 18 012 685 3 801 600 3 811 700 4 183 858 1 319 700 950 127   

Salem ET 350 12 466 248 1 090 305 1 956 994 4 170 614 1 388 814 105 154   

Skurup 515 680 12 587 000 500 000 2 420 000 6 831 930 1 559 478 307 378   

Tjörn DS DS 23 344 000 DS 7 550 000 13 445 000 DS DS   

Median, utom Håbo 499 473        
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Kostnader - nyckeltal, kr/person 

Kommun Totala 
kostnader 
hushållsavfall, 
exkl slam 
(kr/person 
(exkl moms)) 

Grundkostnad 
Administration 
hushållsavfall 
exkl slam o.d. 
(kr/person 
(exkl moms)) 

ÅVC anläggning 
(kr/person 
(exkl moms)) 

Insamling 
mat- och 
restavfall 
(kr/person 
(exkl 
moms)) 

Förbränning 
av restavfall 
inkl fjärr-
transport 
(kr/person 
(exkl moms)) 

Biologisk 
behandling 
av matavfall 
inkl fjärr-
transport 
(kr/person 
(exkl 
moms)) 

Insamling 
och 
behandling 
mat- och 
restavfall 
(kr/person 
(exkl moms)) 

Anm. 

Hallstahammar 808 DS DS DS DS DS DS   

Hedemora 872 213 272 200 54 35 289   

Håbo 1 092 201 356 433 74 12 519 Avser 2015, inkl. påsar 

Knivsta 490 16 123 205 66 18 290   

Kristinehamn DS 166 472 858 90 DS 948   

Leksand 1 156 233 327 321 66 60 447   

Mora 900 190 191 209 66 47 323   

Salem 772 68 121 258 86 7 351   

Skurup 830 33 160 450 103 20 574   

Tjörn 1 542 DS 499 888 DS DS 888   

Median, utom Håbo 851 166 231 290 66 28 399  
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Avfallsavgifter – vanligaste avgift 

Kommun K1: 
Grundavgift 
en- och 
tvåfamiljs-
hus (kr (inkl 
moms)) 

K2: 
Hämtnings-
avgift en- 
och 
tvåfamiljs-
hus (kr (inkl 
moms)) 

K4: Annan 
avgift en- 
och 
tvåfamiljs-
hus  
(kr (inkl 
moms)) 

K5: 
Grundavgift 
lägenhet 
(kr (inkl 
moms)) 

K6: 
Hämtnings-
avgift 
lägenhet  
(kr (inkl 
moms)) 

K8: Annan 
avgift 
lägenhet 
(kr (inkl 
moms)) 

K14: Avgift 
"Nils 
Holgersson 
fastighet" 
(kr/m2 (inkl 
moms)) 

Vanligaste 
avgift en- 
och 
tvåfamiljs-
hus (kr/år) 

Vanligaste 
avgift 
lägenhet i 
flerbostads-
hus (kr/år) 

Anm. 

Hallstahammar 1 065 1 542 ET 852 425 ET 17 2 607 1 277   

Hedemora 640 ET 1 353 370 ET 830 24 1 993 1 200   

Håbo 1 861 1 256 ET 1 060 1 100 ET 25 3 117 2 160   

Knivsta 1 060 1 280 ET 613 813 ET 19 2 340 1 426   

Kristinehamn 1 450 1 456 ET 400 668 ET 18 2 906 1 068   

Leksand 1 200 1 166 ET 840 811 ET 25 2 366 1 651   

Mora 1 180 1 142 ET 767 334 ET 24 2 322 1 101   

Salem 775 886 ET 432 494 ET 13 1 661 926   

Skurup ET 1 396 1 138 ET ET 1 132 17 2 534 1 132 vikttaxa 

Tjörn 1 071 1 138 ET 616 996 ET 23 2 209 1 612   

Median, utom Håbo 1 068 1 223 1 246 615 668 981 19 2 340 1 200  
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Förord 

I februari 2016 fick Miljö & Avfallsbyrån i uppdrag av Kommunstyrelsens 

förvaltning i Håbo kommun att genomföra en totalöversyn av 

avfallsverksamheten i Håbo kommun enligt Kommunstyrelsens beslut 2015, 

§213. Föreliggande rapport är resultatet av genomfört projekt. 

Håbo kommuns avfallschef Anna Darpe har svarat på frågor om 

verksamheten och bidragit med grundläggande faktaunderlag till 

utredningen. 

Projektledare för utredningen har varit Jörgen Leander, 

Miljö & Avfallsbyrån. Eleonor Zeidlitz och Marie Rytterstedt vid 

Miljö & Avfallsbyrån har också bistått projektet. 

Härutöver har även andra personer på Håbo kommun bidragit med 

värdefulla uppgifter och perspektiv, exempelvis handläggare vid 

avfallsenheten, personal vid kontaktcenter samt personal vid 

återvinningscentralen som beretts möjlighet att lämna synpunkter vid 

intervjuer. 

 

Västerås 18 april 2016 

 

 

 

Jörgen Leander 

Projektledare 

Miljö & Avfallsbyrån 
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Sammanfattning 

Föreliggande rapport är resultatet av en översyn av avfallsverksamheten i 

Håbo kommun enligt Kommunstyrelsens beslut 2015, §213. Utredningen 

innefattar bl.a. 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 rapporten konstateras att det under senare år har genomförts ett flertal 

såväl organisatoriska som andra förändringar, som syftar till bl.a. förbättrad 

insamlingsservice och sortering. Den mest genomgripande förändringen av 

avfallshanteringen i Håbo kommun är införande av insamlingssystem för 

matavfall. Kommunen står också inför flera nya utmaningar till följd av 

nationella mål, kommunens nyligen beslutade avfallsplan och eventuellt 

förestående kommunalt insamlingsansvar för förpackningar och returpapper 

enligt regeringens pågående utredning. 

I rapporten görs en jämförelse med ett urval kommuner som har ungefär 

samma storlek och typ av avfallshantering som Håbo kommun. Jämförelsen 

visar att avfallshanteringen i Håbo kommun generellt erbjuder en hög 

insamlingsservice, genom exempelvis insamling av matavfall i separat kärl 

och en återvinningscentral med hög standard och generösa öppettider för 

sorterat grovavfall från både hushåll och företag. Avfallsenheten har också 

personella resurser som möjliggör utveckling av verksamheten och en bra 

kvalitet i de tjänster som erbjuds. Jämförelsen visar samtidigt att den totala 

mängden mat- och restavfall och grovavfall per invånare i Håbo är hög och att 

det finns potential att förbättra utsorteringen av matavfall, förpackningar och 

returpapper. 

Det konstateras också att kostnaderna för avfallshanteringen i Håbo kommun 

är höga och att avfallstaxan överstiger genomsnittet för övriga kommuner i 

storleksklassen. Förhållanden inom avfallsverksamheten som 

uppmärksammats och som bidrar till höga kostnader och hög avfallstaxa är: 

 Relativt stor personalstyrka för administration, kundtjänst, planering etc. 

 Höga tömningspriser. 

 Tätare tömning av matavfall från en- och tvåbostadshus på sommaren. 

 Relativt stora mängder mat- och restavfall och grovavfall. 

 Återvinningscentral med hög standard, fria besök för hushåll, 

generösa öppettider och relativt stor personalstyrka. 



Översyn av avfallsverksamheten  
i Håbo kommun 

18 april 2016 

 
 
 

5 (37) 

 Relativt höga kostnader per ton för omhändertagande av avfall från 

återvinningscentral. 

 Mobil återvinningscentral, som komplement till den stationära. 

 Mycket företagsbesök på återvinningscentralen där passerkort för 

hushåll med fria besök används, vilket leder till för små intäkter från 

företag. 

I rapporten lämnas förslag till åtgärder i tre steg, där åtgärderna i Steg 1 är 

högst prioriterade. Åtgärderna i Steg 2 kan genomföras delvis parallellt med 

åtgärderna i Steg 1. I korthet föreslås följande åtgärder:  

Steg 1: Genomför nya upphandlingar för att säkerställa att avtal som tecknas 

innebär rätt pris och kvalitet och se över avfallstaxan så att den enbart 

finansierar avfallsenhetens verksamhet och utvecklas i rätt riktning avseende 

miljöstyrning och avgiftsuttag. 

Steg 2: Genomför förändringar och aktiviteter inom avfallsverksamheten 

med syfte att bidra till ökad kostnadseffektivitet, rätt kvalitet och servicenivå 

och förbättrat insamlingsresultat. Exempel på åtgärder i Steg 2 är: 

 Hämtning av matavfall varannan vecka året runt. 

 Distribution av matavfallspåsar till varje fastighet. 

 Begränsning av öppettiderna på ÅVC vintertid. 

 Utredning om och eventuellt införande av fastighetsnära insamling av 

förpackningar och returpapper. 

Steg 3: Gör uppföljning av genomförda åtgärder avseende exempelvis 

insamlingsresultat, kundnöjdhet och ekonomi samt en översyn av 

arbetsbelastning och behov av personella administrativa resurser på 

avfallsenheten. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund och syfte 

Kommunstyrelsen har gett förvaltningen i uppdrag att göra en totalöversyn 

av avfallsverksamheten för att ta reda på vad invånarna får för den avgift de 

betalar. Syftet är att utreda om något kan göras annorlunda eller mer 

kostnadseffektivt i förhållande till den kvalitet och service som invånarna får. 

1.2 Förutsättningar och avgränsningar 

Utredningen omfattar ekonomi och kvalitet i alla delar av 

avfallsverksamheten såsom insamling, behandling av avfall, service till 

invånarna och återvinningscentralerna. Alla avfallsslag omfattas med 

undantag för slam och fett från fettavskiljare. 

1.3 Metod 

Översynen av avfallsverksamheten har innefattat följande nyckelmoment: 

 genomgång av underlag såsom avtal, förfrågningsunderlag, 

avfallsplan, föreskrifter, taxa, budget, årsredovisning, ekonomiskt 

utfall, statistik angående insamlade mängder, resultat från kundenkät 

och antal besök på stationär och mobil återvinningscentral. 

 intervjuer med handläggare på avfallsenheten, personal på 

kontaktcenter och på återvinningscentralen. 

 platsbesök på återvinningscentralen i Västerskog. 

 jämförelse avseende statistik för avfallsmängder, servicenivå, 

kundnöjdhet och kostnader med kommuner av liknande storlek och 

insamlingssystem. 
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2 Avfallsverksamheten inom Håbo kommun 

I det följande beskrivs översiktligt Håbo kommun och avfallsverksamhetens 

olika delar och uppgifter. 

I kommunen finns totalt ca 20 300 invånare, fördelat på ca 6 200 hushåll i 

villa och ca 2 200 i lägenhet. Ca 75 % av invånarna bor i centralorten Bålsta. 

Kommunen växer med några hundratal invånare per år. 

Avfallsverksamheten finansieras med avgifter enligt 27 kap. i miljöbalken. 

Ansvarsområdet innefattar insamling, transport och behandling av 

hushållsavfall och liknande avfall som uppstår inom Håbo kommun samt 

därtill hörande administration, planering och information.  

Avfallsenheten ansvarar inte för att samla in och ta hand om avfallsslag som 

omfattas av producentansvar. För dessa avfallsslag har enheten ändå ansvar 

för avfallsplanering, samråd och information. Avfallsenheten är en del av 

Kommunstyrelsens förvaltning. Insamling och behandling av mat- och 

restavfall utförs av upphandlade entreprenörer. Insamling av grovavfall sker 

vid en stationär och en mobil återvinningscentral. Den stationära 

återvinningscentralen drivs i egen regi medan det vid den mobila finns 

personal både från entreprenören och beställaren. 

I kommunen samlas det in ca 615 kg avfall per person, vilket ligger över 

riksgenomsnittet på 466 kg per person. Detta förklaras främst av att 

mängden grovavfall är hög (närmare 300 kg per person). Mängden 

förpackningar och returpapper (66 kg/person) ligger strax under 

riksgenomsnittet. 

2.1 Administration 

Planering, utredningar, information, fakturering och annan administration 

utförs av avfallsenheten. Förutom enhetschef för avfall finns inom 

avfallsenheten tre heltidstjänster. Härutöver har enheten även tillgång till en 

förvaltningsgemensam kommunikatör, motsvarande 0,25 heltidstjänst. 

Kundtjänst sköts i huvudsak av Kommunstyrelseförvaltningens 

gemensamma kontaktcenter, som är tillgängligt både via telefon och 

kommunens hemsida. Renhållningstaxan finansierar motsvarande 0,5 

heltidstjänster på kontaktcenter. 

Inom avfallsenheten har arbetsuppgifterna delats upp i olika 

ansvarsområden men vid behov kan medarbetarna täcka upp för varandra. 

Även vid arbetsuppgifter som hela enheten behöver vara engagerad i finns 

alltid en utsedd person som har huvudansvaret. 
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Tjänsterna inom enheten är uppdelade enligt följande: 

 Ledning, samordning och strategiska frågor (enhetschef). 

Enhetschefen arbetar med ekonomi och budget, verksamhetsanalys 

och omvärldsbevakning, statistikrapportering, schemaplanering, 

personalfrågor och arbetsmiljöfrågor. Härutöver medverkar 

enhetschefen i olika strategiska grupper tillsammans med andra 

interna aktörer där det finns ett generellt fokus på utveckling av 

samhället. Det handlar främst om fysisk planering såsom arbete med 

översiktsplan och planering för den inflyttning som sker till 

kommunen.  

 Kontakter med entreprenörer och fastighetsägare. Exempel på 

arbetsuppgifter är kontakt med insamlingsentreprenör, framtagande 

av körlistor och statistik, avvikelsehantering och åtgärder gentemot 

kund samt arbete med besvärliga hämtställen i samverkan med 

entreprenören. Tjänsten innefattar även att vara ”backoffice” till 

kontaktcenter, vilket innebär att ta emot synpunkter och besvara 

svårare kundfrågor. Även handläggning av undantag ingår liksom 

arbete med fakturering gällande VA och avfall sex gånger per år. 

Införandet av digital tömningsregistrering har införts inom tjänsten. 

 Återvinningscentral. I tjänsten ingår huvudansvar för 

återvinningscentralen (ÅVC), medverkan i personalärenden, ansvar för 

avtal för transport och behandling av avfall samt kontering av fakturor. 

Upphandlingar har genomförts inom tjänsten men framöver kan 

upphandling även ligga på andra tjänster. 

 Projekt. Tjänsten handlar om olika projekt. Exempel på större projekt 

som genomförts under senare år är införande av matavfallsinsamling 

(fram till slutet av 2014) och framtagande av en ny avfallsplan. 

Framtagande av informationsmaterial görs av olika personer inom enheten, 

beroende på inriktning. Kommunikatören bistår med att granska texter, 

uppdatera hemsidan samt sammanställa statistik till bland annat hemsidan. 

Kontaktcenter tar emot samtal från kunder, beställer extrahämtning, skapar 

ordrar, handlägger ägarbyten och adressändringar samt besvarar frågor om 

ÅVC angående exempelvis sortering och företagskort. 90% av de 

avfallsrelaterade frågor som kommer till kontaktcenter handläggs där fullt 

ut, medan avfallsenheten involveras i övriga fall. 

Flera förändringar har skett de senaste åren som påverkat 

avfallsverksamhetens administration. 2012 togs driften av ÅVC över i egen 

regi och tre personer anställdes för att bemanna centralen. 2012 utökades 

avfallsverksamhetens administration med en heltidstjänst för arbete med 

projekt med undantag för år 2014 då tjänsten omfattade 50%. 2014 startades 

kommunens kontaktcenter. Av de två personer som tidigare arbetat i den 
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gemensamma kundtjänsten med Upplands-Bro och Håbo anställdes en på 

VA- och en på avfallsenheten. E-tjänster har också införts och bidragit till ett 

effektivare arbetssätt och ökad tillgänglighet. 

I januari 2015 ombildades den tidigare Miljö- och teknikförvaltningen till en 

avdelning inom Kommunstyrelseförvaltningen med flera enheter, däribland 

avfallenheten. Enhetschefens tjänst utökades från 50% till 100% inom 

avfallsenheten. 

2.2 Insamling och behandling 

Insamlingen av mat- och restavfall sker i plastkärl med traditionella en- och 

tvåfackade insamlingsfordon. Insamlingen utförs av upphandlad 

entreprenör. Nuvarande avtal gäller t.o.m. 2017-10-15. 

Hämtning sker vanligen från varje fastighet men i några särskilt trånga 

områden där det är svårt att ta sig fram eller vända med insamlingsfordon sker 

hämtning från gemensam uppställningsplats enligt överenskommelse med 

fastighetsägarna. Sammanlagt handlar det om ca 500 hushåll, med gångavstånd 

i de flesta fall som längst ca 50 meter och i några fall som längst ca 100 meter till 

gemensam uppställningsplats. 

 

Figur 1 Insamling av matavfall och restavfall med tvåfacksbil i Håbo. 

Matavfall samlas in i papperspåsar och separat kärl. Påsar för matavfall 

hämtas av hushållen vid t.ex. återvinningscentral eller kommunhuset.  

Sedan utgången av 2014 är insamlingssystemet för matavfall i stort sett fullt 

utbyggt, endast några flerbostadshus och verksamheter återstår. 2015 

samlades 777 ton matavfall in, vilket motsvarar 1,8 kg/hushåll och vecka. 

Detta är lågt i jämförelse med Avfall Sveriges nationella nyckeltal (villa 3,2 

och lägenhet 1,5 kg/hushåll och vecka). Insamlingsgraden för matavfall 

beräknades till ca 40 % för 2014 men ökade till 53 % 2015, som var det första 

året med i stort sett fullt utbyggd matavfallsinsamling. 
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För en- och tvåbostadshus används kärl med volym 190 liter för restavfall 

och 140 liter för matavfall. Kärlen för restavfall töms varannan vecka. Kärlen 

för matavfall töms varje vecka under sommaren och varannan vecka under 

resten av året. Detta motsvarar 26 tömningar av restavfallskärlen och 31 

tömningar av matavfallskärlen per år. 

För flerbostadshus används kärl med volym 660 liter för restavfall och 140 

liter för matavfall. Kärlen töms en gång i veckan, d.v.s. 52 gånger per år av 

respektive fraktion. 

Behandlingen av restavfallet sker genom förbränning i anläggning som 

kommunen har avtal med. Matavfallet rötas tillsammans med avloppsslam i 

Himmerfjärdsverket, enligt avtalet med insamlingsentreprenören. 

2.3 Återvinningscentral 

I kommunen finns en stationär återvinningscentral för sorterat grovavfall 

och farligt avfall. Återvinningscentralen är placerad i Västerskog i Bålsta 

tätort. Anläggningen bemannas sedan några år tillbaka med kommunens 

egen personal. Tidigare nyttjades en återvinningscentral som ägdes och drevs 

av entreprenör. 

Transport och behandling av mottaget avfall handlas upp. Nuvarande avtal 

gäller t.o.m. 2017-10-15. 

 

Figur 2 Håbo kommuns återvinningscentral i Västerskog. 

Som komplement till den stationära återvinningscentralen finns en mobil 

återvinningscentral som ställs upp sex gånger om året i Skokloster. Den mobila 

återvinningscentralen är upphandlad. Både personal från entreprenören och 

kommunen finns på plats vid de tillfällen anläggningen är öppen. 

Ett nätverk har bildats tillsammans med Knivsta, Sigtuna och Upplands-Bro 

kommuner för att utbyta erfarenheter och genomföra gemensamma projekt 

avseende återvinningscentraler. Det första gemensamma projektet gäller 
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utvecklingsmöjligheter på återvinningscentralerna och möjligheter till 

samordnade transporter av avfall till behandling och återvinning. 

Mottagna mängder och sortering 

Vid återvinningscentralerna togs 2015 emot ca 6 000 ton grovavfall, varav 

nästan hela mängden återvanns på olika sätt. Ca 27 % materialåtervanns, 

ca 62 % energiåtervanns och närmare 10 % komposterades. Mindre än 1 % 

deponerades. Fördelningen mellan olika återvinnings- och 

behandlingsmetoder ligger ungefär på riksgenomsnitt. 

Den låga andelen deponirest är delvis ett resultat av personalens 

ansträngningar att få kunderna att sortera rätt. Fraktionen benämns numera 

”isolering”, eftersom alla andra typer av avfall som tidigare riskerade att 

sorteras som deponirest utgörs av avfall som kan sorteras ut för olika former 

av återvinning. På motsvarande sätt försöker personalen få kunderna att 

sortera ut avfall som kan återanvändas eller materialåtervinnas istället för att 

lämna dessa fraktioner i containern för brännbart avfall. 

Vid återvinningscentralen samlas även farligt avfall och elavfall in. 2015 togs 

419 ton elavfall och 95 ton övrigt farligt avfall emot på anläggningen, vilket 

för elavfall utslaget per invånare är högre än riksgenomsnittet och för övrigt 

farligt avfall något lägre än riksgenomsnittet. 

Sorteringsmöjligheterna på återvinningscentralen har förbättrats på senare tid. 

Utöver de traditionella fraktionerna av grovavfall sorteras numera även textil, 

planglas, pall och pallkragar ut för återanvändning och materialåtervinning. 

På anläggningen finns en bytesbod som uppmuntrar till återanvändning. I 

bytesboden får invånarna lämna in saker som kan återanvändas och ta med 

sig motsvarande antal saker (max fem stycken). Anläggningens bytesbod är 

ett populärt inslag på återvinningscentralen. 

Utformning och standard 

Utformningen av anläggningen i Västerskog är modern med containrar 

placerade vid ramp för att underlätta avlämning av avfall. Personal- och 

förrådsbyggnader på anläggningen håller en hög standard.  
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Figur 3 Personalbyggnad vid Håbo kommuns återvinningscentral i Västerskog. 

Anläggningen är utformad för att i möjligaste mån hålla tung trafik och 

arbetsmaskiner skilda från personbilstrafik. Anläggningen är välskött och ger 

generellt ett bra intryck. 

På anläggningen finns ett bomsystem som ger kunder med kort tillträde och 

registrerar varje besök. 

 

Figur 4 Bomsystem vid Håbo kommuns återvinningscentral i Västerskog. 

 

Besöksfrekvens 

Hushåll som betalar avfallsavgift i Håbo kommun har via sitt kort tillgång till 

anläggningen utan begränsningar (s.k. ”fria besök”). Företag betalar per besök. 

Företag får det första kortet avgiftsfritt och betalar för eventuella tillkommande kort. 

Besöksfrekvensen vid återvinningscentralen i Västerskog är hög och ökande. 

Anläggningen hade 2015 ca 100 000 besök, eller ca 5 besök per invånare. 
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Ca 1 % av besöken avser kunder som är registrerade som företag. 

Personalens bedömning är att 5-10% i praktiken är företagsbesök. 274 

företag har ÅVC-kort av de mer än 1 900 registrerade företag (inkl enskilda 

firmor) som finns i kommunen. 

Öppettider 

Öppettiderna vid återvinningscentralen i Västerskog är generösa. 

Anläggningen har öppet varje dag i veckan året om, med undantag för 

nationella helgdagar, och håller samma öppettider hela året. Anläggningen 

har öppet 54 timmar/vecka, inklusive några dagar med kvällsöppet. 

Den mobila återvinningscentralen finns uppställd i Skokloster sex gånger om 

året kl 16-20. 

Bemanning 

Bemanningen vid återvinningscentralen, inklusive egen personal vid den 

mobila centralen, motsvarar 3,9 heltidstjänster. Personalen vid 

återvinningscentralen i Västerskog är aktiv, kunnig och engagerad, vilket 

bidrar till en god ordning på anläggningen och en väl fungerande sortering. 

2.4 Övrig insamling 

Utöver insamling av mat- och restavfall samt återvinningscentralen 

tillhandahåller avfallsenheten även fastighetsnära insamling av elavfall 

kampanjvis två gånger per år. 
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3 Avfallsverksamhetens ekonomi 

Nedan beskrivs och analyseras ekonomin inom avfallsverksamhetens olika 

delar och vilken betydelse dessa har för kostnader och avgifter. 

2015 omsatte avfallsverksamheten 23,138 Mkr, exkl slam. Mindre 

investeringar gjordes i återvinningscentralen på ca 0,1 Mkr. Ett större inköp 

av kärl gjordes för 1,7 Mkr. Resultatet för 2015 blev -0,658 Mkr, vilket var ett 

planerat underskott i syfte att minska verksamhetens ackumulerade 

överskott som efter 2015 uppgår till 1,975 Mkr. Budgeten för 2016 är i balans. 

3.1 Kostnader 

Nedan presenteras översiktligt budgeterade kostnader för Håbo kommuns 

avfallshantering 2016. Kostnaderna för hantering av slam på 1 199 kkr tillkommer. 

Tabell 1 Budgeterade kostnader för Håbo kommuns avfallshantering 2016. 

Verksamhet Budgeterad 

kostnad, kkr 

Administration 4 017 

Personal 1 714 

Kontaktcenter 472 

Overheadkostnad 1 355 

Övrigt 477 

Insamling och behandling 10 400 

Insamling 7 000 

Förbränning 1 640 

Biologisk behandling 275 

Omlastning, transport 625 

Kärlinköp/-hantering 324 

Matavfallspåsar 536 

Återvinningscentral 7 138 

Personal 2 056 

Transport och behandling 2 960 

Räntor och avskrivningar 1 444 

Övrigt 678 

Övrig insamling 320 

Elavfallskampanjer 320 

Summa 21 876 
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Figur 5 Fördelning av avfallsverksamhetens kostnader enligt budget 2016. 

 
3.1.1 Administration 

Administration utgör ca 18 % av avfallsverksamhetens kostnader. 

Administrationskostnaderna inkluderar kostnader för personal (enhetschef, 

3 heltidstjänster och 25 % av förvaltningsgemensam kommunikatör), 

avfallsverksamhetens del av kontaktcenter (inkl. 50% av en heltidstjänst), 

avfallsverksamhetens del av förvaltningsövergripande overheadkostnader 

samt övriga administrativa kostnader såsom IT, telefoner, kontorsmaterial, 

trycksaker och lokaler. 

3.1.2 Insamling och behandling 

Kostnaderna för insamling och behandling av mat- och restavfall utgör 

ca 48 % av avfallsverksamhetens kostnader och avser ersättning till 

insamlingsentreprenör, transportör av restavfall och 

förbränningsanläggning. Ersättningen till insamlingsentreprenören 

inkluderar tömning av kärl, omlastning, transport, biologisk behandling av 

matavfall, matavfallspåsar och hantering av kärl (inköp, lagerhållning, 

montering, taggning, distribution). Transport av restavfall till förbränning 

och förbränning av restavfall är upphandlat separat och ingår inte i 

insamlingsupphandlingen. 

Av kostnaderna utgör ca 7 Mkr (32 % av avfallsverksamhetens kostnader) 

insamlingskostnader och ca 2,5 Mkr (12 %) kostnader för omlastning, 

transport, förbränning och biologisk behandling. 

En mindre del av avfallsverksamhetens kostnader utgörs av kärl- och 

påskostnader. Kostnaderna för matavfallspåsar uppgår till ca 0,5 Mkr, vid 

nuvarande pris på 0,79 kr/påse. Påskostnaderna inkluderar distribution av 

påsar till varje fastighet, vilket dock efter överenskommelse med kommunen 
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inte sker i praktiken. Istället levereras påsar till återvinningscentralen för 

avhämtning. Kostnaderna för inköp och hantering av kärl uppgår till 

ca 0,3 Mkr/år. 

3.1.3 Återvinningscentral 

Kostnaderna för återvinningscentral utgör ca 33 % av avfallsverksamhetens 

kostnader. Kostnaderna inkluderar personal (3,9 heltidstjänster och 

timanställda), transport och behandling av sorterat avfall, räntor, 

avskrivningar samt övriga kostnader såsom maskiner, förbrukningsmaterial 

och arbetskläder för både den stationära och den mobila 

återvinningscentralen. 

3.1.4 Övrig insamling 

Kostnaderna för övrig insamling utgör ca 1,5 % av avfallsverksamhetens 

kostnader. Övrig insamling avser fastighetsnära insamling av elavfall 2 ggr/år. 

3.2 Intäkter 

3.2.1 Avfallsavgifter 

Avfallstaxan består av grundavgift och hämtningsavgift samt avgifter för 

olika tilläggstjänster. Grundavgiften är specifik för kundgrupperna villa, 

lägenhet, fritidshus och verksamhet. Grundavgifterna är för villa 1 861 kr/år, 

lägenhet 1 060 kr/år, fritidshus 1 084 kr/år och verksamhet 925 kr/år 

inklusive moms. Villor och fritidshus som hemkomposterar matavfall kan få 

reducerad grundavgift med 300 kr/år inklusive moms för villa och 150 kr/år 

inklusive moms för fritidshus. 

Den vanligaste totala avfallsavgiften (inklusive grundavgift) för villa i Håbo 

kommun ligger på 3 117 kr/år och för en lägenhet i genomsnitt på ca 2 160 kr/år 

inklusive moms. I avgiften ingår matavfallsinsamling för samtliga fastigheter. 

Grundavgiften ska täcka avfallsverksamhetens kostnader för administration, 

återvinningscentral och andra tjänster som är tillgängliga för hushåll och 

verksamheter utan särskild avgift. Hämtningsavgiften ska täcka kostnader 

för insamling och behandling av mat- och restavfall. Under åren 2009-2013 

förändrades inte avfallstaxan. Efter 2013 har taxan indexuppräknats årligen. 

Utöver avfallstaxan som finansierar hanteringen av avfall som omfattas av 

kommunalt renhållningsansvar räknar kommunen med intäkter på ca 0,2 Mkr från 

företag och kommunala verksamheter som lämnar avfall på återvinningscentralen. 

Budgeterade intäkter från avfallstaxan och avgifter från företag som lämnar 

avfall på ÅVC för 2016 uppgår till sammanlagt 21,876 Mkr, varav drygt 

11 Mkr från grundavgifter. 

3.2.2 Övriga intäkter 

Avfallsenheten budgeterar inte för några andra intäkter än avgifter enligt 

avfallstaxan samt företagsbesök på återvinningscentral. 
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4 Nyckeltal och jämförelse med andra kommuner 

I följande kapitel beskrivs nyckeltal för servicenivå, kostnader, avgifter och 

vad som uppnås inom avfallsverksamheten i Håbo kommun i form av 

exempelvis insamlade mängder och kundnöjdhet. 

En jämförelse görs också med andra kommuner. För att jämförelsen ska bli 

så relevant som möjligt görs jämförelsen med kommuner med sådana 

förutsättningar gemensamt med Håbo kommun som kan vara av särskild 

betydelse för avfallshanteringen och dess kostnader. Därför har kommuner 

valts som liknar Håbo avseende invånarantal (15 000-20 000 invånare), 

befolkningsutveckling (stabil eller något ökande), fördelning mellan en- och 

tvåbostadshus resp. flerbostadshus (minst 50 % en- och tvåbostadshus) samt 

liknande avfallshanteringssystem (insamling av matavfall i separat kärl och 

en stationär återvinningscentral). Även andra faktorer såsom exempelvis 

befolkningstäthet, förekomst av fritidsboende, om insamlingen sker i egen 

regi eller på entreprenad, regional samverkan m.m. kan vara av betydelse för 

avfallshanteringskostnaderna men dessa faktorer har inte utgjort grund för 

urvalet av kommuner för jämförelsen utan endast noterats som underlag för 

analysen. Statistik och nyckeltal har hämtats från Avfall Sveriges 

statistikverktyg Avfall Web och avser 2014, om ej annat anges. 

Tabell 2 Uppgifter om kommuner i storleksklass 15 000-25 000 invånare med 
insamling av matavfall i separat kärl samt en återvinningscentral. 
Källa: Avfall Web 2014. 

 Hallsta-
hammar 

Hede-
mora 

Knivsta Kristine-
hamn 

Leksand Mora Salem Skurup Tjörn Håbo 

Antal invånare 
(st) 

15 596 15 085 16 105 24 114 15 252 20 006 16 140 15 167 15 135 20 034 

Folkökning 
2015 (st) 

49 150 764 156 74 95 286 -18 138 245 

Landareal 
(km2) 

180 929 295 1384 1412 3112 71 511 846 186 

Befolknings-
täthet 
(inv/km2) 

86,5 16,2 54,6 17,4 10,8 6,4 227,0 29,7 17,9 107,4 

Antal hushåll 
(st) 

7 413 7 888 5 864 11 726 6 935 9 934 6 255 6 443 6 277 7 877 

Andel hushåll i 
en- och två-
familjshus (%) 

51 58 72 51 76 69 58 78 89 72 

Antal 
fritidshus (st) 

141 1487 535 1 748 3 383 4 190 51 393 3 846 894 

Avfalls-
organisation 

Egen för-
valtning 

Eget 
bolag 

Egen för-
valtning 

Egen för-
valtning 

Samägt 
bolag 

Samägt 
bolag 

Samägt 
bolag 

Egen för-
valtning 

Egen för-
valtning 

Egen för-
valtning 

Utförarform 
för insamling 

Entrepre-
nad 

Entrepre-
nad 

Entrepre-
nad 

Egen 
regi 

Entrepre-
nad 

Entrepre-
nad 

Egen 
regi 

Entrepre
nad 

Entrepr
enad 

Entrepre-
nad 
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4.1 Servicenivå vid insamling 

De flesta jämförelsekommunerna använder samma typer av behållare. För 

en- och tvåbostadshus är kärl med volym 190 liter för restavfall och 140 liter 

för matavfall den vanligaste behållartypen. För flerbostadshus är det i de 

flesta kommunerna vanligast med kärl med volym 660 liter för restavfall och 

140 liter för matavfall. 

Hämtningsfrekvenserna varierar mellan kommunerna. I de flesta av 

kommunerna är det vanligast med hämtning 26 ggr/år från villor och 

52 ggr/år från lägenheter medan det i en del kommuner är vanligast med 

hämtning av restavfall 13 ggr/år från villor. 

Beträffande behållare och hämtningsfrekvens är Håbo närmast jämförbar med 

Knivsta, Salem och Kristinehamn. Håbo hämtar dock varje vecka på sommaren 

från villor. Detta innebär att hämtning sker 31 ggr/år från villor, vilket är mer än 

de flesta andra kommuner där hämtning sker 26 ggr/år från villor. Hämtning 

varje vecka på sommaren sker i två av jämförelsekommunerna. 

4.2 Servicenivå vid återvinningscentral 

Samtliga av jämförelsekommunerna har fria besök för hushåll på ÅVC. 

Öppettiderna ligger i genomsnitt (median) hos kommunerna i storleksklassen 

(utom Håbo) på ca 40 timmar/vecka. Håbo som har öppet 54 timmar/vecka 

har därmed mer generösa öppettider än genomsnittet. Antalet öppettimmar på 

ÅVC hos jämförelsekommunerna varierar mellan 22 timmar/vecka för den 

som har minst öppet till 56 timmar/vecka för den kommun som har mest 

öppet. Håbo är även en av de kommuner som har en mobil ÅVC. 

Håbo har även högre bemanning på ÅVC än genomsnittet för övriga 

kommuner i gruppen. Håbo har 3,9 heltidstjänster sysselsatta i 

återvinningscentralsverksamheten jämfört med genomsnittet (median) 3 

heltidstjänster för övriga jämförelsekommuner. 

Besöksfrekvensen på ÅVC i Håbo 2014 var 93 000 besök1, jämfört med 

genomsnittet (median) 63 000 besök för övriga jämförelsekommuner. En 

bidragande orsak till den höga besöksfrekvensen på återvinningscentralen i 

Håbo kan vara att det är enkelt att lämna förpackningar och returpapper i 

öppna containrar på anläggningen istället för i FTI:s containrar med små 

inkasthål. Även den s.k. bytesboden bidrar enligt personalen till den höga 

besöksfrekvensen. 

4.3 Insamlade mängder 

Genomsnittet för summan av insamlad mängd matavfall och restavfall 

respektive grovavfall i storleksklassen överstiger riksgenomsnittet på 228 kg 

matavfall och restavfall respektive 189 kg grovavfall per person. 

                                                        
1
 Ca 100 000 besök 2015. 
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Håbos mängder mat- och restavfall och grovavfall ligger över genomsnittet 

bland jämförelsekommunerna. Det kan noteras att fastighetsnära insamling 

av förpackningar och returpapper förekommer i mycket liten omfattning i 

Håbo, vilket kan vara en bidragande orsak till den totala mängden insamlat 

mat- och restavfall i Håbo. Vid införande av matavfallsinsamling ökade 

insamlingen av förpackningar och returpapper. Mängden insamlade 

förpackningar och returpapper per invånare (72 kg/invånare och år) ligger 

på riksgenomsnitt men understiger genomsnittet bland 

jämförelsekommunerna (81 kg/invånare och år). Mängden insamlade 

förpackningar och returpapper bland jämförelsekommunerna ligger mellan 

58 och 136 kg/invånare och år. 

Håbo är en av de kommuner som har lägst andel av uppkommet matavfall 

som går till biologisk återvinning. 2014 var andelen 40 % men ökade till 53 % 

2015. Genomsnittet (median) bland jämförelsekommunerna ligger på 70 %. 

Andel insamlat matavfall till biologisk återvinning bland 

jämförelsekommunerna varierar kraftigt och ligger mellan 27 och 92 %. En 

del av förklaringen till den stora variationen kan vara i vilken utsträckning 

insamlingssystemet för matavfall är utbyggt. 

Andel grovavfall som går till återvinning är hög i Håbo (99 %) och ligger över 

genomsnittet (median) bland jämförelsekommunerna (97 %). Andel 

grovavfall som går till återvinning bland jämförelsekommunerna är generellt 

hög och ligger mellan 94 och 100 %. 

Håbo är den kommun i gruppen som samlar in störst mängd elavfall och 

batterier per invånare och är även en av de kommuner i storleksklassen som 

samlar in störst mängd farligt avfall per invånare. 

4.4 Kundnöjdhet 

Kundnöjdheten hos hushållen i Håbo ligger över den genomsnittliga 

(median) kundnöjdheten bland jämförelsekommunerna. Exempelvis är 88 % 

av hushållen i en- och tvåbostadshus nöjda med avfallshanteringen jämfört 

med 84 % för övriga kommuner i gruppen. Kundnöjdheten bland 

jämförelsekommunerna ligger mellan 75 och 90 %. 

Särskilt hög kundnöjdhet i Håbo uppvisar ÅVC:n där 97 % av hushållen 

enligt den senaste kundundersökningen från 2015 är nöjda med besöket och 

90 % är nöjda med tillgängligheten till återvinningscentralen. 

Kundnöjdheten ligger därmed mycket över genomsnittet bland 

jämförelsekommunerna avseende återvinningscentralen. 
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4.5 Kostnader 

I Tabell 3 redovisas kostnaderna per invånare för administration, 

återvinningscentral och insamling/behandling av mat- och restavfall i Håbo 

jämfört med jämförelsekommunerna. Kostnaderna för administration, 

återvinningscentral och insamling/behandling av mat- och restavfall 

uppvisar stora skillnader mellan jämförelsekommunerna. Skillnaderna kan 

förklaras av exempelvis vilka personella resurser respektive kommun har för 

kundtjänst, planering och utveckling; återvinningscentralens standard och 

servicenivå samt avtalade priser för insamling och behandling. En 

bidragande orsak till skillnader mellan redovisade kostnader i olika 

kommuner kan också vara hur kommunerna väljer att fördela kostnader 

inom avfallsverksamhetens olika delar. 

Tabell 3 Kostnader för administration, ÅVC och insamling/behandling av mat- och 
restavfall. Median, min- och maxvärden enligt Avfall Web 2014. 

 Administration, 

kr/inv och år 

Återvinnings-

central, 

kr/inv och år 

Insamling/behandling 

av mat- och restavfall, 

kr/inv och år 

Håbo 201 356 519 

Jämförelse-

kommunerna 

Median 

Min 

Max 

 

 

166 

16 

233 

 

 

231 

123 

499 

 

 

399 

289 

948 

 

Kostnaderna per invånare och år för administration, återvinningscentral och 

insamling/behandling av mat- och restavfall i Håbo överstiger genomsnittet 

(median) för motsvarande kostnader hos jämförelsekommunerna. 

Håbo hör därmed till de kommuner som har högst kostnad per invånare i 

storleksklassen. Bidragande orsaker till de höga kostnaderna för 

avfallshantering i Håbo är: 

 Relativt stor personalstyrka för administration, kundtjänst, planering etc. 

 Höga tömningspriser (t.ex. 14,77 kr/tömning av 140-190 liters kärl, 

vilket bedöms vara några kronor över genomsnittet). Priserna bygger 

på avtal som tecknades vid den senaste upphandlingen inför att 

matavfallsinsamling skulle införas och inkluderar entreprenörens 

medverkan vid införandet. 
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 Tätare tömning av matavfall från en- och tvåbostadshus på 

sommaren (ger 5 tömningar utöver 26 ggr/år). 

 Relativt stora mängder mat- och restavfall och grovavfall. 

 Återvinningscentral med hög standard, fria besök, generösa 

öppettider och relativt stor personalstyrka. 

 Relativt höga kostnader per ton för behandling, återvinning, 

omlastning och transport av avfall från återvinningscentral. 

 Mobil återvinningscentral, som komplement till den stationära. 

Allra högst är kostnaderna i Håbo för ÅVC och insamling som ligger ca 50 % över 

genomsnittet bland övriga kommuner i storleksklassen. Behandlingspriserna för 

rötning och förbränning är dock lägre i Håbo (356 resp. 393 kr/ton) än 

genomsnittet (median) hos jämförelsekommunerna (499 resp. 473 kr/ton). 

Den totala avfallshanteringskostnaden per invånare i Håbo ligger närmare 

30 % över genomsnittskostnaden (median) för övriga kommuner i gruppen. 

4.6 Avgifter 

I Tabell 4 redovisas den vanligaste avfallsavgiften, inklusive grundavgift, för 

villa och lägenhet i Håbo jämfört med jämförelsekommunerna. Avgifterna 

uppvisar stora skillnader mellan jämförelsekommunerna. Skillnaderna kan 

förklaras av exempelvis kommunens kostnader för olika delar av 

verksamheten, hur avfallstaxan är konstruerad och om kommunen har 

möjlighet att delfinansiera avfallsverksamheten med överskott från 

affärsmässig verksamhet. 

Tabell 4 Vanligaste avfallsavgift inklusive moms för villa och lägenhet.  
Median, min- och maxvärden enligt Avfall Web 2014. 

 Villa,  

kr/år 

Lägenhet, 

kr/år 

Håbo 3 117 2 160 

Jämförelse-

kommunerna 

Median 

Min 

Max 

 

 

2 340 

1 661 

3 117 

 

 

1 200 

926 

2 160 
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Håbo är den kommun i storleksklassen som har högst avgift för både villor 

och lägenheter. Håbo är också en av de kommuner som har högst 

grundavgifter i landet. 

I Håbo hämtas restavfall från villor 26 ggr/år. Bland jämförelsekommunerna 

finns kommuner där restavfall från villor hämtas 13 ggr/år. För enbart de 

jämförelsekommuner som har hämtning 26 ggr/år för restavfall från villa 

ligger den vanligaste avgiften på 2 534 kr/år, vilket är något högre än 

riksgenomsnittet men fortfarande betydligt lägre än i Håbo. 

Bidragande orsaker till de höga avfallsavgifterna för vanligaste abonnemang 

hos villor och lägenheter i Håbo är: 

 Höga kostnader för insamling, där avtalade tömningspriser är av stor 

betydelse. 

 Höga kostnader för återvinningscentralen, till följd av bl.a. hög 

standard på anläggningen, stora avfallsmängder och relativt höga 

priser per ton för borttransport och behandling av avfall. 

 Hög servicenivå, där taxan inkluderar exempelvis 

- Fastighetsnära insamling av elavfall två gånger/år 

- Tömning av matavfallskärl från en- och tvåbostadshus varje vecka 

på sommaren 

- Fria besök för hushåll på återvinningscentralen, med generösa 

öppettider 

- Mobil återvinningscentral för Skokloster 

- Ändringar av avfallstjänster (utan avgift) 

 Små intäkter från företagsbesök på återvinningscentralen, till följd av 

att en del företag använder privata passerkort för hushåll med fria 

besök. 
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5 Kommande förändringar och samhälleliga krav 

Nedan görs en översiktlig beskrivning av vilka kommande förändringar och 

samhälleliga krav som kan komma att påverka avfallsverksamheten och dess 

ekonomi. 

5.1 Nationella mål 

EU har beslutat om en så kallad avfallshierarki, eller avfallstrappa, som även 
styr hur avfallet tas omhand i Sverige: 
 

 Minimera. Förebygga att avfall uppstår och därmed minimera 
mängden avfall.  

 Återanvända. Det du inte behöver längre kan någon annan ha nytta 
av.  

 Materialåtervinna. Ett minskat behov av att utvinna nytt råmaterial 
sparar energi och vår natur. 

 Energiutvinna. En stor del av det som inte går att återanvända eller 
kan materialåtervinnas går till förbränning.  

 Deponera. Om inget av alternativen ovan är möjliga är sista utvägen 
att deponera.  

 

Figur 6 Avfallstrappan. 
Källa: www.sopor.nu 
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Något som också påverkar avfallsverksamheten är de nationella 

miljökvalitetsmålen. De som har tydligast koppling till avfallshanteringen är: 

 Begränsad klimatpåverkan 

 Giftfri miljö  

 God bebyggd miljö 

 

För att underlätta möjligheterna att nå miljökvalitetsmålen har regeringen 

tagit fram 24 etappmål vilka två direkt handlar om avfall: 

 Ökad resurshushållning i byggsektorn  

 Ökad resurshushållning i livsmedelskedjan  

 

Naturvårdsverket har också tagit fram en nationell avfallsplan som gäller 

mellan 2012-2017 vilken innehåller mål och åtgärder för fem prioriterade 

områden:  

 Avfall i bygg- och anläggningssektorn 

 Hushållens avfall 

 Resurshushållning i livsmedelskedjan 

 Avfallsbehandling 

 Illegal export av avfall till andra länder 

 

Arbetet med att ta fram en ny nationell avfallsplan har påbörjats.  

Naturvårdsverket har också tagit fram ett program för att förebygga 

uppkomsten av avfall. Programmet inspirerar och visar vad olika 

samhällsaktörer, bland annat kommuner, kan göra för att förebygga att avfall 

uppstår. I programmet lyfts matavfall, textil och elavfall fram som särskilt 

viktiga avfallsflöden att minska. 

Håbo kommun har tagit flera viktiga steg i den riktning som pekas ut 

nationellt, bland annat genom införande av matavfallsinsamling. 

Tillsammans med viktig strukturell uppbyggnad i form av exempelvis 

införande av digital tömningsregistrering som en del i kvalitetsarbetet och 

byggande av egen återvinningscentral med drift i egen regi gör det att 

avfallshanteringen i Håbo kommun är väl rustad för framtiden. I Håbo finns 

också en bra grund för fortsatt utveckling och förbättring exempelvis genom 

åtgärder för ökad utsortering av matavfall och förbättrade 

sorteringsmöjligheter på återvinningscentralen.  
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5.2 Lokala mål och åtgärder 

Varje kommun ska enligt Miljöbalken ha en renhållningsordning som består 

av avfallsplan och föreskrifter. I kommunen har nyligen en ny avfallsplan 

antagits. Planen är väl genomarbetad och innehåller tydliga och 

framåtsyftande mål. Målen harmonierar väl med nationella mål och 

avfallshierarkins prioriteringsordning. Planen innehåller dock inga åtgärder, 

vilket betyder att det inte finns en plan för hur målen ska kunna nås.  

En handlingsplan för avfallsverksamheten och för hur målen i avfallsplanen 

ska kunna nås är under framtagande. Några särskilt resurskrävande åtgärder 

som diskuteras är utbyggnad/ombyggnad av återvinningscentralen samt 

flera åtgärder som berör information. 

5.3 Lagstiftning 

Avfallshanteringen är i hög grad reglerad genom EU-förordningar som 

implementerats i svensk lagstiftning. Avfallsförordningen är det mest 

betydelsefulla lagstadgade dokument som styr avfallsverksamheten för  

kommunerna.  

Förändringar i lagstiftning som skett under senare år avser bl.a. 

återvinningsmål för förpackningar och returpapper. Utöver det pågår i 

dagsläget en utredning om insamlingsansvaret för förpackningar och 

returpapper. 

5.3.1 Återvinningsmål 

I förordningarna om producentansvar för förpackningar och returpapper 

finns lagstadgade materialåtervinningsmål. En ny beräkningsgrund för 

materialåtervinning har införts och fr.o.m. 2020 gäller nya högre 

materialåtervinningsmål för förpackningar och returpapper. 

I Håbo kommun ligger den insamlade mängden förpackningar och 

returpapper per invånare på riksgenomsnitt. Samtidigt genereras relativt 

stora mängder restavfall, vilket innebär att andelen förpackningar och 

returpapper till materialåtervinning sannolikt understiger riksgenomsnittet. 

5.3.2 Insamlingsansvar för förpackningar och returpapper 

Producenterna har ansvaret för insamling och återvinning av förpackningar 

och returpapper. Av förordningarna och producentansvar för förpackningar 

och returpapper framgår dock att inte bara producenterna utan även 

kommunen kan samla in förpackningar och returpapper, vilket i praktiken 

också görs i många kommuner i Sverige. Förpackningar och returpapper som 

samlas in ska lämnas till producenterna för återvinning. 

Regeringen genomför en utredning om hur insamlingsansvaret för 

förpackningar och returpapper ska kunna flyttas över från producenterna till 

kommunerna, inklusive exempelvis vilka ändringar av lagstiftningen som 

skulle behövas, vilka krav som ska ställas på insamlingssystemets servicenivå 
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och hur kommunerna ska ersättas ekonomiskt. Ett utkast till rapport från 

utredningsarbetet har nyligen presenterats. Förslag till ändringar i 

förordningar kommer att tas fram. I dagsläget går det inte att säga om 

insamlingsansvaret för förpackningar och returpapper kommer att flyttas 

över från producenterna till kommunerna eller inte.  

I samband med att insamlingsansvaret utreds har förväntningarna på en 

ökad service och att lättare kunna lämna förpackningar och returpapper 

ökat. I dagsläget finns inget i lagstiftningen som hindrar kommuner från att 

samla in förpackningar och returpapper och många kommuner i landet har 

valt att ordna fastighetsnära insamling för att öka servicen till invånarna och 

därigenom bidra till bättre sortering och återvinning.  

I Håbo kommun lämnar hushållen utsorterade förpackningar och 

returpapper vid återvinningsstationer. Det förekommer fastighetsnära 

insamling i begränsad omfattning för flerbostadshus. Den låga servicenivån, 

som återvinningsstationerna innebär, räcker inte för att uppnå en väl 

fungerande sortering. I många kommuner är fastighetsnära insamling av 

förpackningar och returpapper vanligt för flerbostadshus. Flera kommuner 

har även infört fastighetsnära insamling för villor. Att öka den fastighetsnära 

insamlingen av förpackningar och returpapper i Håbo kan vara ett sätt att 

minska de relativt stora mängderna avfall till förbränning och öka 

materialåtervinningen. 
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6 Diskussion och rekommendationer 

Baserat på översynen av avfallsverksamheten inklusive jämförelsen med 

andra kommuner beskrivs nedan de viktigaste slutsatserna och 

rekommendationer lämnas. Rekommendationerna syftar till att skapa en 

mer kostnadseffektiv verksamhet med bibehållen eller förbättrad kvalitet, 

innefattande exempelvis servicenivå och sorteringsresultat. 

6.1 Avfallsmängder och sortering 

Statistik och erfarenheter visar att villahushåll i genomsnitt genererar mer 

avfall per hushåll än lägenhetshushåll, bl.a. till följd av att det bor fler 

personer per villahushåll och att villahushåll i genomsnitt har en högre 

materiell omsättning p.g.a. av exempelvis skötsel av fastighet och trädgård. 

Villahushållen är också mer benägna att sortera rätt än lägenhetshushåll. 

Det kan konstateras att mängden mat- och restavfall i Håbo kommun och 

som skickas till förbränning är stor och att utsorteringen av matavfall, 

förpackningar och returpapper kan förbättras. Även mängden avfall som tas 

emot vid återvinningscentralen är stor. En delförklaring till de stora 

avfallsmängderna kan vara att Håbo är en utpräglad villakommun och 

samtidigt en av de kommuner i Uppsala län som har de högsta 

förvärvsinkomsterna, vilket betyder högre konsumtion och därmed mer 

avfall än genomsnittet. Beträffande de stora mängderna avfall som tas emot 

vid återvinningscentralen så kan avfall från företag vara en bidragande orsak. 

Matavfall 

Håbo är en av de kommuner i Sverige som har ett (i det närmaste) fullt 

utbyggt insamlingssystem för matavfall. Andelen av den totala mängden 

matavfall som sorteras ut och samlas in för biologisk återvinning är dock 

förhållandevis låg, särskilt med tanke på att merparten av hushållen är 

villahushåll. 

En erfarenhet från många kommuner är att tillgången på påsar är av 

betydelse för hur väl insamlingen av matavfall fungerar. Håbo kommun 

föreslås därför börja dela ut påsar till fastighetsägarna, så att det alltid finns 

påsar till hands för hushållen utan att dessa själva – som i dagsläget – måste 

åka till exempelvis en återvinningscentral för att hämta påsar. Det noteras att 

distribution av påsar till varje fastighet ingår i priset som betalas till 

entreprenören för påsar men att detta inte sker i praktiken. Buntar med 

papperspåsar behöver levereras inplastade, för att problem inte ska uppstå 

vid distribution under ogynnsam väderlek. 

Förpackningar och returpapper  

Trots att större delen av hushållen i Håbo kommun utgörs av villahushåll, 

ligger ändå de insamlade mängderna förpackningar och returpapper på ett 
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riksgenomsnitt. Samtidigt saknar merparten av lägenhetshushållen i Håbo 

tillgång till fastighetsnära insamling, vilket är vanligt att många kommuner 

infört. 

Servicen avseende insamling av förpackningar och returpapper föreslås 

därför förbättras genom fastighetsnära insamling. Ett första steg kan vara att 

utreda hur detta skulle kunna gå till. I detta arbete är det viktigt att beakta 

regeringens pågående utredningsarbete om ett eventuellt kommunalt 

insamlingsansvar för förpackningar och returpapper. 

6.2 Ekonomi 

6.2.1 Administration 

Som beskrivits har flera förändringar av organisation och arbetssätt genomförts 

under senare år och som har påverkat avfallsenhetens administration. De 

förändringar i verksamheten som har genomförts har lett till en ökad kvalitet i 

de tjänster som erbjuds. Förändringarna av verksamheten, exempelvis 

övertagande av driften av återvinningscentralen i egen regi och införande av 

matavfallsinsamling, har lett till ökat behov av administrativ personal och 

antalet anställda på avfallsenheten har därför ökat något. 

I dag ägnar också avfallsenheten alltmer tid åt fysisk planering, som en 

konsekvens av omfördelning av arbetsuppgifter inom förvaltningen och ökat 

bostadsbyggande i kommunen. Det noteras även att avfallsenheten tar fram 

körlistor åt entreprenören, vilket inte framgår av avtalet med entreprenören. 

Avfallsenheten finansierar också 25 % av en central kommunikatörstjänst, 

som – om den inte nyttjas fullt ut – kan innebära att avfallsenheten belastas 

av onödiga kostnader.  

Härutöver finansierar avfallsenheten en del av förvaltningsgemensamma 

kostnader, s.k. overhead. Overheadkostnadens andel av avfallsenhetens 

totala administrativa kostnader bedöms ligga i nivå med andra kommuner i 

samma storleksklass. 

Det kan konstateras att de personella resurserna för administration, 

inklusive kundtjänst, information, planering och fakturering – och därmed 

administrationskostnaderna – är större än i andra liknande kommuner. På 

sikt kan eventuellt möjlighet finnas att minska de administrativa personella 

resurserna för avfallsenhetens verksamhet men innan någon förändring görs 

bör särskilt beaktas eventuella andra förändringar av verksamheten som kan 

innebära ökat behov av administrativa resurser för exempelvis information, 

kvalitetsarbete eller utredningar. En del av de rekommendationer som 

lämnas i denna rapport kräver administrativa resurser för att kunna 

genomföras. Intern omfördelning av personella resurser inom förvaltningen 

kan motverka att det ökade arbetet med fysisk planering finansieras med 

avfallstaxan. 
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6.2.2 Insamling och behandling 

Hämtningsfrekvens på sommaren 

Insamling av matavfall varje vecka på sommaren kan uppfattas som en 

lösning på problem med lukt och flugor som kan förekomma under den 

varma delen av året. Erfarenheter visar dock att dessa problem ofta kan lösas 

genom rådgivning angående exempelvis sortering, handhavande av påsar 

och placering av kärl. Även kärltvätt kan ibland vara en lösning. Att hämta 

oftare från samtliga villahushåll på sommaren bedöms vara en onödigt 

kraftfull och samtidigt kostnadsdrivande åtgärd. Håbo kommun föreslås 

därför upphöra med insamling av matavfall varje vecka på sommaren och 

istället arbeta mer med bl.a. information till fastighetsägare. 

Trånga hämtställen och gemensamhetslösningar 

I några särskilt trånga områden där det är svårt att ta sig fram eller vända 

med insamlingsfordon sker idag hämtning från gemensam 

uppställningsplats enligt överenskommelse med fastighetsägarna. De flesta 

av fastighetsägarna är enligt avfallsenheten nöjda med denna lösning. Om 

behov av hämtning vid varje fastighet skulle uppstå där hämtning idag sker 

från gemensam uppställningsplats kan en möjlighet vara att handla upp 

hämtning med ett mindre insamlingsfordon, vilket dock bedöms komma att 

bli en kostsam lösning. 

Gemensamma uppställningsplatser och andra typer av 

gemensamhetslösningar kan innebära en sämre service för insamling av mat- 

och restavfall men samtidigt bidra till en rationell hämtning och möjliggöra 

kvartersnära insamling av förpackningar och returpapper. Det kan därför 

finnas skäl att med hjälp av taxan premiera fastighetsägare som ansluter sig 

till en gemensamhetslösning. I en gemensamhetslösning med behållare som 

är gemensamma för flera fastighetsägare kan antalet behållare minimeras 

och lösningarna anpassas till bebyggelsen genom att exempelvis bygga 

miljöhus eller installera underjordsbehållare. 

Upphandlingar 

Avtalade tömningspriser är generellt höga vid jämförelse med andra 

motsvarande kommuner. Detta gör att den totala insamlingskostnaden blir 

hög. Även avtalade transport- och behandlingspriser från 

återvinningscentralen är för flera avfallsslag höga. 

Håbo kommun är en relativt liten kommun men samtidigt gör det 

geografiska läget i en tätbefolkad region att det finns gott om entreprenörer 

som kan tänkas lämna anbud. Hur upphandlingar genomförs och vilka krav 

som ställs är av stor betydelse för hur många anbud som kan förväntas och 

därmed också för prisbilden.  
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Inför kommande upphandlingar rekommenderas följande: 

 Förläng inte nuvarande avtal om insamling utan gör en ny 

upphandling snarast. 

 Dela upp den verksamhet som ska handlas upp i flera delar i syfte att 

få fler anbud och bättre pris. Förslag på uppdelning är exempelvis: 

insamling, transport, behandling, inköp av matavfallspåsar och inköp 

av kärl. 

 Se över kraven och undvik alltför kostnadsdrivande krav. 

 Var tydlig på vilka arbetsuppgifter som ska utföras av entreprenören 

och vilka arbetsuppgifter som avses ske inom 

beställarorganisationen. Undvik att inom förvaltningen utföra 

arbetsuppgifter som ingår i entreprenaden. 

 Överväg ersättningsmodeller som utgår från faktiskt utförda 

tömningar istället för att utgå från antal hämtställen. Med statistik 

som fås genom den digitala tömningsregistreringen finns goda 

förutsättningar för detta upplägg i kommande upphandlingar. 

 Beakta avtalstidens längd utifrån krav och upplägg. Vid exempelvis 

upphandling av insamling kan en för kort avtalstid ge höga 

tömningspriser. Vid upphandling av behandling kan osäkra 

parametrar, som exempelvis behandlingspris/ersättning för material, 

driva upp prisnivån vid långa avtalstider (om inte upplägget i 

upphandlingen gör att marknadens prisnivåer kan följas).  

 För material som genererar ersättning: Överväg en modell som följer 

marknadens ersättningsnivåer för materialen. 

 Fortsätt göra upphandlingar i samverkan med grannkommuner för 

att skapa större volymer, om möjligt genom gemensamma 

förfrågningar. 

 Genomför återkommande entreprenadrevisioner, för att säkerställa 

att uppställda krav efterlevs och att relevanta krav ställs i kommande 

upphandlingar. 
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6.2.3 Återvinningscentral 

Återvinningscentralen i Håbo, inklusive den mobila återvinningscentralen, är 

en av de mer kostsamma bland kommuner av liknande storlek. Förklaringen 

till detta är delvis de jämförelsevis stora mängderna avfall som tas emot och 

som även kan motivera en hög bemanning. Personalen på anläggningen är 

aktiv och engagerad, vilket bedöms vara av stor betydelse för ordningen på 

anläggningen inklusive hur väl avfallet sorteras. Samtidigt är öppettiderna på 

anläggningen generösa och hushållen får besöka anläggningen utan 

begränsningar (s.k. ”fria besök”), vilket kan antas bidra till 

återvinningscentralens popularitet. Återvinningscentralen Västerskog är 

välskött och håller en god standard, vilket kan bidra till en väl fungerande 

sortering med hög återvinningsgrad. 

På ÅVC Västerskog sorteras numera även textil, planglas, pall och pallkragar 

ut för återanvändning och materialåtervinning, vilket på sikt kan förväntas 

medföra minskade transport- och förbränningskostnader. 

Det har uppmärksammats att andelen registrerade företagsbesök på 

återvinningscentralen är liten. 

Följande åtgärder föreslås: 

 Se över bemanningen på återvinningscentralen. Överväg om det är 

möjligt att erbjuda samma service och åstadkomma samma goda 

sorteringsresultat med mindre personal under vissa tider, exempelvis 

genom begränsade öppettider under vinterhalvåret. Undersök 

möjligheten att nyttja personal som arbetstränar från ”daglig 

verksamhet” för t.ex. bemanning av bytesboden. 

 Sälj fler företagskort och debitera fler företagsbesök, för att 

säkerställa att företagen bär kostnaderna för sin avfallshantering. Se 

över priset per besök, vilket inte har ändrats sedan 2008. 

Marknadsför företagskort aktivt. Överväg att debitera per år baserat 

på en bedömning av hur stor avfallsmängd som kommer att lämnas, 

istället för per besök. Sammantaget skulle detta betyda ökade intäkter 

från företag och möjlighet till sänkt taxa för hushåll. 

 Överväg om transport av avfall från återvinningscentralen ska 

handlas upp skilt från behandling, i syfte att erhålla lägre priser per 

ton. Påbörja ny upphandling snarast. 

 

6.2.4 Övrig insamling 

Kostnaderna för elavfallskampanjerna är i sammanhanget små, ställt i 

relation till att elavfall är farligt avfall där utsortering och insamling bör 

prioriteras högt. Det kan dock finnas skäl till att utreda hur denna tjänst kan 

utvecklas för att ge bästa möjliga utfall från miljösynpunkt. 
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6.3 Taxa 

Det har konstaterats att avfallstaxan i Håbo är hög, samtidigt som 

avfallsverksamheten erbjuder en hög service. De rekommendationer som 

lämnats med syfte att skapa en mer kostnadseffektiv verksamhet ger 

utrymme till sänkt avfallstaxa och/eller genomförande av förändringar som 

kräver resurser. 

Innan förändringar av taxan genomförs bör en översyn av taxans styreffekter 

göras. Exempelvis kan det finnas skäl att avveckla eller minska rabatten för 

hemkompostering, att införa någon form av avgiftsreduktion för 

gemensamhetslösningar och att ytterligare styra mot ökad sortering. 

I vilken utsträckning taxan bör sänkas och när sänkningen ska göras bör 

planeras med hänsyn till kommande förändringar. Därför rekommenderas 

att förändringarna av taxan tillsammans med förändringar av 

avfallsverksamheten arbetas in i en flerårsbudget. 

I Tabell 5 presenteras nyckeltal för kostnader för olika delar av 

avfallsverksamheten i Håbo jämfört med andra kommuner. I tabellen 

presenteras även exempel på åtgärder för besparingar eller ökade intäkter och 

vilket ekonomiskt utrymme som därigenom kan skapas inom respektive 

verksamhetsdel. Redovisad besparingspotential avser en nivå som bedöms 

vara rimlig att uppnå med bibehållen service och kvalitet. Utöver dessa 

exempel åtgärder kan det även finnas andra åtgärder som kan innebära 

ytterligare besparingsmöjligheter.  
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Tabell 5 Exempel på eventuellt möjliga åtgärder för besparingar eller ökade intäkter 
inom avfallsverksamheten i Håbo kommun med bibehållen service och kvalitet. 

 Håbo, 

kr/inv 

Jämförelse- 

kommunerna, 

kr/inv 

Skillnad, 

Mkr/år 

Besparings-

potential, 

Mkr/år 

Administration 201 166 0,7  

Minska en tjänst, genom  

t.ex. intern omfördelning 

   -0,5 

Insamling 433 290 2,9  

Ej hämta matavfall varje vecka 

från villor sommartid 

   -0,5 

Ny upphandling,  

3 kr/tömning lägre 

tömningspris villa 

   -1,0 

Ny upphandling, lägre 

tömningspris lägenhet 

   -0,5 

Återvinningscentral 356 231 2,5  

5 ggr fler betalda 

företagsbesök 

   -0,8 (=ökad 

intäkt) 

Minska en tjänst, genom t.ex. 

ändrade öppettider vintertid, 

involvera ”daglig verksamhet”. 

   -0,5 

Lägre pris per ton för 

behandling av avfall 

100 kr/ton 

   -0,5 

Summa   6,1 -4,3 

Total skillnad, genomsnitt per hushåll 726 kr/år  

Möjlig effekt på taxan, genomsnitt per hushåll  -512 kr/år 

 

Om taxan ska sänkas föreslås detta göras enligt följande principer: 

 Sänk grundavgiften för både villor och lägenheter med hänsyn till 

minskade kostnader för administration och återvinningscentral och 

ökade intäkter från företagsbesök. 

 Omfördela taxeuttaget från lägenheter till villor. 

 Sänk de rörliga avgifterna med hänsyn till minskade 

insamlingskostnader. 



Översyn av avfallsverksamheten  
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7 Samlat förslag till åtgärder 

Vid genomförande av åtgärder som föreslås i föregående kapitel är det viktigt 

att genomförandet sker i rätt ordning. Flera av åtgärderna kräver personella 

resurser, som i dag finns inom avfallsenheten. På sikt kan en minskning av 

administrativa personalresurser vara en möjlighet men först bör de åtgärder 

som kräver personella resurser genomföras. Genomförande av en del 

åtgärder kan innebära att den kontinuerliga arbetsbelastningen på 

avfallsenheten förändras, varför det är viktigt att åtgärderna planeras 

noggrant. 

Nedan presenteras ett samlat förslag till åtgärder. Åtgärderna presenteras i 

tre steg. Steg 1 är högst prioriterat och handlar om genomförande av 

upphandlingar för att säkerställa att avtal som tecknas innebär rätt pris och 

kvalitet, att avfallstaxan enbart finansierar avfallsenhetens verksamhet och 

att avfallstaxan utvecklas i rätt riktning avseende miljöstyrning och 

avgiftsuttag. Steg 2 innebär genomförande av förändringar och aktiviteter 

inom avfallsverksamheten med syfte att bidra till ökad kostnadseffektivitet, 

rätt kvalitet och servicenivå och förbättrat insamlingsresultat. Åtgärderna i 

Steg 2 kan göras delvis parallellt med åtgärderna i Steg 1. I Steg 3 görs 

uppföljning av genomförda åtgärder avseende exempelvis 

insamlingsresultat, kundnöjdhet och ekonomi. I detta steg görs även en 

översyn av arbetsbelastning och behov av personella administrativa resurser 

på avfallsenheten efter genomförda förändringar och aktiviteter och med 

hänsyn till eventuella ytterligare åtgärder som följer av kommunens 

avfallsplan, nationella mål och lagstiftning. 

Steg 1: Avtal, finansiering och taxa 

 Genomför snarast nya upphandlingar angående insamling av 

hushållsavfall samt angående transport och behandling av grovavfall 

från ÅVC. (Nuvarande entreprenader sträcker sig fram till 2017-10-15.) 

 Omfördela resurser internt för att undvika att avfallskollektivet 

finansierar annan kommunal verksamhet, såsom fysisk planering. 

 Se över konceptet gällande företagskort för att få fler företag anslutna i 

syfte att företagen ska stå för sin del av kostnaderna för ÅVC. 

 Gör en flerårsbudget som innefattar föreslagna åtgärder enligt denna 

utredning samt övriga åtgärder som följer av kommunens avfallsplan, 

nationella mål och lagstiftning. 

 Ta fram en plan för taxeutveckling med ökad miljöstyrning och med 

sikte på lägre avgifter, med utgångspunkt från flerårsbudgeten.  



Översyn av avfallsverksamheten  
i Håbo kommun 
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Steg 2: Kvalitet, miljö, service och kostnadseffektivitet 

 Inför hämtning av matavfall varannan vecka på sommaren, istället 

för varje vecka. 

 Arbeta aktivt med att öka utsorteringen av matavfall genom 

exempelvis utdelning av matavfallspåsar till fastighetsägare och 

information till skolklasser. 

 Se över bemanning på återvinningscentralen, inklusive möjlighet till 

begränsade öppettider vintertid och förstärkning med personal som 

arbetstränar för arbete med exempelvis bytesboden. 

 Utred och inför eventuellt fastighetsnära insamling av förpackningar 

och returpapper.  

 Minska mängden brännbart avfall genom kvalitetshöjande arbete för 

ökad utsortering av förpackningar och returpapper. 

Steg 3: Uppföljning 

 Följ upp utfallet av genomförda åtgärder avseende exempelvis 

insamlingsresultat, kundnöjdhet och ekonomi. 

 Se över arbetsbelastning och behov av personella administrativa 

resurser på avfallsenheten. 



Översyn av avfallsverksamheten  
i Håbo kommun 

18 april 2016 
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 2016-04-26 KS 2015/00235 nr 64158 

Fastighetsenheten 
Lena Hagman, Fastighetschef 
0171 526 29 
lena.hagman@habo.se 

 

Motion om placering av solceller på kommunens fastigheter 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige beslutar att delvis bifalla motionen. 

 
Sammanfattning 

Fastighetsenheten förvaltar kommunens verksamhetsfastigheter. Solceller 

på kommunens fastigheter är en i grunden positiv idé som går helt i linje 

med kommunens miljömål. Förvaltningen föreslår att solceller alltid ska 

övervägas i samband med att kommunen bygger nya hus eller utför större 

renoveringar eller ombyggnationer. För övriga fastigheter är det 

förvaltningens bedömning att det utifrån de investeringsutmaningar som 

kommunen står inför de närmaste åren inte är lönsamt att utreda och 

investera i solceller. Det tar minst 12 år för en investering i solceller att 

generera ett överskott på investeringen. Fastighetsenheten saknar medel för 

att utreda och investera i solcellslösningar på befintliga fastigheter. Om 

enheten ska göra detta behövs extra medel. . 

 
Ärendet 

Kommunstyrelsens förvaltning, Tekniska avdelningen har fått i uppdrag att 

besvara en motion rörande ”Solceller på kommunens fastigheter”. Förslaget 

i motionen innebär att ”Håbo kommun ska inleda arbetet med att placera 

solceller på de fastigheter där det är lämpligt”, KS 2015/235. 

Fastigheter har komplexa installationer som är mycket energikrävande. I all 

nyproduktion, som hanteras av fastighetsenheten, beaktas alltid möjligheten 

till energieffektiva lösningar. Även i det befintliga beståndet av kommunens 

lokaler/fastigheter arbetar fastighetsenheten kontinuerligt med att 

energieffektivisera de fastighetsinstallationer som finns genom att t ex byta 

ut energikrävande aggregat/installationer till mer energisnåla lösningar.  

Håbo kommun har i dagsläget solceller på en byggnad – Slottbackens 

förskola. Att montera solceller på fastigheter är i sig en investering som inte 

återbetalar sig förrän i bästa fall efter 12 år. Förvisso minskar inköpt mängd 

el men investeringen i sig är kostsam.  

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Vid nybyggnation utreds alltid energieffektiva lösningar varav solceller kan 

vara en lösning på fastigheter med gynnsamt läge. I samband med större 

ombyggnationer och renoveringar bör det alltid utredas om solceller är 

möjligt att tillföra fastigheten. För övriga fastigheter saknar 

fastighetsenheten medel för att utreda och investera i. Utifrån det prisläge 

som idag är på elmarknaden och nuvarande investeringskostnad för solceller 

inklusive kringanläggningar är det fastighetsenhetens bedömning att 
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investeringar i solcellslösningar tar minst 10-12 år innan den ger ett 

överskott. Det finns möjligheter att få statligt stöd, men kön dit är lång, 

vilket gör det osäkert när ett eventuellt statligt stöd kan erhållas. Storleken 

på stödet gör att ”break-even” för själva investeringen närmar sig 10 år i 

stället för 12 år.  

Uppföljning 

Ingen uppföljning. 

Beslutsunderlag 

– Motion, 2015-09-22  

__________ 

Beslut skickas till 

Tekniska avdelningen  

 

 



 
 

Motion 
Solceller på kommunens fastigheter 
 
Utvecklingen av solceller för elproduktion har de senaste åren vart stor. Från att tidigare 
mest varit ett alternativ för fastigheter, båtar och husvagnar som saknade tillgång till elnätet 
eller som en miljöåtgärd så har produktionen av solel kommit att bli även ekonomiskt 
fördelaktigt.  
Exempel på detta är nordens största solcellspark som finns längst E18 utanför Västerås.  
Ett lokalt exempel är att kommunens allmännyttiga bostadsbolag, Håbohus som förra 
mandatperioden påbörjade en satsning på egenproduktion på av solel genom att börja 
placera solceller på taken. Detta är en satsning som har fallit väl ut och som kommer att 
fortsätta med solceller på många fler tak. Kalkylerna räknar med en avkastning på drygt fem 
(5) procent. Så förutom miljövinsten så är det även något som på sikt kommer komma 
hyresgästerna till godo ekonomiskt. 
Men även kommunen har fastigheter där det skulle kunna vara mycket lämpligt att placera 
solceller. Ett exempel på en lämplig fastighet kan vara Gröna Dalenskolan med stora takytor 
som är vända i söderläge.  
 
Med bakrund av detta så föreslår vi därför att: 
 
Håbo Kommun inleder arbetet med att placera solceller på de fastigheter det är lämpligt.  
 
 
 
 
 

För socialdemokraterna i Håbo  

Fredrik Anderstedt 
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 2016-03-29 KS 2013/00052 nr 66453 

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

 

Medborgarförslag: Skatepark i Skokloster 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige beslutar att bifalla medborgarförslaget genom den 

plana asfalterade yta som anläggs i Skokloster.  

 

Sammanfattning 

Medborgarförslaget föreslår att en skatepark ska inrättas i Skokloster. I 

första hand en park helt i betong, men alternativt kan en plan betong- eller 

asfaltyta fungera. Gatu- och parkenheten konstaterade att en skatepark i 

betong såväl som en slät betongyta är för kostsamt att anlägga. Efter 

kontakter med bygg- och miljöförvaltningen och exploateringsenheten samt 

med Slottsskogens samfällighet och förslagsställaren själv har gatu- och 

parkenheten låtit asfaltera den plana yta som kvarstod sedan paviljongerna 

för Slottsbackens förskola tagits bort. Skateboardåkarna har kunnat provåka 

ytan och frakta dit sina redskap. Ytterligare ett lager asfalt behöver läggas 

på innan ytan blir tillräckligt slät för att fungera ordentligt. Detta kommer 

göras under 2016. Medborgarförslaget bifalls därmed.   

 
Ärendet 

Ett medborgarförslag inkom till kommunen i april 2013 Förslagsställaren 

menar att en skatepark behövs i Skokloster. Detta då skateboardåkarna vid 

tillfället för förslaget lånade en av tennisplanerna till sin verksamhet. I första 

hand skulle skateparken vara i betong, men alternativt skulle även en plan 

betong- eller asfaltsyta fungera. Där skulle skateboardåkarna kunna ställa de 

redskap som de använde på tennisplanerna. 

Kommunfullmäktige överlämnade förslaget till kommunstyrelsen för 

beredning och kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade i maj 2013 att 

överlämna förslaget till miljö- och tekniknämnden för beredning. I 

november 2013 föreslog förvaltningen att medborgarförslaget skulle avslås 

då anläggandet av en skatepark var för kostsamt. Nämnden beslutade dock 

att återremittera ärendet till miljö- och teknikförvaltningen för vidare 

utredning. När miljö- och tekniknämnden lades ned vid årsskiftet 2014/15 

övergick förslaget till kommunstyrelsens förvaltning.  

Gatu- och parkenheten konstaterade att en skatepark helt i betong såväl som 

en plan betongyta vore för dyrt att ordna, varför en slät asfalterad yta är det 

enda kvarvarande alternativet. 

Sedan medborgarförslaget lades fram har de paviljonger som tidigare 

utgjorde Skogsbackens förskola avvecklats och tagits bort. Där 

paviljongerna stod kvarstod en hårdgjord yta som skulle kunna användas till 

den föreslagna asfaltytan. Därefter har gatu- och parkenheten haft muntliga 
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kontakter med såväl Slottsskogens samfällighet som med bygg- och 

miljöförvaltningen och exploateringsenheten. Ingen av dessa har haft något 

att invända mot att ytan skulle asfalteras och användas till detta ändamål. 

Likaså har en dialog förts med förslagsställaren, som också varit nöjd med 

idén.  

Som ett resultat av ovan nämnda kontakter har gatu- och parkenheten sedan 

ordnat med asfalteringen av marken och skateboardåkarna har också kunnat 

prova ytan, vilken visade sig vara lite för ojämn. Gatu- och parkenheten 

kommer därför att lägga ytterligare ett lager på den under våren/sommaren 

2016. Därefter kan skateparken betraktas som färdigställd.  

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Asfalteringen av ytan har kunnat genomföras inom befintliga budgetramar.  

Uppföljning 

Inte aktuellt 

Beslutsunderlag 

– Medborgarförslaget  

__________ 

Beslut skickas till 

Förslagsställaren 

Kommunstyrelsen  

 



Personuppgifter 
skyddade (PUL)

Personuppgifter 
skyddade (PUL)
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Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens kansli 
Sara Widströmer, Nämndsekreterare/administratör 
0171-525 61 
sara.widstromer@habo.se 

 

Medborgarförslag - om förbättringar vid Aronsborgs båtplats 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige bifaller delvis medborgarförslaget, med hänvisning 

till förvaltningens bedömning.   

 

Sammanfattning 

I medborgarförslaget föreslås anläggandet av en gästbrygga eller gästhamn i 

anslutning till Håbo Båtklubb i Aronsborg, en orienteringstavla i samma 

område samt farthinder längs vägen från Aronsborgsrondellen fram till 

båtklubben.  

Förvaltningen bedömer att en gästhamn eller gästbrygga behövs, men att 

detta behöver utredas vidare och hanteras inom det pågående 

planeringsarbetet för Gröna Dalen. Förvaltningen instämmer vidare i 

behovet av en orienteringstavla i området, vilket bör kunna uppföras innan 

planeringsarbetet för Gröna Dalen är klart. Dock bör inte farthinder 

anläggas på ovan nämnda vägsträcka, då detta skulle försämra 

framkomligheten för räddningstjänsten.   

 
Ärendet 

Ett medborgarförslag inkom till kommunen 2009. Av förslaget framgår (1) 

att en gästbrygga eller gästhamn behövs i anslutning till Håbo Båtklubb i 

Aronsborg för att kunna ta emot gäster som kommer sjövägen. Likaså 

menar förslagsställaren (2) att det behövs en orienteringstavla för besökare 

som kommer sjövägen, samt (3)  att farthinder anläggs längs vägen från 

Aronsborgsrondellen fram till båtklubben.  

Fullmäktige överlämnade förslaget till miljö-och tekniknämnden för 

beredning. Nämnden föreslog att förslaget skulle bifallas, då kommunen i 

samarbete med Svenska Sjöhus tagit fram förslag för bland annat en 

gästhamn. Kommunstyrelsen återremitterade dock ärendet till miljö- och 

tekniknämnden för förnyat ställningstagande, då samarbetet med Svenska 

Sjöhus var vilande. Ärendet hade dock återremitterats på felaktiga grunder, 

då mark- och exploateringsingenjören tillhörde kommunstyrelsen, varför det 

ytterligare en gång remitterades till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens 

förvaltning ställde sig positiv till förslaget men ansåg att förutsättningarna 

bör utredas närmare i det pågående planeringsarbetet för Gröna Dalen. 

Kommunstyrelsen beslutade dock att medborgarförslaget skulle 

återremitteras med motiveringen att förvaltningens svar skulle förtydligas.  
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Förvaltningens bedömning 

Kommunstyrelsens förvaltning och bygg- och miljöförvaltningen ställer sig 

även fortsättningsvis positiva till delar av förslaget. Förslagets tre delar 

behandlas här var för sig.  

1. Gästbrygga/gästhamn 

Bygg- och miljöförvaltningen, plan- och utvecklingsavdelningen, instämmer 

i behovet av en gästbrygga eller gästhamn. Befintlig brygga vid Håbo 

båtklubb utgör ingen gästbrygga i egentlig mening, utan är en brygga vars 

syfte i första hand är att användas för sjösättning och upptagning av båtar 

och båtarna får stanna där i maximalt 24 timmar. Därmed vore kommunen 

betjänt av en bättre möjlighet att ta emot gästande båtar.  

Kommunstyrelsen beslutade i juni 2014 att utöka gränsen för 

detaljplaneprogrammet för Gröna Dalen till att även omfatta 

Aronsborgsviken. Syftet med detta var att öppna upp befintliga barriärer och 

skapa utrymme för bostäder, livsmiljöer och småkaliga verksamheter längs 

med Aronsborgsviken. Vidare var avsikten bland annat en modernisering av 

den befintliga marinan, vilket skulle skapa fler båtplatser för 

kommuninvånarna och göra Håbo mer attraktivt för besökare.  

Tanken med kommunstyrelsens beslut ligger således helt i linje med 

medborgarförslagets delförslag om en gästbrygga. Att anlägga en 

gästbrygga eller gästhamn innan detaljplaneprogrammet för Gröna Dalen är 

genomarbetat är dock inte lämpligt utan gästbryggan/gästhamnen måste bli 

en del av helheten i planarbetet, där de optimala förutsättningarna och 

lokaliseringarna kan utredas. Denna del av förslaget kan därmed bifallas 

genom att den behandlas i planarbetet för Gröna Dalen.  

2. Orienteringstavla 

Kommunstyrelsens förvaltning instämmer med förslagsställaren i behovet 

av en orienteringstavla för besökare i området. Gatu- och parkenheten 

föreslår att en sådan ska sättas upp utan att avvakta detaljplanearbetet för 

Gröna Dalen. Detta då det är av vikt att besökare i området snabbt får lättare 

att orientera sig.  En lämplig placering för tavlan är i anslutning till 

parkeringen vid sjösättningsrampen. Denna del av förslaget kan därmed 

bifallas.  

3. Farthinder 

Det tredje delförslaget i medborgarförslaget är att anlägga farthinder på 

vägen från Aronsborgsrondellen fram till båtklubben. Gatu- och 

parkenheten bedömer att denna typ av farthinder inte ska uppföras. Att 

anlägga farthinder på vägen från rondellen till båtklubben skulle försämra 

framkomligheten för räddningstjänsten och är därför inte att rekommendera. 

Denna del av medborgarförslaget bör därför avslås.  

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Uppförandet av en orienteringstavla kan göras inom befintlig budgetram.  
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Uppföljning 

Inte aktuellt 

Beslutsunderlag 

– Medborgarförslaget  

– Kommunstyrelsens beslut, 2014-06-11 § 96, ”Förtydligande av uppdrag 

– Detaljplaneprogram för Gröna Dalen, Bålsta, Håbo kommun” 

__________ 

Beslut skickas till 

Förslagsställaren 

Gatu- och parkenheten – för åtgärd 

Plan- och utvecklingsavdelningen – för åtgärd 

 



Personuppgifter skyddade (PUL)
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Gatu- och parkenheten 
Ulla Lindroth Andersson,  
0171-525 63 
ulla.lindroth@habo.se 

 

Medborgarförslag angående belysning längs gång-/cykelväg 
mellan norra och södra Eneby 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förvaltningens förslag till 

svar på medborgarförslaget. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget därmed anses 

besvarat.  

 

Sammanfattning 

Medborgarförslaget föreslår en utbyggnad av gångvägsbelysningen mellan 

Norra och Södra Eneby. Gatu- och parkenheten instämmer i behovet av 

belysning på den föreslagna sträckan. Det finns i dagsläget inte medel för att 

genomföra förslaget utan det får tas i beaktande i arbetet med 2018 års 

budget  

 
Ärendet 

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att gång- 

och cykelvägen mellan Norra och Södra Eneby, parallellt med Kärravägen 

och vidare ner mellan Åkerby och Södra Eneby, förses med belysning. 

Förslagsställaren har bilagt en kartbild för att tydliggöra sträckningen. 

Sträckan saknar idag helt belysning och är svår att trafikera när det är mörkt 

och upplevs som otrygg av många kommuninvånare. Den används också i 

stor utsträckning av barn på väg till och från skolan. Det är sannolikt att 

barn i ännu större utsträckning skulle kunna gå eller cykla till och från 

skolan om sträckan försågs med belysning. Även vuxna skulle uppleva en 

större trygghet under sina promenader.  

Gatu- och parkenheten har med den aktuella sträckan i sin planering av 

framtida investeringar men det har hittills saknats medel för genomförande. 

En utbyggnad av belysningen på sträckan beräknas kosta ca 1,1 mkr. Det 

finns under perioden 2016-2017 inte medel för föreslagen investering. Det 

är istället något som får tas i beaktande i arbetet med 2018 års budget. Till 

detta kommer en utökad driftbudget på 2000 kr/år. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Medborgarförslaget måste finansieras inom investeringsbudget och genom 

tillskott i driftbudget och får tas i beaktande i arbetet med 2018 års budget. 

Uppföljning 

Frågan tas upp i arbetet med budget för 2018. 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2016-04-20 KS 2015/00229 nr 67064 

 

Beslutsunderlag 

– Medborgarförslag 2015-09-04 

__________ 

Beslut skickas till 

Förslagsställaren 

Tekniska avdelningen  

 



Personuppgifter skyddade (PUL)



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2016-04-20 KS 2015/00168 nr 67065 

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

 

Medborgarförslag angående cykelväg/gångväg mellan Bålsta 
och Hjälstaviken 

Förslag till beslut  

1. Komunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att uppdra till kommunstyrelsens 

förvaltning att verka för att cykelvägen ska lyftas in i den regionala 

länstransportplanen.  

 

Sammanfattning 

Det har inkommit ett medborgarförslag med önskemål om att anlägga en 

cykelväg/gångväg mellan Bålsta och Hjälstaviken alternativt bredda 

befintlig väg. Förslagsställaren menar att många gärna skulle välja att cykla 

till naturreservatet i Hjälstaviken i stället för att ta bilen om möjligheten 

fanns. Det påstås att det är alltför farligt att ta cykeln dit eftersom den 

aktuella vägsträckan saknar vägren på långa sträckor och hastigheten är hög. 

En separat cykelväg/gångväg skulle värna både miljön och trafiksäkerheten. 

Tekniska avdelningen föreslår att kommunen inom ramen för det regionala 

samarbetet tar upp medborgarförslaget men anser att det är cykelvägen över 

Ekolsunds banvall som bör prioriteras i första hand.    

 
Ärendet 

Medborgarförslaget avser utbyggnad av en cykelväg/gångväg utmed gamla 

Enköpingsvägen, väg 545 och väg 263, mellan Bålsta och Hjälstavikens 

naturreservat. Tekniska avdelningens bedömning är att förslaget skulle 

innebära en avsevärd förbättring av trafiksäkerheten. Trafikverket är 

väghållare av/för väg 545 och väg 263 därför kan Håbo kommun inte 

genomföra en utbyggnad av cykelväg/gångväg på den aktuella sträckan. 

Tekniska avdelningen föreslår därför att cykelvägen ska tas upp i den 

regionala länstransportplanen.  

Det har tidigare inkommit ett förslag om att utveckla Ekolsunds banvall till 

en cykelväg/gångväg. Tekniska avdelningen besvarade detta förslag i 

oktober 2015 (ärende KS 2014/00175 nr 63093). I beredningen av detta 

ärende, som gjordes tillsammans med Enköpings kommun, konstaterades att 

banvallen är en viktig länk i det regionala cykelvägnätet och att denna 

cykelväg skulle prioriteras in i den regionala länstransportplanen. Tekniska 

avdelningens bedömning är att en gång- och cykelväg över banvalllen i 

Ekolsund är den länk som borde prioriteras vid ett val mellan de båda 

förslagen.  
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 2016-04-20 KS 2015/00168 nr 67065 

 

I den regionala cykelplanen för Uppsala län från 2010 behandlas de 

cykelvägspengar som är kopplade till länstransportplanen när det gäller 

investeringar i nya cykelvägar. I cykelplanen finns en urvalsprocess för 

prioritering av cykelvägsobjekt. De parametrar som tas upp i 

urvalsprocessen är: genomförbarhet, behov, målgrupp, efterfrågan och 

betydelsen för ett sammanhållet cykelvägnät. När det gäller genomförbarhet 

handlar det främst om den beräknade kostnaden, vilken beräknas bli hög då 

sträckan är lång. Behovet är svårt att uppskatta då det inte finns några 

undersökningar gjorda för att mäta detta. Målgruppen kan vara stor och 

skiftande, det kan handla om fritidsaktiviteter och turism och det kan handla 

om ren arbetspendling. Ser man till betydelsen för ett sammanhållet 

cykelvägnät så kan det vara en första länk i en cykelförbindelse mellan 

Bålsta och Enköping. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inga ekonomiska konsekvenser 

Uppföljning 

Ingen uppföljning 

Beslutsunderlag 

– Medborgarförslag 2015-05-12  

__________ 

Beslut skickas till 

Förslagsställaren 

Kommunstyrelsen 

Tekniska avdelningen  

 



Personuppgifter skyddade (PUL)



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2016-04-18 KS 2016/00114 nr 67022 

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

 

Medborgarförslag: Utökning och förbättring av parkeringar 
Granåsen 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att 

utreda om parkeringarna vid Granåsen kan och behöver utökas liksom 

om belysning kan byggas. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att frågan ska tas i beaktande vid arbetet 

med 2018 års budget, om utredningen visar att parkeringarna vid 

Granåsen kan och behöver utökas. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget därmed anses 

besvarat.    

 

Sammanfattning 

Medborgarförslaget föreslår att parkeringarna vid Granåsen ska utökas samt 

att belysning vid parkeringarna ska byggas för att parkeringarna ska räcka 

till för antalet besökare på vintersäsongerna. Kommunstyrelsens förvaltning, 

gatu- och parkenheten, instämmer i behovet av att förbättra parkeringarna 

och arbetar redan med att organisera om befintliga parkeringar, vilket 

kommer vara färdigt till vintern 2016/2017.  

Om parkeringarna, trots kommunens nuvarande arbete, behöver utökas 

måste det utredas om det kan göras. Detta med tanke på att Granåsen är ett 

naturreservat. Likaså måste det utredas om belysning kan byggas. Om 

parkeringarna kan och behöver byggas ut enligt förslagets önskemål innebär 

detta kostnader som måste tas i beaktande vid arbetet med 2018 års budget.   

 
Ärendet 

Ett medborgarförslag har inkommit, med förslag om utökning och 

förbättringar av parkeringarna vid Granåsen. Detta då antalet besökare till 

Granåsens konstsnöspår såväl som till teknikbacken ökar samtidigt som 

nuvarande parkeringar ofta är fullbelagda under vintersäsongen. Dessutom 

är parkeringarna, enligt förslagsställaren, dåligt upplysta och bristfälligt 

organiserande, vilket medför att många besökare parkerar på gator och i 

terräng.  

Kommunstyrelsens förvaltning, gatu- och parkenheten, instämmer i behovet 

av att strukturera upp parkeringarna vid Granåsen. Redan nu håller gatu- och 

parkenheten på att se över organisationen hos parkeringsplatserna. Detta 

medför att parkeringsplatserna vid Granåsen kommer att vara bättre 

organiserade redan inför nästa säsong, det vill säga inför vintern 2016/2017, 

vilket sannolikt kommer förbättra situationen.  
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När det gäller förslagets andra delar – att utöka parkeringarna och förbättra 

belysningen – finns dock en del frågor som behöver tas i beaktande. För det 

första är det viktigt att utreda om parkeringarna fortfarande behöver utökas 

efter det arbete som kommunen redan gör för att förbättra organisationen av 

befintliga parkeringar. Likaså är Granåsen ett naturreservat. Det innebär att 

det är nödvändigt att utreda om det ens är möjligt att utöka parkeringarna 

och bygga belysning, då båda insatserna skulle innebär påverkan på 

naturreservatet.  

Dessutom är ett eventuellt utökande av parkeringen och byggande av 

belysning kostnadskrävande. Det finns för närvarande inte medel för en 

sådan investering. Detta är istället något som får tas i beaktande i arbetet 

med 2018 års budget, om utredningen visar att behovet finns och att det är 

möjligt att utöka parkeringarna enligt medborgarförslagets önskemål.  

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Utredningen av möjligheterna att utöka parkeringarna och bygga belysning 

kan göras inom befintlig budgetram. Om utredningen visar att det är möjligt 

att genomföra förändringarna får detta tas i beaktande vid arbetet med 2018 

års budget.  

Uppföljning 

Frågan tas upp i arbetet med budget för 2018. 

Beslutsunderlag 

– Medborgarförslaget   

__________ 

Beslut skickas till 

Förslagsställaren 

Gatu- och parkenheten   

 



Personuppgifter skyddade (PUL)

Personuppgifter skyddade (PUL)



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2016-04-18 KS 2015/00332 nr 67036 

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

 

Medborgarförslag: Gång/cykelväg efter Råbyleden  

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige beslutar att en gång/cykelväg längs Råbyleden ska 

byggas men att det inte kan ske förrän gatu- och parkenheten har fått 

medel tilldelade för detta ändamål. Frågan ska tas i beaktande i 

kommande års budgetarbete.  

2. Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget därmed anses 

besvarat.  

 

Sammanfattning 

Medborgarförslaget föreslår en gång/cykelväg längs Råbyleden för att 

förbättra säkerheten för gång- och cykeltrafikanter. Kommunstyrelsens 

förvaltning, gatu- och parkenheten, instämmer i behovet av en 

gång/cykelväg på sträckan. Dock finns i dagsläget inte medel för att bygga 

en sådan väg. Därför behöver frågan ses över i kommande års budgetarbete.   

 
Ärendet 

Ett medborgarförslag har inkommit, med förslag om en gång/cykelväg 

längsmed Råbyleden, från kyrkan till Råbydal/Hagvikens busshållplats. 

Detta eftersom vägsträckan idag inte ens har en vägren och därmed är 

osäker för gång-och cykeltrafikanter.  

Gatu- och parkenheten vid kommunstyrelsens förvaltning instämmer i 

behovet av en cykelväg på föreslagen sträcka längs Råbyleden. Det är 

viktigt för trafiksäkerheten och sträckan skulle också utgöra en viktig del i 

kommunens cykelnät.  

Det är dock ett flertal saker som måste utredas innan en väg kan byggas. 

Exempelvis behöver markägoförhållandena längs sträckan ses över. Likaså 

är en gång/cykelväg förenad med stora kostnader. Grova beräkningar visar 

att projektering och byggande av vägen kan kosta omkring 10 900 000 

kronor. Därtill kommer kostnader för drift och underhåll på omkring 

165 000 kronor per år.  

I dagsläget finns inte medel för att bygga en gång/cykelväg längs Råbyleden 

enligt medborgarförslagets önskemål.  

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inte aktuellt i dagsläget. För att möjliggöra byggnation måste medel tilldelas 

gatu- och parkenheten för detta ändamål.  

Uppföljning 

Frågan tas upp i samband med arbetet med budget för 2018.  
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 2016-04-18 KS 2015/00332 nr 67036 

 

 

Beslutsunderlag 

– Medborgarförslaget  

__________ 

Beslut skickas till 

Förslagsställaren 

Gatu- och parkenheten  

 



 

 

 

 

 

 

 

Förslaget: 

Jag önskar en gång/cykelväg längs med Råbyleden, från kyrkan till Råbydal/Hagvikens buss-

hållplats. -Varför? Under dagtid och kvällstid är det många unga personer som är och rider i 

stallet som ligger bakom kyrkan, när dessa personer tar sig hem så är det gåendes eller via cy-

kel på Råbyleden som inte ens har en vägren, jag har själv vid ett flertal tillfällen varit nära att 

köra på personer som vistats på denna vägsträcka. Ska man ta sig från Råbydal till kyrkan el-

ler stallet så finns det inget säkert sätt att göra detta, Antingen går man på en 30 cm bred 

vägren på Råbyleden till kyrkan/stallet, Eller också får man ta promenadvägen ända bort till 

Viby, där det finns ett övergångsställe och sedan gå tillbaka bort till Aronsborgsrondellen för 

att komma över på nästa närmaste övergångsställe, när man sedan har tillryggalagt denna 

långa sträcka så kommer man fram till Nordform på Kalmarleden 40,där tar gång/cykelvägen 

slut......här kommer nästa promenad på en vältrafikerad stor väg, där det passerar mängder 

med lastbilar och bussar. Personlig fråga till mig själv -skulle jag skicka mina barn till kyrkan 

eller stallet? svar nej Så varför kan man inte projektera för en ny säker gång/cykelväg till 

Råbydal från kyrkan. 

Personuppgifter 
skyddade (PUL)



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

 Datum Vår beteckning 

 2016-04-18 KS 2015/00336 nr 67034 

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

 

Medborgarförslag: Skylt/informationstavla vid järnvägsparken  

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige beslutar att bifalla medborgarförslaget genom att 

en informationsskylt/informationstavla ska uppföras i järnvägsparken 

under 2017.    

 

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag har inkommit, med förslag om att en skylt ska sättas 

upp längs promenadslingan runt dammen i den nu restaurerade 

järnvägsparken. Skylten ska, enligt förslaget, berätta med ord och bild om 

parkens historia och om vad som finns i parken efter restaurationen.  

Gatu- och parkenheten anser att medborgarförslaget är ett bra förslag. 

Tanken från början var att motsvarande informationsskylt/informationstavla 

skulle tagits fram redan i samband med restaureringen. Dock fanns vid 

tillfället för restaureringen varken personella eller ekonomiska resurser för 

att också ta fram en informationstavla. Informationstavlan bör mot 

ovanstående bakgrund tas fram så snart som möjligt och i samarbete med 

Styret Gamla Bålstabor, som deltagit i framtagandet av andra liknande 

skyltar i kommunen. Dock ryms inte informationstavlan inom 2016 års 

budgetram, men bör kunna tas fram under 2017.  

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Informationstavlan kan finansieras inom 2017 års budgetram.  

Uppföljning 

Inte aktuellt 

Beslutsunderlag 

– Medborgarförslaget  

__________ 

Beslut skickas till 

Förslagsställaren – för kännedom 

Gatu- och parkenheten – för åtgärd   

 



  

 

 

 

 

  

Förslaget: 

Den nyligen återinvigda järnvägsparken har en lång historia och blir i år 120 år gammal. Jag 

vill föreslå att en skylt motsvarande de som finns efter Stockholmsvägen, Enköpingsvägen 

och mittemot Övergrans kyrka sätts upp någonstans utefter promenadslingan runt dammen. 

Skylten bör berätta med ord och bilder om den forna parken innan tromben och efter tromben 

men också vad som gjorts nu och vilka växter, träd etc som finns där. Den ursprungliga logo-

typen tycker jag skall finnas med på denna tavla. 

 

Personuppgifter skyddade 
(PUL)
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 Datum Vår beteckning 

 2016-04-25 KS 2016/00284 nr 67132 

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

 

Investeringsmedel för ny gång-/ och cykelväg till Frösundavik 

Förslag till beslut  

1. Kommunstyrelsen beslutar att under 2016 tilldela Tekniska avdelningen 

investeringsmedel för att möjliggöra anläggning en ny gång- och 

cykelväg till Frösundavik innevarande år.   

 

Sammanfattning 

I Frösundavik, där en ny cirkulationsplats har byggts, saknas det en cirka 

200 meter lång koppling mellan befintligt gång- och cykelvägnät och 

Frösundaviks nya gång- och cykelvägnät. Eftersom denna länk i gång- och 

cykelvägnätet inte kunde rymmas inom projektet Frösundavik så har Gatu- 

och parkenheten planerat och äskat investeringsmedel för att projektera 

2016 och bygga denna gång- och cykelväg under 2017.  

Nu finns önskemål om att tidigarelägga anläggandet av denna gång- och 

cykelvägslänk. Bland annat vill skolan att gång- och cykelvägen helst står 

klar till hösten. I annat fall kan skolan komma att få höga kostnader för 

skolskjuts. Även Småa är mycket angelägna om att gång- och cykelvägen 

står klar 2016.  

Tekniska avdelningen föreslår att kommunstyrelsen, genom 

ekonomienheten, tidigarelägger upplåning av investeringsmedel i syfte att 

möjliggöra anläggning av en ny gång- och cykelväg så att den kan stå klar 

2016.   

 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Förslaget att tidigarelägga byggandet av ny gång- och cykelväg till 

Frösundavik får konsekvensen att Håbo kommun behöver tidigarelägga 

upplåningen av medel för ändamålet.   

Uppföljning 

Ingen uppföljning. 

__________ 

Beslut skickas till 

Tekniska avdelningen 

Ekonomienheten  

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2016-04-21 KS 2016/00268 nr 67077 

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

 

Förordnande av parkeringsvakter för Håbo kommun 

Förslag till beslut  

1. Kommunstyrelsen beslutar att förordna i tjänsteskrivelsen namngivna 

personer för kommunal parkeringsövervakning i Håbo kommun. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att i delegationsordning införa en paragraf 

som ger gatu- och parkchefen rätt att för kommunens räkning tillförordna 

kommunala parkeringsvakter. 

3. Kommunstyrelsen beslutar att paragrafen justeras omedelbart. 

 

Sammanfattning 

Håbo kommun har beslutat att parkeringsövervakning på allmän platsmark 

och på parkeringsplatser på av kommunen ägd tomtmark ska utföras av 

externt företag (KS 2015-11-23 § 208). Parkeringsövervakningen har 

upphandlats och en extern leverantör har antagits, APCOA Parking Sverige 

AB. Enligt lag om kommunal parkeringsövervakning (SFS 1987:24) ska 

parkeringsvakter förordnas av kommunen. Har kommunen egna 

parkeringsvakter anses beslut om anställning som ett förordnande. Anlitas 

externa parkeringsvakter krävs särskilt beslut om förordnande av dessa. 

För att undvika långdragen handläggning föreslås att gatu- och parkchefen 

får rättigheter genom delegationsordningen att förordna kommunala 

parkeringsvakter. 

 
Ärendet 

APCOA parking Sverige AB har inlämnat namn och personnummer för sex 

parkeringsvakter, vilka kommer att tjänstgöra inom Håbo kommun enligt 

med gatu- och parkeneheten överenskommet övervakningsschema. Dessa 

personer är: 

 

     

   

   

    

   

    

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inga ekonomiska konsekvenser. 

Uppföljning 

Ingen uppföljning. 

Personupp
gifter 
skyddade 
(PUL)
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Beslut skickas till 

Gatu- och parkenheten 
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 2016-04-25 KS 2016/00291 nr 67139 

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

 

Lokal trafikföreskrift, hastighetsbegränsning inom 
bostadsområdet Viby Äng 

Förslag till beslut  

1. Kommunstyrelsen beslutar att anta Håbo kommuns lokala 

trafikföreskifter om begränsad hastighet, 30 km/tim, inom området Viby 

äng (0305 2016-00023).  

 

Sammanfattning 

Gatu- och parkenheten föreslår att kommunstyrelsen beslutar att anta Håbo 

kommuns lokala trafikföreskifter om begränsad hastighet till 30 kilometer i 

timmen inom området Viby äng (0305 2016-00023) och upphäva Håbo 

kommuns föreskifter om begränsad hastighet inom området Viby äng (0305 

2010-00079).  

 
Ärendet 

Viby Äng är ett område under exploatering. Sedan den förra lokala 

trafikföreskriften antogs så har ett nytt område tillkommit för vilket det 

saknas lokal trafikföreskrift. Detta område bör införlivas i tidigare område. 

Hastigheten inom hela bostadsområdet begränsas till 30 kilometer i timmen. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inga ekonomiska konsekvenser 

Uppföljning 

Ingen uppföljning 

Beslutsunderlag 

– LTF 0305 2016-00023 

– LTF 0305 2010-00079  

__________ 

Beslut skickas till 

Gatu- och parkenheten  

 



 

 

 

 

0305 2010-00079

 

Håbo kommuns föreskrifter om begränsad hastighet inom området Viby
äng;

 

beslutade den 4 maj 2010.

 

Håbo kommun föreskriver med stöd av 3 kap. 17 § andra stycket trafikförordningen

(1998:1276) följande.

 

På markerade sträckor på Blåklintsvägen, Prästkragevägen och Vallmovägen enligt

kartbild får fordon inte föras med högre hastighet än 30 kilometer i timmen.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juli 2010 då 0305-2009-21, 0305-2009-23 och

0305-2009-22 skall upphöra att gälla.

 

På Håbo kommuns vägnar.

Tillståndsnämnden

Åsa Bruun



 

 

 

 

0305 2016-00023

 

Håbo kommuns lokala trafikföreskrifter om begränsad hastighet inom

området Viby Äng;

 

beslutade den <beslutsdatum>.

 

Håbo kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 15 och 3 § första

stycket trafikförordningen (1998:1276) följande.

 

På markerade sträckor på Blåklintsvägen, Klövervägen, Lupinvägen,

Prästkragevägen, Vallmovägen och Viby äng enligt kartbild får fordon inte föras med

högre hastighet än 30 kilometer i timmen.

Denna författning träder i kraft den <ikraftträdandedatum> då 0305 2010-00079 om

begränsad hastighet inom området Viby äng skall upphöra att gälla.

 

På Håbo kommuns vägnar.

Kommunstyrelsen

Sophie Hellmin



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

 Datum Vår beteckning 

 2016-04-25 KS 2016/00290 nr 67141 

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

 

Lokal trafikföreskrift, utökning av tättbebyggt område i Bålsta 

Förslag till beslut  

1. Kommunstyrelsen beslutar att anta Håbo kommuns lokala 

trafikföreskifter om tättbebyggt område i Bålsta (0305 2016-00016).  

 

Sammanfattning 

Gatu- och parkenheten förslår att kommunstyrelsen beslutar att anta Håbo 

kommuns lokala trafikföreskifter om tättbebyggt område i Bålsta (0305 

2016-00016) och upphäva Håbo kommuns lokala trafikföreskifter om 

tättbebyggt område i Bålsta (0305 2010-00033)  

 
Ärendet 

På grund av nybyggnation måste området för tättbebyggt område utvidgas.  

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inga ekonomiska konsekvenser. 

Uppföljning 

Ingen uppföljning. 

Beslutsunderlag 

– LTF 0305 2016-00016 

– LTF 0305 2010-00033  

__________ 

Beslut skickas till 

Gatu- och parkenheten  

 





 

 

 

 

0305 2016-00016

 

Håbo kommuns lokala trafikföreskrifter om tättbebyggt område i Bålsta;

 

beslutade den <beslutsdatum>.

 

Håbo kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 3 och 3 § första

stycket trafikförordningen (1998:1276) följande.

 

Markerat område enligt kartbild ska vara tättbebyggt område.

Denna författning träder i kraft den <ikraftträdandedatum> då 0305 2010-00033 om

tättbebyggt område i Bålsta skall upphöra att gälla.

 

På Håbo kommuns vägnar.

Kommunstyrelsen

Sophie Hellmin



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

 Datum Vår beteckning 

 2016-04-25 KS 2016/00289 nr 67147 

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

 

Lokal trafikföreskrift, hastighetsbegränsning på Kalmarleden, 
utanför Futurumskolan 

Förslag till beslut  

1. Kommunstyrelsen beslutar att anta Håbo kommuns lokala trafikföreskift 

om hastighetsavvikelse till 30 km i timmen på Kalmarleden (0305 2016-

00027).  

 

Sammanfattning 

Gatu- och parkenheten föreslår att kommunstyrelsen beslutar att anta Håbo 

kommuns lokala trafikföreskift om hastighetsavvikelse till 30 km  timmen 

på Kalmarleden (0305 2016-00027) och upphäva Håbo kommuns gällande 

lokala trafikföreskift om hastighet på Kalmarleden (0305 2010-00129).  

 
Ärendet 

Hastighetsavvikelsen på 30 kilometer i timmen måndag - fredag  klockan 

07.30-16.30 är idag undantaget sommarlovet mellan den 16:e juni – 14:e 

augusti. Efter önskemål från skolan och synpunkter från föräldrarna om att 

skolan även har verksamheter öppna under sommarlovet föreslår Tekniska 

avdelningen att hastighetsavvikelsen ska gälla året om måndag - fredag  

klockan 07.30-16.30. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inga ekonomiska konsekvenser. 

Uppföljning 

Ingen uppföljning. 

Beslutsunderlag 

– LTF 0305 2016-00027 

– LTF 0305 2010 00129  

__________ 

Beslut skickas till 

Gatu-och parkenheten  

 



 

 

 

 

0305 2010-00129

 

Håbo kommuns lokala trafikföreskrifter om hastighet på Kalmarleden;

 

beslutade den 1 juni 2010.

 

Håbo kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 14 och 3 § första

stycket trafikförordningen (1998:1276) följande.

 

Med avvikelse från 3 kap. 17 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) får

fordon inte föras med högre hastighet än 30 kilometer i timmen på markerade sträckor

på Kalmarleden enligt kartbild.

 

Förbudet gäller måndag - fredag klockan 07.30 - 16.30 under tiden 15:e augusti - 15:e

juni.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juli 2010 då 2003-15 skall upphöra att gälla.

 

På Håbo kommuns vägnar.

Tillståndsnämnden

Åsa Bruun



 

 

 

 

0305 2016-00027

 

Håbo kommuns lokala trafikföreskrifter om hastighet på Kalmarleden;

 

beslutade den <beslutsdatum>.

 

Håbo kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 14 och 3 § första

stycket trafikförordningen (1998:1276) följande.

 

Med avvikelse från 3 kap. 17 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) får

fordon inte föras med högre hastighet än 30 kilometer i timmen på markerade sträckor

på Kalmarleden enligt kartbild.

 

Förbudet gäller måndag - fredag klockan 07.30 - 16.30.

Dessa föreskrifter träder i kraft den <ikraftträdandedatum> då 0305 2010-00129 om

hastighet på Kalmarleden skall upphöra att gälla.

 

På Håbo kommuns vägnar.

Kommunstyrelsen

Sophie Hellmin



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

 Datum Vår beteckning 

 2016-04-25 KS 2016/00288 nr 67151 

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

 

Lokal trafikföreskrift, hastighetsavvikelse på Kalmarleden, 
utanför Vibyskolan 

Förslag till beslut  

1. Kommunstyrelsen beslutar att anta Håbo kommuns lokala 

trafikföreskrift om hastighetsavvikelse på 30 kilometer i timmen på 

Kalmarleden (0305 2016-00026).  

 

Sammanfattning 

Gatu- och parkenheten föreslår att kommunstyrelsen beslutar att anta Håbo 

kommuns lokala trafikföreskifter om hastighetsavvikelse på 30 kilometer i 

timmen på Kalmarleden (0305 2016-00026) och upphäva Håbo kommuns 

lokala trafikföreskifter om hastighetsavvikelse på Kalmarleden  

(0305 2010-00130)  

 
Ärendet 

Hastighetsavvikelsen på 30 kilometer i timmen måndag - fredag  klockan 

07.30-16.30 är idag undantaget sommarlovet mellan den 16:e juni – 14:e 

augusti. Efter önskemål från skolan och synpunkter från föräldrarna om att 

skolan har verksamheter öppna under sommarlovet föreslår Tekniska 

avdelningen att hastighetsavvikelsen ska gälla året om måndag - fredag  

klockan 07.30-16.30. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inga ekonomiska konsekvenser. 

Uppföljning 

Ingen uppföljning. 

Beslutsunderlag 

– LTF 0305 2016-00026 

– LTF 0305 2010-00130  

__________ 

Beslut skickas till 

Gatu- och parkenheten  

 



 

 

 

 

0305 2010-00129

 

Håbo kommuns lokala trafikföreskrifter om hastighet på Kalmarleden;

 

beslutade den 1 juni 2010.

 

Håbo kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 14 och 3 § första

stycket trafikförordningen (1998:1276) följande.

 

Med avvikelse från 3 kap. 17 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) får

fordon inte föras med högre hastighet än 30 kilometer i timmen på markerade sträckor

på Kalmarleden enligt kartbild.

 

Förbudet gäller måndag - fredag klockan 07.30 - 16.30 under tiden 15:e augusti - 15:e

juni.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juli 2010 då 2003-15 skall upphöra att gälla.

 

På Håbo kommuns vägnar.

Tillståndsnämnden

Åsa Bruun



 

 

 

 

0305 2016-00026

 

Håbo kommuns lokala trafikföreskrifter om hastighet på Kalmarleden;

 

beslutade den <beslutsdatum>.

 

Håbo kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 14 och 3 § första

stycket trafikförordningen (1998:1276) följande.

 

Med avvikelse från 3 kap. 17 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) får

fordon inte föras med högre hastighet än 30 kilometer i timmen på markerade sträckor

på Kalmarleden enligt kartbild.

 

Förbudet gäller måndag - fredag klockan 07.30 - 16.30.

Dessa föreskrifter träder i kraft den <ikraftträdandedatum> då 0305 2010-00130 om

hastighet på Kalmarleden skall upphöra att gälla.

 

På Håbo kommuns vägnar.

Kommunstyrelsen

Sophie Hellmin



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

 Datum Vår beteckning 

 2016-04-25 KS 2016/00287 nr 67152 

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

 

Lokal trafikföreskrift, hastighetsavvikelse på Enköpingsvägen 
vid Gransäterskolan 

Förslag till beslut  

1. Kommunstyrelsen beslutar att anta Håbo kommuns lokala 

trafikföreskrifter om hastighetsavvikelse på 30 kilometer i timmen på 

Enköpingsvägen (0305 2016-00028).  

 

Sammanfattning 

Gatu- och parkenheten föreslår att kommunstyrelsen beslutar anta Håbo 

kommuns lokala trafikföreskifter om hastighetsavvikelse på 30 kilometer i 

timmen på Enköpingsvägen (0305 2016-00028) och upphäva Håbo 

kommuns lokala trafikföreskifter om hastighet på Enköpingsvägen  

(0305 2010-00131).  

 
Ärendet 

Hastighetsavvikelsen på 30 kilometer i timmen måndag – fredag,  klockan 

07.30-16.30 är idag undantaget sommarlovet mellan den 16:e juni – 14:e 

augusti. Efter önskemål från skolan och synpunkter från föräldrarna om att 

skolan har verksamheter öppna under sommarlovet föreslår Tekniska 

avdelningen att hastighetsavvikelsen ska gälla året om måndag – fredag, 

klockan 07.30-16.30. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inga ekonomiska konsekvenser. 

Uppföljning 

Ingen uppföljning. 

Beslutsunderlag 

– LTF 0305 2016-00028 

– LTF 0305 2010-00131  

__________ 

Beslut skickas till 

Gatu- och parkenheten 

 



 

 

 

 

0305 2010-00131

 

Håbo kommuns lokala trafikföreskrifter om hastighet på

Enköpingsvägen;

 

beslutade den 1 juni 2010.

 

Håbo kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 14 och 3 § första

stycket trafikförordningen (1998:1276) följande.

 

Med avvikelse från 3 kap. 17 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) får

fordon inte föras med högre hastighet än 30 kilometer i timmen på markerade sträckor

på Enköpingsvägen enligt kartbild.

 

Förbudet gäller måndag - fredag klockan 07.30 - 16.30 under tiden 15:e augusti - 15:e

juni.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juli 2010.

 

På Håbo kommuns vägnar.

Tillståndsnämnden

Åsa Bruun



 

 

 

 

0305 2016-00028

 

Håbo kommuns lokala trafikföreskrifter om hastighet på

Enköpingsvägen;

 

beslutade den <beslutsdatum>.

 

Håbo kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 14 och 3 § första

stycket trafikförordningen (1998:1276) följande.

 

Med avvikelse från 3 kap. 17 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) får

fordon inte föras med högre hastighet än 30 kilometer i timmen på markerade sträckor

på Enköpingsvägen enligt kartbild.

 

Förbudet gäller måndag - fredag klockan 07.30 - 16.30.

Dessa föreskrifter träder i kraft den <ikraftträdandedatum> då 0305 2010-00131 om

hastighet på Enköpingsvägen skall upphöra att gälla.

 

På Håbo kommuns vägnar.

Kommunstyrelsen

Sophie Hellmin



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

 Datum Vår beteckning 

 2016-04-25 KS 2016/00286 nr 67153 

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

 

Lokal trafikföreskrift, cirkulationsplats på Kraftleden 

Förslag till beslut  

1. Kommunstyrelsen beslutar att anta Håbo kommuns lokala 

trafikföreskrifter om cirkulationsplats på Kraftleden.  

 

Sammanfattning 

Gatu- och parkenheten förslår att kommunstyrelsen antar Håbo kommuns 

lokala trafikföreskifter om cirkulationsplats på Kraftleden (0305 2016-

00024).  

 
Ärendet 

I samband med påbörjandet av Björnbro industriområde, Logistik Bålsta, så 

byggdes en cirkulationsplats i korsningen Kraftleden, Björnängsvägen och 

Baldersvägen. Någon lokal trafikföreskrift har inte tagits i samband med att 

cirkulationsplatsen stod färdig. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inga ekonomiska konsekvenser. 

Uppföljning 

Ingen uppföljning. 

Beslutsunderlag 

– LTF 0305 2016-00024  

__________ 

Beslut skickas till 

Gatu- och parkenheten 

 



 

 

 

 

0305 2016-00024

 

Håbo kommuns lokala trafikföreskrifter om cirkulationsplats på

Kraftleden;

 

beslutade den <beslutsdatum>.

 

Håbo kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 4 och 3 § första

stycket trafikförordningen (1998:1276) följande.

 

Platsen där Kraftleden möter Björnängsvägen och Baldersvägen ska vara

cirkulationsplats.

Denna författning träder i kraft den <ikraftträdandedatum>.

 

På Håbo kommuns vägnar.

Kommunstyrelsen

Sophie Hellmin



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

 Datum Vår beteckning 

 2016-04-25 KS 2016/00285 nr 67155 

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

 

Lokal trafikföreskrift, förbud att stanna och parkera på 
vändplats Centrumvägen 

Förslag till beslut  

1. Kommunstyrelsen beslutar att anta Håbo kommuns lokala 

trafikföreskrift om förbud att stanna och parkera på vändplats på 

Centrumvägen (0305 2016-00019).  

 

Sammanfattning 

Gatu- och parkenheten föreslår att kommunstyrelsen beslutar att anta Håbo 

kommuns lokala trafikföreskift om förbud att stanna och parkera på 

vändplats på Centrumvägen (0305 2016-00019) och upphäva Håbo 

kommuns lokala trafikföreskift om förbud att stanna och parkera på 

Centrumvägen (0305 2010-00343).  

 
Ärendet 

För att Mjuka linjen (linje 304) på ett säkert sätt ska kunna trafikera 

hållplatsen i vändplatsen vid Centrumvägen krävs ett förbud om att stanna 

och parkera så att vändplatsen kan hållas fri från bilar. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inga ekonomiska konsekvenser. 

Uppföljning 

Ingen uppföljning. 

Beslutsunderlag 

– LTF 0305 2016-00019 

– LTF 0305 2010-00343  

__________ 

Beslut skickas till 

Gatu- och parkenheten 

 





 

 

 

 

0305 2016-00019

 

Håbo kommuns lokala trafikföreskrifter om förbud att stanna och

parkera på vändplats på Centrumvägen;

 

beslutade den <beslutsdatum>.

 

Håbo kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 16 och 17 och 3 §

första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande.

 

Inom markerad vändplats på Centrumvägen enligt kartbild får fordon inte stannas

eller parkeras.

 

Förbudet gäller inte fordon i linjetrafik.

Denna författning träder i kraft den <ikraftträdandedatum> då 0305 2010-00343 om

förbud att stanna och parkera på Centrumvägen skall upphöra att gälla.

 

På Håbo kommuns vägnar.

Kommunstyrelsen

Sophie Hellmin
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