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 2017-10-25  

Tekniska utskottet 
 

 

Ledamöter Ersättare 

Christian Nordberg (MP), Ordförande 

Tommy Rosenkvist (M) 

Lars-Göran Bromander (S) 

Bengt Björkman (SD) 

Helene Cranser (S) 

Leif Zetterberg (C) 

Owe Fröjd (Båp) 

Anders Cyrillus (L) 

Tekniska utskottet kallas till sammanträde 
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Plats: Kalmarrummet, Kommunhuset, Bålsta 

 

Ärenden 

1.  
Mötets öppnande: Upprop - justerare - fastställande av dagordning  

2.  
Medborgarförslag: Förlängd öppettid på återvinningscentralen  

3.  
Medborgarförslag: Bygg en viadukt under Kraftleden vid Södra Västerdalen   

4.  
Motion: Säkrare trafikmiljö i Idealbyn  

5.  
Namnsättning av gata vid Lindegårdsvägen  

6.  
Namnsättning av gata inom detaljplan 429, Väppeby äng, återremiss  

7.  
Lokala trafikföreskrifter, hastighet 40 km/h på markerade sträckor på Centrum-

leden 

 

8.  
Lokala trafikföreskrifter, cirkulationsplats på Centrumleden  

9.  
Lokala trafikföreskrifter, förbud att parkera, från korsningen Dyarnevägen och 

Kalmarvägen till korsningen Dyarnevägen och Agvägen 

 

10.  
Lokala trafikföreskrifter, om tidsbegränsad parkering på Spovvägen  

11.  
Uthyrning av lokal till kvinnojouren Olivia  

12.  
Uppsägning av tvätthall, Bålsta 5:94, Kalmarvägen 5, samt inhyrning av förråd i 

anslutning till kommunens Daglig verksamhet på Hornvägen (Vikingavägen) 

 



 

 KALLELSE 

 Datum  

 2017-10-25  

Tekniska utskottet 
 

 

13.  
Inhyrning av lokal i Bålsta Centrum, Eneby 1:416, för Enheten studie- och 

karriärvägledning 

 

14.  
Utökade investeringsmedel för Lundby Ridhus  

15.  
Utökade investeringsmedel för Västerängsskolans kök  

16.  
VA-plan för Håbo kommun   

17.  
Information  

 

   

Christian Nordberg 

Ordförande 

 Susanne Nyström 

Sekreterare 

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2017-10-13 KS 2017/00356 nr 77992 

 
Kommunstyrelsens kansli 
Clara Thorgren, Kommunsekreterare 
0171-52892 
clara.thorgren@habo.se 

 

Medborgarförslag: Förlängd öppettid på återvinningscentralen 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.  

 

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag har inkommit med förslag om förändrade öppettider 

på kommunens återvinningscentral, förslagsställaren föreslår att förskjuta 

öppettider en eller två dagar i veckan, helst klockan 11.00–20.00 men även 

10.00–19.00 skulle vara en förbättring. Detta för att möjliggöra för pendlare 

att lämna sitt skräp till återvinning även på vardagar, som förslagsställaren 

menar leder till mindre köer på helgerna.  

Sedan 1 april 2017 gäller nya öppettider, enligt statistiken efter införandet 

har besöken och köerna på återvinningscentralen minskat jämfört med 

tidigare år. Statistiken för 2015 och 2016 visar att återvinningscentralen har 

flest besök, och även ofta kö, direkt vid öppning. Grovt uppskattat skulle det 

kosta 100 tkr/år att ha öppet 4 timmar extra i veckan och det är mycket svårt 

att ta in vikarier på så få timmar/tillfälle. Mot denna bakgrund föreslår 

förvaltningen att medborgarförslaget avslås.   

 
Ärendet 

Ett medborgarförslag har inkommit med förslag om förändrade öppettider 

på kommunens återvinningscentral, förslagsställaren föreslår att förskjuta 

öppettider en eller två dagar i veckan, helst klockan 11.00–20.00 men även 

10.00–19.00 skulle vara en förbättring. 

 

Sedan 1 april 2017 gäller nya öppettider: 

Måndag- onsdag  09.00-18.00   (10.00–19.00)* 

Torsdag- fredag      09.00-16.00   (10.00–19.00/10.00–16.00)* 

Lördag- söndag 10.00–16.00   Oförändrat* 

*Tidigare öppettider 

De nya öppettiderna gör att fler personal är på plats samtidigt vilket ger en 

bättre sortering av avfallet och ökad service till besökarna. Det ger också 

personalen mer tid att arbeta med att sälja fler företagskort och även 

debitera fler företagsbesök. På så sätt säkerställs att företagen bär 

kostnaderna för sin avfallshantering. 

 

Statistiken för 2015 och 2016 visar att återvinningscentralen har flest besök, 

och även ofta kö, direkt vid öppning. Därefter sjunker besöken timme för 
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timme och dag för dag (vardagar), se bifogade diagram bilaga 1. På helger, 

lördag och söndag, sker de flesta besöken mitt på dagen. Därefter sjunker 

besöken timme för timme. 

 

Enligt statistiken sedan införandet av de nya öppettiderna har besöken på 

återvinningscentralen minskat jämfört med samma period förra året (med ca 

5000 besök hittills, varav 1100 på helgerna). På lördagarna är det totalt 300 

färre besök jämfört med samma period 2016 (april-september). Endast 7 av 

26 lördagar under perioden är det fler besök under 2017 jämfört med 2016. 

På söndagarna är det totalt 800 färre besök jämfört med samma period 2016. 

Endast 10 av 25 söndagar har fler besök 2017 jämfört med 2016. Summa 

summarum så är det färre besök totalt sett och mindre köer än tidigare år. 

 

Förslaget innebär en merkostnad då all arbetstid efter kl. 19 är OB-tid vilket 

ger OB-tillägg. I nuläget skulle det innebära att det behövs ta in vikarier för 

de sista timmarna (och då man inte får jobba själv krävs det 2 vikarier). 

Grovt uppskattat skulle det kosta 100 tkr/år att ha öppet 4 timmar extra i 

veckan, och det är mycket svårt att ta in vikarier på så få timmar/ tillfälle.  

 

I samband med kommande utbyggnad och ombyggnad av 

återvinningscentralen kommer öppettiderna att ses över för att eventuellt 

utökas eller justeras.  

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår förvaltningen att 

medborgarförslaget avslås.   

 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Förslag till beslut medför inga ekonomiska konsekvenser.  

Uppföljning 

Beslutet följs ej upp.  

Beslutsunderlag 

– Medborgarförslag 2017-05-08 

– Bilaga 1 diagram: Återvinningscentralen öppetider   

__________ 

Beslut skickas till 

Förslagsställaren   

 



Bilaga 1 informationsärende återvinningscentralen öppettider
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Håbo kommun
Motion2.0

1 (1)

Namn, adressuppgifter mm
Personnummer
Förnamn Per
Efternamn Ardne
Folkbokföringsadress Spadevägen 8
Postnummer 746 39
Ort Bålsta
E-postadress
Folkbokförd i Håbo Ja
Fler förslagsställare Nej

Förslag
Formulera förslaget

Pga förändrade öppettider på återvinningscentralen har kommunen gjort det ännu svårare att
få ihop livspusslet då vi som pendlar inte hinner lämna på vardagarna. Detta leder även till
köer på helgerna.
Mitt förslag är förskjutna öppettider 1 eller 2 dagar i veckan, 11-20 helst men även 10-19 skulle
vara en förbättring.

Tack på förhand
Mvh Per Ardne

Certifikat
Certifikatutgivare Mobilt BankID

Personuppgifter skyddade enligt PUL

Personuppgifter skyddade enligt PUL
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 2017-10-13 KS 2017/00467 nr 77985 

 
Kommunstyrelsens kansli 
Sara Widströmer, Kommunsekreterare 
0171-525 61 
sara.widstromer@habo.se 

 

Medborgarförslag: Bygg en viadukt under Kraftleden vid Södra 
Västerdalen  

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige avslår medborgarförslagets förslag med hänvisning 

till förvaltningens bedömning.     

 

Sammanfattning 

I medborgarförslaget föreslås att en viadukt ska byggas under Kraftleden vid 

Södra Västerdalen i syfte att skapa större säkerhet när barnen som går på 

Skogsbrynets förskola ska ta sig över vägen för att gå ut i naturen. Befintligt 

övergångsställe är, enligt förslagsställaren, inte säkert och många bilister kör 

för fort på Kraftleden.  

Förvaltningen konstaterar inledningsvis att trafiksäkerheten på Kraftleden är 

viktig att se över och är medveten om problematiken med att många bilister 

kör för fort. Därför arbetar förvaltningen också med att se över Kraftledens 

som helhet i syfte att förbättra trafiksäkerheten och få ner hastigheterna på 

olika sätt och genom olika typer av åtgärder. Detta görs även på den del av 

Kraftleden som medborgarförslaget hänvisar till, vilket innebär åtgärder 

kommer att vidtas även för att förbättra trafiksäkerheten vid övergångsstället 

vid Skogsbrynets förskola. 

Vidare konstaterar förvaltningen att det är mycket kostsamt att bygga en 

viadukt under Kraftleden. En grov uppskattning visar att en viadukt skulle 

kosta omkring 10 miljoner kronor att bygga. 

Mot bakgrund av de åtgärder som redan görs för att förbättra 

trafiksäkerheten på Kraftleden som helhet, och därmed även vid det 

övergångsställe som medborgarförslaget avser, samt med hänvisning till de 

stora kostnader som skulle vara förenliga med att bygga en viadukt, föreslår 

förvaltningen att medborgarförslaget avslås.     

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inte aktuellt 

Uppföljning 

Inte aktuellt 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag 2017-08-04   

__________ 
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Beslut skickas till 

Förslagsställaren 

Tekniska avdelningen 

Kansliet  

 



Håbo kommun
Motion2.0

1 (1)

Namn, adressuppgifter mm
Personnummer
Förnamn Julia
Efternamn Nilsson
Folkbokföringsadress Lovägen 7
Postnummer 746 35
Ort Bålsta
Telefon
Mobiltelefon
E-postadress
Folkbokförd i Håbo Ja
Fler förslagsställare Nej

Förslag
Formulera förslaget

Bygga en viadukt under Kraftleden vid Södra västerdalen

Anledningen till detta är att det är en förskola Skogsbrynet som ligger där och Södra
Västerdalen är väldigt småbarnstätt vilket gör att behovet av säkert övergång till andra sidan är
väldigt stort.
Även om det redan finns en viadukt vid Annehill (förstår inte varför man byggde den där då
den inte helt går ihop med något villaområde där barnen vistas mycket.
En säker övergång skulle få kanske fler att komma ut i naturen och man kunde låta barnen
springa mera fritt och cykla, istället för att vara rädd att de blir påkörda vid övergången vid
Skogsbrynet. Även om det är ett bevakat övergångsställe så är det dels inte 30 km/h på den
vägen förbi de båda förskolorna (vilket det borde vara) och dels att det finns en hel del bilister
som kör riktigt fort (uppemot 80 km/h på Kraftleden). Då jag en gång skulle gå över ett av
obevakade övergångsställen så var jag tvungen att springa fort sista biten eftersom en skåpbil
istället för att stanna så ökade den farten. Då gick jag med en barnvagn dessutom. Eftersom
polisen inte har resurser att stå på kraftleden och ta de fortkörarna kanske man kunde sänka
hastigheten på sträckan förbi Skogsbrynets och Annehills förskola samt bygga en viadukt för
att barnen är ju faktiskt vår framtid.

En 3barns mamma som bryr sig.
Certifikat

Certifikatutgivare Mobilt BankID

Personuppgifter skyddade enligt PUL

Personuppgifter skyddade enligt PUL

Personuppgifter skyddade enligt PUL

Personuppgifter skyddade enligt PUL
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 2017-10-12 KS 2017/00585 nr 77975 

 
Kommunstyrelsens kansli 
Sara Widströmer, Kommunsekreterare 
0171-525 61 
sara.widstromer@habo.se 

 

Motion: Säkrare trafikmiljö i Idealbyn 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige bifaller motionens förslag med hänvisning till 

förvaltningens redan pågående arbete. 

2. Motionen föranleder inga ytterligare åtgärder.      

 

Sammanfattning 

Fredrik Anderstedt (S) har lämnat in en motion med förslag på åtgärder för 

att förbättra trafiksäkerheten i Idealbyn. Motionären föreslår att 

möjligheterna till en gångväg på södra sidan av Slottsskogsleden, från 

busshållplatsen och in på Kardinalvägen skall utredas och om möjligt 

byggas. 

 

Förvaltningen har sett behovet av att öka trafiksäkerheten i det område som 

beskrivs i motionen och har inom ramen för kommunens plan för 

trafiksäkerhetshöjande åtgärder avsett att förbättra trafiksäkerheten på just 

den beskrivna sträckan. Detta ska göras genom en gångväg på 

Slottsskogsleden, från busshållplatsen och en bit in på Kardinalvägen. 

Arbetet beräknas vara klart under sommaren 2018.  

 

Mot bakgrund av att förvaltningens arbete i enlighet med planen för 

trafiksäkerhetshöjande åtgärder överensstämmer med motionens förslag 

föreslår förvaltningen att motionens förslag bifalls.  

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

De beskrivna åtgärderna finansieras inom befintlig ram.  

Uppföljning 

Beslutet följs upp genom den årliga uppföljningen av verkställighet av 

kommunfullmäktiges beslut.  

Beslutsunderlag 

– Motion 2017-09-24   

__________ 

Beslut skickas till 

Motionären 

Tekniska avdelningen 

Kansliet  

 



 
 

Motion - Säkrare trafikmiljö Idealbyn 
 
Vid busshållplatsen vid Idealbyn Skokloster så är trafikmiljön inte idealisk. På den norra 
sidan av Slottsskogsleden så finns det föredömligt nog en gång och cykelväg. Vilket skapar 
en bra väg fram till busshållplatsen. 
På södra sidan är det annorlunda. Detta innebär att resenärer med bussen använder 
Slottsskogsleden för att ta sig till och från busshållplatsen. Att blanda gångtrafikanter, 
barnvagnar osv med bilar, bussar och lastbilar borgar inte för en trygg trafikmiljö. 
En kort bit gångväg även på södra sidan av Slottsskogsleden, från busshållplatsen och in på 
Kardinalvägen skulle effektivt lösa detta. 
 
 

 
 
Med bakgrund av detta så föreslår vi därför att: 
 

1. Att möjligheterna till en gångväg på södra sidan av Slottsskogsleden, från 
busshållplatsen och in på Kardinalvägen skall utredas och om möjligt byggas. 

 

För  socialdemokraterna i Håbo  

Fredrik  Anderstedt 
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 2017-10-09 KS 2017/00620 nr 77889 

 
Plan- och utvecklingsavdelningen 
Erik Sundqvist, Kartingenjör 
0171-527 72 
erik.sundqvist@habo.se 

 

Namnsättning av gata vid Lindegårdsvägen 

Förslag till beslut  

1. Tekniska utskottet beslutar att gata vid Lindegårdsvägen, enligt 

kartunderlag, ska heta Lindegårdsbacke.  

 

Sammanfattning 

Inom området Väppeby äng ska det byggas bostäder i början av 

Lindegårdsvägen. Den gatan behöver namnsättas. Namngruppens förslag är 

Lindegårdsbacke.   

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inga ekonomiska konsekvenser. 

Uppföljning 

Ingen uppföljning. 

Beslutsunderlag 

– Kartunderlag   

__________ 

Beslut skickas till 

Bygg- och miljöförvaltningen 

Tekniska avdelningen  

Kultur och livsmiljö 
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 2017-10-09 KS 2017/00387 nr 77888 

 
Plan- och utvecklingsavdelningen 
Erik Sundqvist, Kartingenjör 
0171-527 72 
erik.sundqvist@habo.se 

 

Namnsättning av gata inom detaljplan 429, Väppeby äng 

Förslag till beslut  

1. Tekniska utskottet beslutar att den nya gatan inom detaljplan 429 ska 

heta Hagvägen.  

 

Sammanfattning 

Inom Väppeby Äng i Bålsta har nyligen en detaljplan (DPL 429) antagits 

där Håbohus planerar att uppföra ny bostadsbebyggelse. Det är del av 

fastigheten Väppeby 6:1 som är berörd. Inom planområdet blir det en ny 

lokalgata, och den behöver namnsättas.  

Namnberedningsgruppen föreslog tidigare Skiftesvägen som namn för den 

nya gatan inom det aktuella planområdet till sammanträdet den 28 augusti 

2017. Ärendet återremitterades av tekniska utskottet för ytterligare 

utredning.  

Befintlig väg i området har namnet Åkervägen och den blivande vägen norr 

om Åbergs Museum kommer att heta Skördevägen. Namnsättningen av 

Åkervägen och Skördevägen har i tidigare beslut motiverats med 

anknytningen till den sedan lång tid tillbaka namngivna Fältvägen som 

ligger i närområdet. Dessa namn har alla anknytning till odlingslandskapet 

och avser ytor eller aktiviteter i detta. Mot den bakgrunden har 

namnberedningsgruppen kommit fram till ett förslag som går i linje med 

dessa omgivande gator. 

Namngruppen har kommit fram till följande nya förslag: Hagvägen, 

Vallvägen eller Brinkvägen. 

I namnberedningsgruppen finns representanter från bygg- och 

miljöförvaltningen samt kommunstyrelsens avdelningar kultur- och 

livsmiljö och tekniska avdelningen.    

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inga ekonomiska konsekvenser 

Uppföljning 

Ingen uppföljning krävs. 

Beslutsunderlag 

– Kartbilaga  

– § 56, protokollsutdrag tekniska utskottet  

__________ 
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Beslut skickas till 

Bygg- och miljöförvaltningen 

Tekniska avdelningen, gatu- och parkenheten 

Kultur och livsmiljö  

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2) 

 Sammanträdesdatum  

 2017-08-28  

Tekniska utskottet  

 

 

JUSTERA
RE 

   EXPEDIERAD SIGNATU
R 

UTDRAGSBESTYRK
NING 

 

           

           
 

§ 56 Dnr 2017/00387  

Namnsättning av gata inom detaljplan 429, Väppeby 
äng 

Tekniska utskottets beslut 

1. Tekniska utskottet återremitterar ärendet för vidare utredning.  

Sammanfattning  

Inom Väppeby Äng i Bålsta har nyligen en detaljplan (detaljplan 429) 

antagits där Håbohus planerar att uppföra ny bostadsbebyggelse. Det är del 

av fastigheten Väppeby 6:1 som är berörd.  

Inom planområdet blir det en ny lokalgata, och den behöver namnsättas. 

Befintlig väg i området har namnet Åkervägen och den blivande vägen norr 

om Åbergs Museum kommer att heta Skördevägen. Mot den bakgrunden 

har namnberedningsgruppen kommit fram till ett förslag som går i linje med 

dessa omgivande gator. 

Namnberedningsgruppen föreslår därför Skiftesvägen som namn för den 

nya gatan inom det aktuella planområdet.  

I namnberedningsgruppen finns representanter från bygg- och 

miljöförvaltningen samt kommunstyrelsens avdelningar kultur- och 

livsmiljö samt tekniska.  

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Owe Fröjd menar att namnet är alltför lik de namn på gatorna i Graneberg 

exempelvis Odlingsvägen och att det kan bli förvirrande. Han föreslår 

återremiss för utredning i frågan.  

Beslutsgång 

Förslag om återremiss stöds av övriga utskottet 

______________ 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 

 Sammanträdesdatum  

 2017-08-28  

Tekniska utskottet  

 

 

JUSTERA
RE 

   EXPEDIERAD SIGNATU
R 

UTDRAGSBESTYRK
NING 

 

           

           
 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsens förvaltning 

Bygg- och miljöförvaltningen 

 
 
 



Kartbilaga
Namnsättning av gata inom detaljplan 429, Väppeby äng

Orienteringskarta

Väppeby 6:53
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Kommunstyrelsens förvaltning 
Gatu- och parkenheten 
Sophie Hellmin, Teknisk handläggare 
0171-46 84 67 
sophie.hellmin@habo.se 

 

Lokala trafikföreskrifter, hastighet 40 km/h på markerade 
sträckor på Centrumleden 

Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar att anta Håbo kommuns 

lokala trafikföreskrifter om hastighet 40 kilometer i timmen på 

Centrumleden med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 15 och 3 § första 

stycket trafikförordningen (1998:1276). 

2. Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar att upphäva Håbo kommuns 

lokala trafikföreskrifter om hastighet på Centrumleden (0305 

2010:00125). 

 

Sammanfattning 

Då det tillkommit en cirkulationsplats på Centrumleden förlängs sträckan 

där hastigheten är 40 km/h för att även innefatta cirkulationsplatsen.   

 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inga ekonomiska konsekvenser. 

Uppföljning 

Ingen uppföljning. 

Beslutsunderlag 

– Bilaga LTF, hastighet 40 km/h på markerade sträckor på Centrumleden.   

__________ 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2017-10-10 KS 2017/00567 nr 77938 

 

Beslut skickas till 

Gatu- och parkenheten  



Håbo kommuns lokala trafikföreskrifter om hastighet på Centrumleden;

beslutade den <beslutsdatum>.

Håbo kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 14 och 3 § första
stycket trafikförordningen (1998:1276) följande.

På markerade sträckor på Centrumleden enligt kartbild får fordon inte föras med
högre hastighet än 40 kilometer i timmen.

Denna författning träder i kraft den <ikraftträdandedatum> då Håbo kommuns lokala
trafikföreskrifter 0305 2010:00125 om hastighet på Centrumleden skall upphöra att
gälla.

På Håbo kommuns vägnar.
Kommunstyrelsens tekniska utskott

Sophie Hellmin



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

 Datum Vår beteckning 

 2017-10-12 KS 2017/00566 nr 77973 

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

 

Lokala trafikföreskrifter, cirkulationsplats på Centrumleden 

Förslag till beslut  

1. Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar att anta Håbo kommuns 

lokala trafikföreskrifter om cirkulationsplats på Centrumleden med stöd 

av 10 kap. 1 § andra stycket 4 och 3 § första stycket trafikförordningen 

(1998:1276). 

 

Sammanfattning 

Då det tillkommit en cirkulationsplats på Centrumleden måste ett beslut om 

lokala trafikföreskrifter om cirkulationsplats tas.  

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inga ekonomiska konsekvenser. 

Uppföljning 

Ingen uppföljning. 

Beslutsunderlag 

– Bilaga LTF, cirkulationsplats på Centrumleden.  

__________ 

Beslut skickas till 

Gatu- och parkenheten  

 



Håbo kommuns lokala trafikföreskrifter om cirkulationsplats på
Centrumleden;

beslutade den <beslutsdatum>.

Håbo kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 4 och 3 § första
stycket trafikförordningen (1998:1276) följande.

Platsen på Centrumleden 325 meter sydväst om korsningen där Dalvägen möter
Centrumleden ska vara cirkulationsplats.

Denna författning träder i kraft den <ikraftträdandedatum>.

På Håbo kommuns vägnar.
Kommunstyrelsens tekniska utskott

Sophie Hellmin



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2017-10-12 KS 2017/00564 nr 77974 

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

 

Lokala trafikföreskrifter, förbud att parkera, från korsningen 
Dyarnevägen och Kalmarvägen till korsningen Dyarnevägen och 
Agvägen 

Förslag till beslut  

1. Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar att anta Håbo kommuns 

lokala trafikföreskrifter om förbud att parkera på Dyarnevägen med stöd 

av 10 kap. 1 § andra stycket 16 och 3 § första stycket trafikförordningen 

(1998:1276).  

 

Sammanfattning 

Det är olämpligt ur trafiksäkerhetssynpunkt att parkera fordon på denna 

sträcka av Dyarnevägen då det är många in- och utfarter till verksamheter 

och fastigheter längs med en relativt kort vägsträcka. Framkomligheten till 

och från verksamheter och fastigheter blockeras då bilar parkerar för nära 

in- och utfarterna samt att trafiksäkerheten påverkas då många bilar parkerar 

för nära korsningarna.  

 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inga ekonomiska konsekvenser. 

Uppföljning 

Ingen uppföljning. 

Beslutsunderlag 

– Bilaga LTF, förbud att parkera, från korsningen Dyarnevägen och 

Kalmarvägen till Dyarnevägen och Agvägen.  



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2017-10-12 KS 2017/00564 nr 77974 

 

__________ 

Beslut skickas till 

Gatu- och parkenheten  

 



Håbo kommuns lokala trafikföreskrifter om förbud att parkera på
Dyarnevägen;

beslutade den <beslutsdatum>.

Håbo kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 16 och 3 § första
stycket trafikförordningen (1998:1276) följande.

På Dyarnevägen från korsningen Dyarnevägen och Kalmarvägen till korsningen
Dyarnevägen och Agvägen får fordon inte parkeras. Förbudet ger inte rätt att stanna
där det är förbjudet att stanna eller parkera enligt trafikförordningen (1998:1276).

Denna författning träder i kraft den <ikraftträdandedatum>.

På Håbo kommuns vägnar.
Kommunstyrelsens tekniska utskott

Sophie Hellmin



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2017-10-19 KS 2017/00641 nr 78130 

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

 

Lokala trafikföreskrifter, om tidsbegränsad parkering på 
Spovvägen 

Förslag till beslut  

1. Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar att anta Håbo kommuns 

lokala trafikföreskrifter om parkering på Spovvägen med stöd av 10 kap. 

1 § andra stycket 17 och 3 § första stycket trafikförordningen 

(1998:1276).  

 

Sammanfattning 

Vid tekniska utskottets möte 2017-10-02 beslutades att uppdra till 

förvaltningen att utreda frågan om parkering vid Dalvägens slut, TU § 70, 

Dnr 2017/00581. Tekniska avdelningen har utrett frågan om angörings-

/parkeringsplats är möjlig på denna plats. Tekniska avdelningen anser att 

behovet av angörings-/parkeringsplatser finns då föräldrar redan idag 

använder denna plats. Dock kan det komma att uppstå 

trafiksäkerhetsproblem med backrörelser. Tekniska avdelningen kommer att 

följa upp eventuella inkommande klagomål. 

 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inga ekonomiska konsekvenser. 

Uppföljning 

Ingen uppföljning. 

Beslutsunderlag 

– Bilaga LTF, om tidsbegränsad parkering på Spovvägen.  



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2017-10-19 KS 2017/00641 nr 78130 

 

__________ 

Beslut skickas till 

Gatu- och parkenheten  

 



Håbo kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på Spovvägen;

beslutade den <beslutsdatum>.

Håbo kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 17 och 3 § första
stycket trafikförordningen (1998:1276) följande.

På markerade sträckor på Spovvägen enligt kartbild får fordon parkeras under högst
30 min i följd.

Parkeringsskiva eller motsvarande ska användas.

Denna författning träder i kraft den <ikraftträdandedatum>.

På Håbo kommuns vägnar.
Kommunstyrelsens tekniska utskott

Sophie Hellmin



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

 Datum Vår beteckning 

 2017-10-16 KS 2017/00631 nr 78037 

 
Fastighetsenheten 
Karin Gustafsson, Fastighetschef 
0171-538 88 
karin.gustafsson@habo.se 

 

Uthyrning av lokal till kvinnojouren Olivia 

Förslag till beslut  

1.  Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar att för Håbo Kommun ingå 

hyresavtal med Kvinnojouren Oliva med organisationsnummer 802468-

9559, avseende hyra av lokal i Medborgarhuset, Bålsta för 

föreningsverksamhet enligt bifogade hyresavtal daterat 2017-10-16, 

kontraktsnummer 10051/04. 

2. Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar att delegera till 

fastighetschefen att skriva under hyresavtalet enligt bilaga.  

 

Sammanfattning 

Kvinnojouren Oliva har under en längre tid sökt en lokal för sin verksamhet. 

Önskemålet har varit en relativt central och lättillgänglig lokal där 

föreningen dels kan ha föreningsmöten men som också ska fungera som 

träffpunkt för enskilda möten. Verksamheten bedrivs under alla dygnets 

timmar och bör av det skälet kunna vara tillgänglig utan att andra 

verksamheter störs. 

 

I fastigheten Bålsta 2:147, allmänt kallat Medborgarhuset finns en lokal som 

mycket väl lämpar sig för föreningens verksamhet och motsvarar de 

önskemål föreningen har på en fungerande föreningslokal. Den aktuella 

lokalen är för närvarande outhyrd och kan tillträdas omgående.  

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Intäkter i form av hyra 

Uppföljning 

Villkoren i hyresavtalet följs upp löpande 

Beslutsunderlag 

– Begäran från föreningen   

__________ 

Beslut skickas till 

Kvinnojouren Olivia 

Fastighetschef  

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

 Datum Vår beteckning 

 2017-07-14 KS 2017/00449 nr 76527 

 
Tekniska avdelningen 
Veronica Niia, fastighetsförvaltare 
 

 

Uppsägning av tvätthall, Bålsta 5:94, Kalmarvägen 5, samt 
inhyrning av förråd för kommunens Daglig verksamhet i 
anslutning av lokaler på Hornvägen 

Förslag till beslut  

1. Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar om uppsägning av tvätthall 

på fastigheten Bålsta 5:94. 

2. Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar om inhyrning av ett förråd i 

anslutning till lokaler på Hornvägen, enligt bilaga.  

3. Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar att delegera till 

fastighetschefen att skriva under hyresavtalet för lokal på Vikingavägen 

enligt bilaga.   

 

Sammanfattning 

Daglig verksamhet hyr idag en tvätthall på Kalmarvägen 5, Bålsta 5:94.  

Tvättning av bilar har tidigare gjorts här men lokalen används inte för det 

numera, utan för förvaring av material.  Avtalet behöver sägas upp då 

förvaring av material kommer att ske i förråd på Vikingavägen, i anslutning 

till nya lokaler på Hornvägen, dit en del av daglig verksamhet kommer att 

flytta in.    

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Finansiering inom ram.  

Uppföljning 

Ingen uppföljning krävs. 

Beslutsunderlag 

– Hyresavtal för tvätthall, Kalmarvägen 

– Hyresavtal lokal Vikingavägen   

__________ 

Beslut skickas till 

Tekniska utskottet 

Socialförvaltningen, Daglig verksamhet 

 



























 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

 Datum Vår beteckning 

 2017-10-17 KS 2017/00643 nr 78067 

 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Veronica Niia, fastighetsförvaltare 

 

Inhyrning av lokal i Bålsta Centrum, Eneby 1:416, för Enheten 
studie och karriärvägledning 

Förslag till beslut  

1. Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar om inhyrning av lokal på 

fastigheten Eneby 1:416. 

2. Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar att delegera till 

fastighetschefen att skriva under hyresavtal enligt bilaga.   

 

Sammanfattning 

Enheten för studie- och karriärvägledning hyr idag en del av Galaxens 

lokaler på Sjövägen 14, plan 2, och avser att flytta sin verksamhet. 

Lokalen i Bålsta Centrum med fastighetsbeteckning Eneby 1:416, är mer 

ändamålsenlig då den är på markplan, tillgänglig och närmare 

verksamhetens målgrupp. 

   

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Finansiering kommer att ske inom ram.  

Uppföljning 

Ingen uppföljning krävs. 

Beslutsunderlag 

– Utkast hyresavtal 

– Beslut om flytt av verksamhet från Barn- och utbildningsförvaltningen  

__________ 

Beslut skickas till 

Barn- och utbildningsförvaltningen, Barn- och elevhälsoenheten 

Tekniska avdelningen, fastighetsenheten  

 



      

POSTADRESS 

746 80 BÅLSTA  

BESÖKSADRESS 
Centrumleden 1 

TELEFON VÄXEL 

0171-525 00  

TELEFAX 

0171-563 33  

ORG.NR 

212000-0241 

HEMSIDA 

www.habo.se 
E-POST 

kommunen@habo.se 

 

 

 

 BREV 1(1) 

 Datum Vår beteckning 

 2017-10-13 BOU  nr 521 

Barn- och utbildningsförvaltningen  
Barn- och elevhälsoenheten 
 
 

 
 
 

 

 

Beslut om flytt av verksamhet 

 

Barn- och elevhälsoenheten avser att flytta enheten för Studie- och karriärvägledning och 

dess verksamhet från lokalerna på Sjövägen 14, plan 2, till lokaler i Bålsta centrum. 

Syftet med flytten är att komma närmare verksamhetens målgrupp och samtidigt få 

lokaler som är mer tillgängliga i och med att det är beläget på markplan. 

Under hyresperioden, som är på 3 år inledningsvis, så kommer del av hyran att 

finansieras av ett projekt med 150 000:-/år. Verksamheten har tagit höjd för eventuella 

merkostnader kopplat till flytten.  

Lokalen på Sjövägen, plan 2, är uppsagda enligt det avtal som tecknats med Barn- och 

elevhälsoenheten. 

Tillträdesdatum för de nya lokalerna är satt till 2018-04-01 

 

Anne Kulle 

Verksamhetschef 

Barn- och elevhälsoenheten. 



Hyresvärd Namn:

GERP Bålsta Centrum AB
Personnr/orgnr:

556717-6788

Hyresgäst Namn:

Håbo Kommun
Personnr/orgnr:

212000-0241

Aviseringsadress:

Centrumleden 1, 746 80 Bålsta

Lokalens adress
m.m

Kommun:

Håbo
Fastighetsbeteckning:

Eneby 1:416

Gata:

Bålsta Centrum, Centrumstråket 2, 746 32 Bålsta
Trappor/hus: Lokalens nr:

R117A

Lokalens
användning

Lokalen med tillhörande utrymmen hyrs ut för att användas till

Kontor för barn- och utbildningsförvaltningen

 Användningsändamålet har närmare angetts i bifogad specifikation.
Bilaga: 1

Lokalens skick Lokalen hyrs ut i befintligt skick.

 En beskrivning av lokalens skick vid detta kontrakts tecknande samt uppgift om vem som på tillträdesdagen i
förekommande fall ska ha ombesörjt och bekostat dels åtgärdandet av brister, dels överenskomna ändringar framgår
av bifogat besiktnings- och åtgärdsprotokoll.

Bilaga: 2a

Lokalens storlek
och omfattning

Areatyp Plan ca m 2 Areatyp Plan ca m 2

Kontor 220

Om i kontraktet angiven area avviker från faktisk area medför avvikelsen inte rätt för hyresgästen till återbetalning eller sänkning av hyran
respektive hyresvärden rätt till högre hyra.

 Omfattningen av den förhyrda lokalen framgår av bifogade ritning(ar).
Bilaga: 3

 Tillfart för bil för i-
och urlastning

 Plats för
skylt

 Plats för skyltskåp/
automat

 Parkeringsplats(er) 

för  bil(ar)

 Garageplats(er) 

för  bil(ar)

Hyrestid Från och med den:

se bilaga 1
Till och med den:

se bilaga 1

Uppsägningstid/
Förlängningstid

Uppsägning av detta kontrakt ska ske skriftligen minst se bil. 1  månader före den avtalade hyrestidens utgång.

I annat fall är kontraktet för varje gång förlängt med   år   månader 

Hyra Kronor se bilaga 1  per år exklusive nedan markerade tillägg 

Indexklausul  Ändring av ovan angiven hyra sker i enlighet med bifogad indexklausul. Bilaga: 1

Fastighetsskatt  Fastighetsskatt ersätts i enlighet med bifogad fastighetsskatteklausul.  Fastighetsskatt ingår i hyran. Bilaga: 1

Tillhanda-
hållande av och
betalning för el,

Hyresvärden tillhandahåller/ombesörjer

 El  va  Värme  Varmvatten  Kyla  Ventilation

va, värme,
varmvatten,
kyla och
ventilation

Betalning:

El  Hyresgästen har eget
abonnemang.

 Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad
driftskostnadsklausul.

 Ingår i hyran.
Bilaga: 

va  Hyresgästen har eget
abonnemang.

 Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad
driftskostnadsklausul.

 Ingår i hyran.
Bilaga: 1

Värme  Hyresgästen har eget
abonnemang.

 Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad
driftskostnadsklausul.

 Ingår i hyran.
Bilaga: 1

Varmvatten  Hyresgästen har eget
abonnemang.

 Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad
driftskostnadsklausul.

 Ingår i hyran.
Bilaga: 1

Kyla  Hyresgästen har eget
abonnemang.

 Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad
driftskostnadsklausul.

 Ingår i hyran.
Bilaga: 1

Ventilation  Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad
driftskostnadsklausul.

 Ingår i hyran.
Bilaga: 1

Sid 1 ( 4 )

Nr: 365031-3136-01

Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal. Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller

HYRESKONTRAKT
FÖR LOKAL

Fastighetsägarna Sveriges formulär 12B.2 upprättat 2008 i samråd med SABO, Svensk Handel och Visita. Reviderat 2012 och 2014.
Eftertryck förbjuds.

Sign Sign

U
TK

A
S
T



Mätare Om hyresgästen ska ha eget abonnemang enligt ovan och mätare saknas utförs och bekostas installationen av erforderliga mätare av

 hyresvärden  hyresgästen

Avfalls-
hantering

I den omfattning hyresvärden är skyldig att dels tillhandahålla utrymme för lagring av avfall, dels ordna borttransport av avfall är hyresgästen
skyldig att placera avfall i avsett kärl på avsedd plats liksom att utan kompensation medverka till den ytterligare källsortering som hyresvärden
kan komma att besluta. Härutöver gäller följande: 

 Hyresgästen ska svara för och bekosta borttransport av avfall som härrör från den verksamhet som hyresgästen bedriver i lokalen 
(dock åligger det hyresvärden att tillhandahålla avfallskärl och erforderligt avfallsutrymme) . Hyresgästen förbinder sig att med
renhållningsentreprenör teckna och vidmakthålla kontrakt om borttransport av avfall.

 Hyresvärden samordnar borttransport av avfall för flera hyresgästers verksamhet i fastigheten. Hyresgästen ska som tillägg till hyran till
hyresvärden betala ersättning för hyresgästens andel av kostnaden för borttransporten. Lokalens andel av denna kostnad ska anses 

vara  procent. Hyrestillägget uppgår vid detta kontrakts tecknande till  kronor per år.

 Kostnaden för borttransport av avfall som härrör från den verksamhet som hyresgästen bedriver i lokalen ingår i hyran.

 Annan reglering enligt bilaga
Bilaga: 1

Trappstädning  ingår i hyran  ombesörjs och bekostas av hyresgästen  annan reglering enligt bilaga Bilaga: 2b

Snöröjning och
sandning

 ingår i hyran  ombesörjs och bekostas av hyresgästen  annan reglering enligt bilaga Bilaga: 2b

Oförutsedda
kostnader

Skulle efter kontraktets tecknande oförutsedda kostnadsökningar uppkomma för fastigheten på grund av
a) införande eller höjning av särskild för fastigheten utgående skatt, avgift eller pålaga som riksdag, regering, kommun eller myndighet
kan komma att besluta om, eller 
b) generella ombyggnadsåtgärder eller liknande på fastigheten som inte enbart avser lokalen och som hyresvärden är skyldig att utföra till
följd av beslut av riksdag, regering, kommun eller myndighet

ska hyresgästen med verkan från inträdd kostnadsökning betala ersättning till hyresvärden för den på lokalen belöpande andelen av den totala
årliga kostnadsökningen för fastigheten. 

Lokalens andel ska anses vara 1,51  procent. Har andelen inte angetts utgörs denna av hyresgästens hyra (exkl eventuell moms) i

förhållande till de i fastigheten vid tidpunkten för kostnadsökningen utgående lokalhyrorna (exkl eventuell moms). För lokal som inte är
uthyrd görs därvid en uppskattning av marknadshyran för lokalen. 
Med skatt enligt a) ovan avses inte moms och fastighetsskatt i den mån ersättning för denna betalas i enlighet med överenskommelse. Med
oförutsedda kostnader menas sådana kostnader som vid kontraktets ingående inte beslutats av de under a) och b) angivna instanserna.
Ersättningen betalas enligt nedanstående regler om hyrans betalning.

Mervärdesskatt
(moms) 

Hyresgästens
momsplikt

Hyresvärdens
momsplikt

 Hyresgästen ska bedriva momspliktig verksamhet i lokalen.
 Hyresgästen ska inte bedriva momspliktig verksamhet i lokalen.

 Fastighetsägaren/hyresvärden är skattskyldig till moms för uthyrning av lokalen. Hyresgästen ska utöver hyran erlägga vid varje tillfälle
gällande moms.
 Om fastighetsägaren/hyresvärden väljer att bli skattskyldig till moms för uthyrning av lokalen ska hyresgästen utöver hyran erlägga vid
varje tillfälle gällande moms.

Momsen, som ska betalas samtidigt med hyran, beräknas på angivet hyresbelopp jämte, enligt vid varje tidpunkt gällande regler för moms på
hyran, på i förekommande fall enligt hyreskontraktet utgående tillägg och andra ersättningar.

Om hyresvärden till följd av hyresgästens självständiga agerande – såsom exempelvis upplåtelse av lokalen helt eller delvis i andra hand (även
upplåtelse till eget bolag), eller överlåtelse – blir jämkningsskyldig för moms enligt bestämmelserna i mervärdesskattelagen, ska hyresgästen
fullt ut ersätta hyresvärden för dennes förlorade avdragsrätt. Hyresgästen ska vidare utge ersättning för den kostnadsökning som följer av
hyresvärdens förlorade avdragsrätt för ingående moms på driftskostnader som uppstår genom hyresgästens agerande.

Hyrans betalning Hyran betalas utan anfordran i förskott senast sista vardagen före varje PlusGiro nr: BankGiro nr:

 kalendermånads början  kalenderkvartals början genom insättning på 5252-1739

Ränta, betal-
ningspåminnelse

Vid försenad hyresbetalning ska hyresgästen betala dels ränta enligt räntelagen, dels ersättning för skriftlig betalningspåminnelse enligt
lagstiftningen om ersättning för inkassokostnader m.m.

Miljöpåverkan Hyresgästen ska före tillträdet inhämta erforderliga tillstånd för den verksamhet för vilken lokalen upplåts. Verksamheten ska bedrivas på ett
sådant sätt att den uppfyller vid varje tidpunkt gällande miljölagstiftning och övriga föreskrifter för miljön. Hyresgästens ansvar för
miljöpåverkan gäller även efter kontraktets upphörande och preskriberas inte enligt bestämmelserna i 12 kap. 61 § jordabalken.

 För ytterligare bestämmelser avseende miljöfarlig verksamhet, se bifogad miljöklausul. Bilaga: 

 Parterna har träffat en överenskommelse om att minska fastighetens och lokalens miljöpåverkan, se grön bilaga. Bilaga: 

Byggvaru-
deklarationer

Om hyresgästen i enlighet med bestämmelser i detta kontrakt eller i annat fall utför underhålls-, förbättrings- eller ändringsarbeten avseende
lokalen ska hyresgästen för hyresvärden i god tid före arbetets utförande förete byggvarudeklarationer — i den mån sådana finns utarbetade —
för de produkter och material som ska tillföras lokalen.

Revisions-
besiktningar

Om det vid en av myndighet påkallad revisionsbesiktning av installationer såsom el- eller sprinkleranordningar konstateras fel och brister i
hyresgästen tillhörig installation, ska hyresgästen på egen bekostnad utföra begärda åtgärder inom den tid myndigheten har föreskrivit. Om
hyresgästen inom nämnda tid inte har åtgärdat fel och brister har hyresvärden rätt att på hyresgästens bekostnad utföra sådana åtgärder som
myndigheten har föreskrivit.

Tillgänglighet till
vissa utrymmen

Hyresgästen ansvarar för att tillträde till sådana utrymmen som hyresvärden eller någon som företräder hyresvärden eller som personal från
energibolag, va-bolag, telekombolag eller motsvarande måste ha tillgång till för skötsel och drift av fastigheten inte hindras genom
förhållanden i hyresgästens verksamhet.
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PBL-avgifter Om hyresgästen utan erforderligt bygglov, annat lov eller tillstånd vidtar ändringar i lokalen och hyresvärden till följd av detta enligt reglerna
i plan- och bygglagen (PBL) tvingas utge byggsanktionsavgift eller vite, ska hyresgästen till hyresvärden betala ersättning med motsvarande
belopp.

Brandskydd  Parternas skyldigheter gentemot varandra i anledning av lagstiftningen om skydd mot olyckor regleras i bifogad
brandskyddsklausul.

Bilaga: 1

Myndighetskrav
m.m.

 Hyresvärden

 Hyresgästen

ska på eget ansvar och egen bekostnad svara för de åtgärder som myndighet, domstol eller försäkringsbolag med stöd
av nu gällande eller framtida lagstiftning eller avtal fr.o.m. tillträdesdagen kan komma att kräva för lokalens nyttjande
för avsedd användning. Hyresgästen ska samråda med hyresvärden innan åtgärder vidtas.

Inredning Lokalen uthyrs

 utan särskild för verksamheten avsedd inredning  med särskild för verksamheten avsedd inredning enl bilaga
Bilaga: 

Underhåll  Hyresvärden ska utföra och bekosta erforderligt underhåll
av lokalen och av hyresvärden särskild för verksamheten
tillhandahållen inredning

Hyresgästen svarar dock för 

  enl bilaga
Bilaga: 

 Hyresgästen ska utföra och bekosta erforderligt underhåll
dels av ytskikt på golv, väggar och tak, dels av inredning
som hyresvärden särskilt tillhandahåller för verksamheten.

Hyresgästens underhållsskyldighet omfattar därutöver 

  enl bilaga
Bilaga: 

 Annan fördelning av underhållsansvaret, se bilaga. Bilaga: 2b

Om hyresgästen åsidosätter sin underhållsskyldighet enligt ovan och inte inom skälig tid vidtar rättelse efter skriftlig uppmaning har
hyresvärden rätt att fullgöra skyldigheten på hyresgästens bekostnad.

Skötsel, drift och
ändringsarbeten

Om inte annat överenskommits ska hyresvärden i förekommande fall ombesörja skötsel, drift och underhåll av allmänna och gemensamma
utrymmen.

 Annan överenskommelse avseende allmänna och gemensamma utrymmen
Bilaga: 1 och 2b

Hyresgästen får inte utan hyresvärdens skriftliga godkännande, i lokalen eller annars inom fastigheten, utföra inrednings- och/eller
installations- eller ändringsarbeten som direkt berör bärande byggnadsdelar eller för fastighetens funktion viktiga anläggningar eller
installationer såsom el, va och ventilation. 
Installationer såsom sprinklerhuvuden och anordningar för ventilation får inte av hyresgästen byggas in i inredning så att effekten av sådana
anordningar försämras. Hyresgästen ska vid utförande av inredningsarbeten se till att funktionen hos radiatorer och andra
uppvärmningsanordningar i allt väsentligt behålls.

Ledningar för
telefoni och data-
kommunikation

 Hyresvärden  Hyresgästen

bekostar erforderlig dragning av ledningar för telefoni och datakommunikation från den anslutningspunkt operatören anger till de
ställen i lokalen som hyresgästen i samråd med hyresvärden väljer.

 Annan fördelning av ansvaret för telefoni och datakommunikation, se bilaga.
Bilaga: 

Skyltar, markiser
m.m.

Hyresgästen har efter samråd med hyresvärden rätt att sätta upp för verksamheten sedvanlig skylt, under förutsättning att hyresvärden inte
har befogad anledning att vägra samtycke och att hyresgästen har inhämtat erforderliga tillstånd av berörda myndigheter. Övriga
anordningar såsom markiser och antenner får inte sättas upp utan hyresvärdens tillstånd. Vid avflyttning ska hyresgästen återställa husfasaden
i godtagbart skick.

Vid mera omfattande fastighetsunderhåll såsom fasadrenovering ska hyresgästen på egen bekostnad och utan ersättning nedmontera och åter
uppmontera skyltar och andra anordningar som hyresgästen satt upp på byggnaden.

Hyresvärden förbinder sig att inte sätta upp automater och skyltskåp på ytterväggarna till den av hyresgästen förhyrda lokalen utan
hyresgästens medgivande samt medger hyresgästen företrädesrätt att uppsätta automater och skyltskåp på ifrågavarande väggar.

 Hyresgästen förbinder sig att följa bifogat skyltprogram.
Bilaga: 

Försäkringar Det åligger hyresvärden att teckna och vidmakthålla sedvanlig fastighetsförsäkring avseende den fastighet inom vilken den förhyrda lokalen är
belägen. Hyresgästen är skyldig att teckna och vidmakthålla företagsförsäkring för den verksamhet som bedrivs i lokalen. Såväl hyresvärdens
som hyresgästens försäkring ska omfatta skada orsakad av tredje man.

Yttre åverkan  Hyresvärden  Hyresgästen

ska svara för skador på grund av åverkan på till lokalen tillhörande fönster, skyltfönster, skyltar samt entré- och andra dörrar eller portar
som leder till eller från lokalen. I samtliga fall omfattar ansvaret även karmar, bågar och foder.

Låsanordningar  Hyresvärden  Hyresgästen

ska utrusta lokalerna med sådana lås- och stöldskyddsanordningar som krävs för hyresgästens företagsförsäkring.

Nedsättning av
hyra

Avtalat skick
m.m

Sedvanligt
underhåll

Hyresgästen har inte rätt till nedsättning av hyran för tid då hyresvärden låter utföra arbete för att sätta lokalen i avtalat skick eller annat
arbete som särskilt anges i detta kontrakt med tillhörande bilagor.

 Nedsättning av hyran för hinder eller men i nyttjanderätten till följd av att hyresvärden låter utföra sedvanligt underhåll av lokalen eller
fastigheten i övrigt utgår enligt hyreslagens regler.
 Hyresgästen har inte rätt till nedsättning av hyran för hinder eller men i nyttjanderätten till följd av att hyresvärden låter utföra sedvanligt
underhåll av lokalen eller fastigheten i övrigt. Det åligger dock hyresvärden att i god tid underrätta hyresgästen om arbetets art och
omfattning samt när och under vilken tid arbetet ska utföras.

 Parterna är överens om att rätten till nedsättning av hyran när hyresvärden låter utföra sedvanligt underhåll av
lokalen eller fastigheten i övrigt ska regleras enligt särskild bilaga. Bilaga: 
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Återställande vid
avflyttning

Senast vid hyresförhållandets upphörande ska hyresgästen, om inte annan överenskommelse har träffats, ha bortfört sin egendom och
återställt lokalen i godtagbart skick.

 Annan överenskommelse om bortförande och återställande enligt bilaga.
Bilaga: 1

Parterna är eniga om att senast sista dagen av hyresförhållandet gemensamt genomföra besiktning av lokalen. Om till följd av hyresgästens
åtgärder – vidtagna med eller utan hyresvärdens medgivande – lokalen vid avflyttning innehåller material, som inte särskilt överenskommits
att hyresvärden svarar för, ska hyresgästen avlägsna materialet eller ersätta hyresvärden dennes kostnader för kvittblivning såsom
förekommande avfallsskatt, transport och avgift för deponering eller motsvarande.

Force majeure Hyresvärden fritar sig från skyldighet att fullgöra sin del av kontraktet och från skyldighet att betala skadestånd om hyresvärdens åtaganden
inte alls eller endast till onormalt hög kostnad kan fullgöras på grund av krig eller upplopp, på grund av sådan arbetsinställelse, blockad,
eldsvåda, explosion eller ingrepp av offentlig myndighet som hyresvärden inte råder över och inte heller kunnat förutse.

Säkerhet Hyresgästen ska till hyresvärden senast den  lämna säkerhet för sina förpliktelser enligt detta kontrakt genom

 borgen ställd av  bankgaranti intill ett belopp om  annan säkerhet i form av
Bilaga: 

Om avtalad säkerhet inte lämnats senast vid föreskriven tidpunkt är detta kontrakt förfallet, om hyresvärden före tillträdet så påfordrar.

Person-
uppgiftslagen

 Information till hyresgäst om behandling av personuppgift och skriftligt samtycke, se bifogad
personuppgiftsklausul. (Gäller inte när hyresgästen är en juridisk person.)

Bilaga: 

Särskilda
bestämmelser

Allmänna villkor Bilaga: 1

Byggnadsteknisk beskrivning Bilaga: 2a

Gränsdragningslista Bilaga: 2b

Hyresgästens arbeten i lokalen Bilaga: 2c

Ritningar Bilaga: 3

Bilaga: 

Bilaga: 

Underskrift Detta kontrakt, som inte utan särskilt medgivande får inskrivas, har upprättats i två likalydande exemplar, av vilka parterna tagit var sitt.
Tidigare kontrakt mellan parterna avseende denna lokal upphör att gälla fr.o.m. detta kontrakts ikraftträdande.

Ort/datum: Ort/datum:

Hyresvärdens namn:

GERP BÅLSTA CENTRUM AB
Hyresgästens namn:

HÅBO KOMMUN

Namnteckning(firmatecknare/ombud):  Firmatecknare
 Ombud enligt 
fullmakt

Namnteckning(firmatecknare/ombud):  Firmatecknare
 Ombud enligt 
fullmakt

Namnförtydligande:

Carl Strufve
Namnförtydligande:

Överlåtelse

Underskrift

Hyresvärdens
godkännande

Ovanstående hyreskontrakt överlåts fr.o.m. den  .

Frånträdande hyresgäst (namn): Tillträdande hyresgäst (namn): Personnr/orgnr 

Namnteckning (frånträdande hyresgäst):  Firmatecknare
 Ombud enligt 
fullmakt

Namnteckning (tillträdande hyresgäst):  Firmatecknare
 Ombud enligt
fullmakt

Namnförtydligande (frånträdande hyresgäst): Namnförtydligande (tillträdande hyresgäst):

Hyresvärden godkänner överlåtelsen 
Ort/datum:

Namnteckning (firmatecknare/ombud):  Firmatecknare
 Ombud enligt
fullmakt

Hyresvärdens namn: Namnförtydligande (hyresvärd/firmatecknare):
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1. Inledning 
1.1 Dessa Allmänna Villkor utgör en bilaga till Hyreskontraktet. Till Hyreskontraktet 

finns förutom dessa Allmänna Villkor de bilagor som anges i Hyreskontraktet. 

1.2 Vid motstridighet mellan vad som anges i Hyreskontraktet och dessa Allmänna Vill-
kor, ska vad som anges i de Allmänna Villkoren äga tolkningsföreträde. I övrigt ska 
prioritetsordningen vara den ordning som bilagorna anges i bilageförteckningen i Hy-
reskontraktet om inte omständigheterna uppenbart utvisar annat.  

2. Definitioner 
I Hyresavtalet används vissa ord och uttryck med en definierad betydelse vilka mark-
eras genom att första bokstaven i ordet eller uttrycket är skriven med stor bokstav. 
Dessa ord och uttryck har den definierade betydelse som anges nedan om inte om-
ständigheterna uppenbart utvisar annat.  

”Allmänna Villkor” avser denna bilaga 1. 

”Fastigheten” avser den registerfastighet som angivits i Hyreskontraktet. Skulle Fas-
tigheten genom fastighetsbildningsåtgärd delas i flera eller slås ihop med andra regis-
terfastigheter omfattas även dessa nya registerfastigheter av definitionen förutsatt att 
Hyresvärden är ägare av sådana andra registerfastigheter. 

”Hyra” avser den kallhyra som är angiven som hyra i punkt 4.1 nedan. 

”Hyresavtalet” avser samtliga de villkor som gäller för hyresförhållandet mellan Hy-
resvärden och Hyresgästen och som framgår av Hyreskontraktet med bilagor, inklu-
sive de eventuella skriftliga tilläggsavtal till detta som ingås från tid till annan. 

”Hyresgästen” avser den som är angiven som hyresgäst i Hyreskontraktet eller den 
som efter Hyresvärdens godkännande övertagit Hyresavtalet. 

”Hyreskontraktet” avser det hyreskontrakt (Fastighetsägarnas formulär 12B.2) avse-
ende Lokalen som undertecknats av Hyresvärden och Hyresgästen. 

”Hyresvärden” avser den som är angiven som hyresvärd i Hyreskontraktet eller den 
som ersätter densamma som ägare av Fastigheten. 

”Lokalen” avser det hyresobjekt som uthyrs enligt Hyresavtalet. 

”Ombyggnadsarbetena” avser den anpassning av Lokalen som Hyresvärden enligt 
Bilaga 2a (Byggnadsteknisk beskrivning) åtagit sig att genomföra före Tillträdesda-
gen. 

”Preliminära Tillträdesdagen” avser den dag som angivits som preliminär tillträ-
desdag i punkt 6.1 nedan. 
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”Projekten” avser de projekt som Hyresvärden planerar att genomföra i Fastigheten, 
vilka definieras i punkt 8.2.1 nedan. 

”Sanktionsavgift” avser den avgift Hyresvärden enligt Hyresavtalet har rätt att i 
vissa situationer ta ut för Hyresgästens kontraktsbrott. Sanktionsavgiften uppgår till 
hälften av vid varje tillfälle gällande prisbasbelopp enligt Socialförsäkringsbalken (SFS 
2010:110).  

”Tillträdesdag” avser den dag som Hyresgästen ska tillträda Lokalen i enlighet med 
vad som anges i punkt 6.1 nedan. 

”Total Uthyrningsbar Yta” avser Fastighetens totala uthyrningsbara yta. I denna 
yta ingår dock inte yta som utgör garage eller parkeringsplatser eller övriga gemen-
samma utrymmen. 

”Villkorsdagen” avser 2018-01-31 då villkor för Hyresavtalets giltighet angivna i 
punkt 18 senast ska vara uppfyllda. 

3. Hyrestid 
3.1 Hyrestiden är från och med 2018-04-01 till och med 2021-03-31. 

3.2 Uppsägning ska ske skriftligen minst nio (9) månader före hyrestidens utgång. Sker 
inte uppsägning i rätt tid förlängs hyrestiden med tre (3) år för varje gång. 

4. Hyra och hyrestillägg 

4.1 Hyra 

4.1.1 Hyra utgår med 396 000 kr (kallhyra) per år, exklusive mervärdesskatt, såsom be-
stämd hyra (”Hyra”). Tillägg och andra avgifter utgår enligt vad som anges nedan.  

4.1.2 Hyran ska årligen justeras i enlighet med vad som anges nedan i punkt 7.1. Indextalet 
för oktober månad 2017 ska utgöra utgångspunkt för beräkning av index och använ-
das som bastal med en första uppräkning 2019-01-01. 

4.2 Fastighetsskatt 

Ersättning för fastighetsskatt utgår för närvarande med 13 030 kr per år, enligt punkt 
7.2 nedan. 

4.3 Ersättning för driftskostnader 

Hyresgästen ska erlägga ersättning för Hyresvärdens kostnader för Lokalens andel av 
drift och mediaförbrukning (exklusive elförsörjning) med för närvarande 27 450 kr 
per år, enligt punkt 7.3 nedan.  

U
TK

A
S
T



 
 

  

Sida 5 av 19 

 

4.4 Ersättning för avfallshantering 

Hyresgästen ska erlägga ersättning för Hyresvärdens kostnader för Lokalens andel av 
Fastighetens kostnader för avfallshantering med för närvarande 8 580 kr per år, enligt 
punkt 7.4 nedan. 

4.5 Betalning av Hyra och hyrestillägg  

Hyresgästens betalning av Hyran jämte tillägg m.m. framgår av Hyreskontraktet.  

5. Lokalens storlek och omfattning, skick och användning 

5.1 Lokalens storlek och omfattning 

5.1.1 Lokalen har den storlek och omfattning som anges i Hyreskontraktet. Lokalen är 
uppmätt enligt Bilaga 3 (Ritningar) till Hyreskontraktet. Den däri uppmätta ytan ska 
gälla under hela hyresförhållandet. 

5.1.2 Hyresvärden äger rätt att ändra Lokalens omfattning med maximalt +/- 5 procent 
förutsatt att detta inte leder till negativa följder för Hyresgästens kommersiella förut-
sättningar att nyttja Lokalen, som inte skäligen kan accepteras av Hyresgästen. Sådan 
ändring ger inte rätt för Hyresgästen att säga upp detta Hyresavtal. Efter ändring ska 
kontrollmätning av ytan ske. Hyran samt hyrestillägg, ersättningar och avgifter ska 
justeras i förhållande till ändringen. 

5.2 Lokalens skick m.m. 

5.2.1 Lokalen överlämnas till Hyresgästen på Tillträdesdagen i befintligt skick med förbe-
håll för vad som anges i Bilaga 2a (Byggnadsteknisk beskrivning) och dessa All-
männa Villkor. Hyresgästen är väl medveten om vad befintligt skick innebär och har 
besiktigat Lokalen inför detta Hyresavtals ingående. 

5.2.2 Det är Hyresgästens ansvar att se till att Lokalen är i fullt brukbart skick för det avta-
lade och avsedda ändamålet samt att ordna de tillstånd som behövs för att Lokalen 
ska få användas för avtalat och avsett ändamål. Ovan innebär att Hyresgästen ansva-
rar för alla eventuellt erforderliga verksamhetsspecifika inredningar och installationer 
såväl vid tillträdet som under hyrestiden. Lokalen hyrs ut utan särskild för verksam-
heten avsedd inredning. 

5.2.3 Hyresvärden förbehåller sig rätten att av påtagliga säkerhets- eller ordningsskäl tillfäl-
ligt stänga eller begränsa accessen till Fastigheten, helt eller delvis, utan att detta ska 
ge Hyresgästen rätt till någon ersättning eller reduktion av Hyran.  

5.2.4 Hyresvärden förbehåller sig rätten att, utan Hyresgästens samtycke, från tid till annan 
förändra de gemensamma ytornas utformning, placering och funktion förutsatt att 
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detta inte leder till negativa följder för Hyresgästens förutsättningar att nyttja Loka-
len, som inte skäligen kan accepteras av Hyresgästen, eller i övrigt strider mot tving-
ande lag. 

5.3 Lokalens användning m.m. 

5.3.1 Lokalen hyrs ut för att användas endast för det ändamål som anges i Hyreskontraktet 
och det är av yttersta vikt för Hyresvärden att Hyresgästen inte avviker från använd-
ning i enlighet med angivet ändamål. Hyresgästen får därför inte bedriva annan verk-
samhet än vad som anges i Hyreskontraktet utan att först ha fått skriftligt godkän-
nande från Hyresvärden. 

5.3.2 Hyresgästen får inte utan Hyresvärdens skriftliga godkännande använda någon annan 
del av Fastigheten än Lokalen för att bedriva sin verksamhet eller för annat ändamål 
som Hyresvärden inte godkänt. 

5.3.3 Hyresgästen får inte inom Lokalen, utan skriftligt tillstånd från behörig myndighet 
och Hyresvärden, förvara produkter eller material som kan framkalla skada på person 
eller egendom eller som kan leda till förhöjd försäkringspremie för Hyresvärden eller 
inverka negativt på försäkringsskyddets giltighet eller omfattning, till exempel redukt-
ion av ersättning som ska utbetalas av försäkringsbolaget till Hyresvärden vid försäk-
ringsfall.  

5.3.4 Drabbas Hyresvärden av förhöjd försäkringspremie eller reduktion av försäkringser-
sättning eller annan kostnad, förlust eller skada på grund av att Hyresgästen förvarar 
produkter och material inom Lokalen enligt punkt 5.3.3, eller om hyresgäst i Fastig-
heten erhåller rätt till hyresnedsättning eller skadestånd till följd av Hyresgästens stö-
rande verksamhet i Lokalen, ska Hyresgästen ersätta Hyresvärden för dennes för-
höjda premiekostnader, den reduktion av försäkringsersättningen som Hyresvärden 
drabbas av och/eller annan kostnad, förlust eller skada som drabbar Hyresvärden (in-
nefattande reduktion av hyresgästs hyra eller belopp motsvarande sådant skadestånd 
som drabbar Hyresvärden till följd av Hyresgästens störande verksamhet i Lokalen). 

5.3.5 Bryter Hyresgästen mot ovan angivna bestämmelser i denna punkt 5.3 ska Hyresgäs-
ten, efter att Hyresvärden skriftligen anmodat Hyresgästen att vidta rättelse och så-
dan rättelse inte vidtagits inom skälig tid, till Hyresvärden betala Sanktionsavgift för 
varje påbörjad vecka Hyresgästens brott mot relevant bestämmelse pågår. Hyresgäs-
ten är medveten om att det är av synnerlig vikt för Hyresvärden och övriga hyresgäs-
ter i Fastigheten att bestämmelserna ovan fullgörs och att om Hyresgästen bryter mot 
dessa bestämmelser kan Hyresvärden komma att förverka Hyresavtalet utöver det att 
Sanktionsavgift ska betalas. 
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6. Tillträdesdag och inflyttningsbesiktning 

6.1 Tillträdesdag 

6.1.1 Tillträdesdag är preliminärt fastställd till 2018-04-01 (den ”Preliminära Tillträdes-
dagen”). 

6.1.2 Det åligger Hyresvärden att i skälig tid informera Hyresgästen för det fall Lokalen 
inte kan tillträdas på den Preliminära Tillträdesdagen. Senast tre (3) månader före den 
Preliminära Tillträdesdagen ska Hyresvärden meddela Hyresgästen om tidpunkten 
för tillträdet till Lokalen kommer att ändras, varvid Hyresvärden ska ange vilken dag 
som ska utgöra faktisk tillträdesdag (”Tillträdesdagen”). Hyresvärden äger endast 
rätt att förlägga Tillträdesdagen till någon gång mellan 2018-04-01 och 2018-07-01. I 
händelse av att Hyresvärden inte lämnar något särskilt meddelande om tillträdesdag 
inom ovan angiven tidsfrist ska den Preliminära Tillträdesdagen utgöra Tillträdesda-
gen. 

6.1.3 Om Tillträdesdagen avviker från den Preliminära Tillträdesdagen ska det, utöver vad 
som anges i denna punkt 6.1.3, enbart medföra att det faktiska tillträdet av Lokalen 
ändras och att Hyra och hyrestillägg enligt detta Hyresavtal erläggs från den dag som 
Lokalen avlämnas till Hyresgästen i avtalat skick. Hyresgästen saknar således rätt att 
säga upp Hyresavtalet till följd av att Tillträdesdagen avviker från den Preliminära 
Tillträdesdagen liksom rätt att kräva skadestånd i anledning därav. För det fall Tillträ-
desdagen avviker från den Preliminära Tillträdesdagen ska hyrestiden i punkt 3.1 just-
eras i motsvarande mån, dvs. om Tillträdesdagen t.ex. skjuts fram med två (2) måna-
der i förhållande till den Preliminära Tillträdesdagen ska motsvarande förskjutning 
ske av hyrestiden. 

6.2 Inflyttningsbesiktning 

Före Tillträdesdagen ska en inflyttningsbesiktning av Lokalen utföras av representan-
ter från Hyresvärden respektive Hyresgästen. Inflyttningsbesiktningen ska dokument-
eras i ett skriftligt protokoll som ska justeras av både Hyresvärden och Hyresgästen. 

7. Beräkning av Hyra och Hyrestillägg 

7.1 Indexreglering av Hyra m.m. 

7.1.1 Hyran ska justeras varje år med hänsyn till förändringarna i konsumentprisindex (to-
talindex med 1980 som basår). Hyran är anpassad till indextalet för oktober månad 
det år som angivits i punkt 4.1.2 ovan. 

7.1.2 Hyran ska indexuppräknas med det procenttal varmed senaste oktoberindex ökat i 
förhållande till näst senaste års oktoberindex, varvid förändringen utgör den procen-
tuella skillnaden mellan de två indextalen. Den indexuppräknade Hyran utgör den 
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Hyra som ska indexuppräknas nästföljande år. Justering av Hyran sker årligen per 
den 1 januari, med en första uppräkning enligt punkt 4.1.2 ovan. 

7.1.3 Om senaste oktoberindex inte har stigit med minst två procent i förhållande till näst 
senaste års oktoberindex, ska uppräkning av Hyran det året istället ske med två pro-
cent (varvid den med två procent uppräknade Hyran utgör den Hyra som ska index-
uppräknas nästföljande år). 

7.2 Ersättning för fastighetsskatt m.m. 

7.2.1 Hyresgästen ska utöver Hyra som tillägg betala ersättning till Hyresvärden för sin an-
del av vid varje tillfälle utgående fastighetsskatt, annan avgift eller skatt som rege-
ringen eller annan myndighet har bestämt, eller kan komma att bestämma, för Fastig-
heten. 

7.2.2 Hyresgästens andel av de ovan nämnda skatterna och avgifterna uppgår till 0,77 pro-
cent och ersättningen uppgår för närvarande till det belopp som anges i punkt 4.2 
ovan. I takt med att fastighetsskatten förändras ska den av Hyresgästen erlagda er-
sättningen justeras från och med för Hyresvärden inträdd eventuell kostnadsökning.  

7.2.3 Hyresgästens ersättning enligt denna bestämmelse ska betalas kvartalsvis i förskott 
med ett a contobelopp för Hyresgästens beräknade kostnad enligt ovan. Mellanskill-
naden mellan den slutliga kostnaden och a contobeloppen regleras mellan parterna 
separat när Hyresvärden erhållit underrättelse om beslut angående fastighetstaxering. 
I samband med detta fastställer Hyresvärden Hyresgästens nya a contobelopp. Sker 
inte någon invändning från Hyresgästens sida inom fyra (4) veckor från det att med-
delande om den slutliga kostnaden och dess beräkning har avsänts ska den slutliga 
kostnaden anses accepterad av Hyresgästen. 

7.2.4 Om Hyresgästen inte betalar den avtalade ersättningen är påföljden densamma som 
vid utebliven hyresbetalning. Hyrestillägget är också mervärdesskattepliktigt. 

7.3 Driftskostnader 

7.3.1 Hyresvärden ska tillhandahålla värme, vatten och avlopp (VA) och kyla/ventilation 
till Fastigheten. Med ”driftskostnader” enligt denna punkt 7.3 avses Hyresvärdens 
kostnader för tillhandahållande av samt förbrukningskostnader för värme, vatten och 
avlopp (VA) och kyla/ventilation till Fastigheten.  

7.3.2 Hyresgästen ska utge ersättning för Lokalens andel av Hyresvärdens kostnad för Fas-
tighetens driftskostnader enligt punkt 7.3.1. Hyresgästens andel av Fastighetens kost-
nader för drift utgör 1,51 procent och uppgår för närvarande till det belopp som 
anges i punkt 4.3 ovan.  

7.3.3 Hyresgästens andel enligt ovan har förenklat beräknats som Lokalens area (hänsyn 
tas till Lokalens storlek, kategori och placering) i förhållande till Fastighetens Totala 
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Uthyrningsbara Yta. Om Fastigheten ändras med anledning av någon fastighetsbild-
ningsåtgärd under hyrestiden, eller om Fastighetens Totala Uthyrningsbara Yta änd-
ras med anledning av Hyresvärdens om-, till- eller nybyggnation under hyrestiden, 
ska nämnda andel justeras. 

7.3.4 Elförbrukningen för Lokalen mäts separat och regleras i Hyreskontraktet. Hyresvär-
den har därtill egna elabonnemang för Fastigheten.  

7.3.5 Hyresgästens ersättning enligt ovan ska betalas kvartalsvis i förskott med årligt a con-
tobelopp enligt preliminär total beräkning enligt punkt 4.3 ovan. Avräkning sker en 
gång per år enligt punkterna 7.3.7 och 7.3 nedan.  

7.3.6 Om Hyresgästen inte betalar den avtalade ersättningen är påföljden densamma som 
vid utebliven hyresbetalning. Hyrestillägget är också mervärdesskattepliktigt. 

7.3.7 Efter kalenderårets slut ska mellanskillnaden mellan den slutliga kostnaden och a 
contobeloppen redovisas i en separat avräkning och regleras separat eller i samband 
med hyresfakturering som infaller efter det att Hyresvärden presenterat den slutliga 
kostnaden och dess beräkning. Hyresvärdens presentation av den slutliga kostnaden 
och dess beräkning ska vara Hyresgästen tillhanda senast den 30 juni varje kalenderår 
avseende föregående kalenderårs kostnader. Som första kalenderår ska anses den 
eventuellt kortare period som avslutas med kalenderårsskifte. 

7.3.8 Sker inte någon invändning från Hyresgästens sida inom fyra (4) veckor från det att 
meddelande om den slutliga kostnaden och dess beräkning har avsänts av Hyresvär-
den ska den slutliga kostnaden anses accepterad av Hyresgästen. Hyresvärden äger 
inte rätt att göra gällande ytterligare eller förändrade krav efter att åtta (8) veckor för-
flutit från det att slutlig kostnad avsänts och Hyresgästen inte har gjort någon invänd-
ning. För det fall ändring sker av Hyresvärden inom åtta (8) veckor från det att slutlig 
kostnad avsänts ska Hyresgästen alltid ha minst två (2) veckor på sig att göra en in-
vändning.  

7.4 Avfallshantering 

7.4.1 Hyresvärden ska ombesörja uppsamling, sortering, lagring och borttransport av det 
avfall som genereras av hyresgästerna inom Fastigheten. 

7.4.2 Hyresgästen ska utge ersättning för Lokalens andel av Hyresvärdens kostnad för Fas-
tighetens avfallshantering enligt punkt 7.4.1. Lokalens andel uppgår till 1,51 procent. 
Tillägget uppgår för närvarande till det belopp som anges i punkt 4.4 ovan. 

7.4.3 Hyresgästens ersättning enligt punkt 7.4.2 ovan ska betalas kvartalsvis i förskott med 
årligt a contobelopp angivet enligt preliminär total beräkning enligt punkt 4.4 ovan. 
Avräkning sker en gång per år enligt punkterna 7.4.5 och 7.4.6 nedan. 

U
TK

A
S
T



 
 

  

Sida 10 av 19 

 

7.4.4 Om Hyresgästen inte betalar den avtalade ersättningen är påföljden densamma som 
vid utebliven hyresbetalning. Hyrestillägget är också mervärdesskattepliktigt. 

7.4.5 Efter kalenderårets slut ska mellanskillnaden mellan den slutliga kostnaden och a 
contobeloppen redovisas i en separat avräkning och regleras separat eller i samband 
med den hyresfakturering som infaller närmast efter det att Hyresvärden presenterat 
den slutliga kostnaden och dess beräkning. Hyresvärdens presentation av den slutliga 
kostnaden och dess beräkning ska vara Hyresgästen tillhanda senast den 30 juni varje 
kalenderår avseende föregående kalenderårs kostnader. Som första kalenderår ska an-
ses den eventuellt kortare period som avslutas med kalenderårsskifte. 

7.4.6 Sker inte någon invändning från Hyresgästens sida inom fyra (4) veckor från det att 
meddelande om den slutliga kostnaden och dess beräkning har avsänts av Hyresvär-
den ska den slutliga kostnaden anses accepterad av Hyresgästen. Hyresvärden äger 
inte rätt att göra gällande ytterligare eller förändrade krav efter att åtta (8) veckor för-
flutit från det att slutlig kostnad avsänts och Hyresgästen inte har gjort någon invänd-
ning. För det fall ändring sker av Hyresvärden inom åtta (8) veckor från det att slutlig 
kostnad avsänts ska Hyresgästen alltid ha minst två (2) veckor på sig att göra en in-
vändning. 

8. Hyresvärdens arbeten i Lokalen och Fastigheten 

8.1 Hyresvärdens åtgärder m.m. före Hyresgästens tillträde 

8.1.1 Parterna är överens om att under perioden fram till och med Tillträdesdagen ska Hy-
resvärden ombesörja vissa ombyggnadsarbeten enligt Bilaga 2a (Byggnadsteknisk 
beskrivning) för att anpassa Lokalen till avtalad omfattning (”Ombyggnadsar-
betena”).  

8.1.2 Vidare ska Ombyggnadsarbetena samordnas med Hyresgästens egna arbeten i Loka-
len. Avseende ansvarsuppdelningen mellan Hyresvärden och Hyresgästen ska Bilaga 
2c (Hyresgästens arbeten i Lokalen) gälla. 

8.1.3 Följande handlingar ska ligga till grund för Ombyggnadsarbetena: 

• Bilaga 2a (Byggnadsteknisk beskrivning). För det fall den byggnadstekniska 
beskrivningen ändras ska en ny uppdaterad version av Bilaga 2a biläggas Hy-
reskontraktet senast på Tillträdesdagen. 

8.1.4 Vid projektering av Lokalen har hänsyn tagits till Hyresgästens krav på funktion, kva-
litet och standardutformning. Hyresgästen har getts tillfälle att granska, ändra och 
godkänna Bilaga 2a (Byggnadsteknisk beskrivning). Hyresvärden äger rätt att med 
hänvisning till kommersiella, konstruktions- eller byggnadstekniska skäl avvika från 
Bilaga 2a (Byggnadsteknisk beskrivning) förutsatt att detta inte leder till negativa 
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följder för Hyresgästens kommersiella förutsättningar att nyttja Lokalen som Hyres-
gästen inte skäligen bör tåla. Projektering och framtagande av Bilaga 2a (Byggnads-
teknisk beskrivning) ska göras i samråd mellan Hyresvärden och Hyresgästen. 

8.1.5 För det fall Hyresgästen före den Preliminära Tillträdesdagen påfordrar ändrings- el-
ler tilläggsarbete avseende Lokalen vilka innebär en avvikelse från Bilaga 2a (Bygg-
nadsteknisk beskrivning), ska Hyresgästen skriftligen framställa en begäran till Hyres-
värden. Denna skriftliga begäran ska omfatta komplett ritningsunderlag från Hyres-
gästen som redovisar den justering som önskas. Omfattar Hyresgästens begäran inte 
komplett material kan Hyresvärden ta fram sådant material på Hyresgästens bekost-
nad. Hyresvärden ska så snart som möjligt ge besked om justeringen kan genomföras 
samt en uppskattad kostnad för justeringen, vilken ska bäras av Hyresgästen. Hyres-
värden ska vidare redovisa om justeringen orsakar en förlängning av produktionsti-
den för Lokalen. Hyresgästen ska därefter inom den tid som angivits av Hyresvärden 
lämna besked om justeringen önskas utförd eller inte. 

8.1.6 Om den Preliminära Tillträdesdagen skjuts fram och detta huvudsakligen är orsakat 
av justeringar som utförts på Hyresgästens begäran ska Hyresgästen erlägga hyra 
(jämte avtalade tillägg till denna) från och med den ursprungligt avtalade Preliminära 
Tillträdesdagen eller annan senare dag till vilket det kan fastställas att Lokalen skulle 
kunna ha tillträtts om Hyresgästen inte orsakat försening av tillträdet. Alternativt kan, 
om Hyresgästen och Hyresvärden skriftligen så överenskommer, byggnads- och in-
stallationsarbetena forceras för att förkorta eventuell förskjutning av den Preliminära 
Tillträdesdagen. Om överenskommelse träffas om forcering ska Hyresgästen ersätta 
Hyresvärden för dennes forceringskostnader. 

8.1.7 Hyresgästen är införstådd med att mindre arbeten som Hyresvärden ska utföra utom 
och inom Lokalen inom ramen för anpassningen av Lokalen kan återstå att utföra ef-
ter Tillträdesdagen. Hyresgästen förbinder sig att godta de eventuella provisoriska an-
ordningar, injusteringsarbeten, målningskompletteringar etc. som kan anses normala i 
samband med inflyttningen och även sedan Lokalen tagits i bruk, och accepterar, 
utan krav på nedsättning av hyran eller skadestånd, de hinder och men i nyttjanderät-
ten som kan uppkomma till följd härav förutsatt att ingreppen inte på ett menligt sätt 
stör Hyresgästens verksamhet. Hyresvärden ska hålla Hyresgästen informerad om 
status i genomförandet av sådana mindre arbeten. 

8.1.8 Hyresgästen åtar sig att ombesörja samtliga specifika verksamhetsanpassningar, bu-
tiksinredning etc. Hyresgästens arbeten i Lokalen ska då samordnas enligt vad som 
framgår av Bilaga 2c (Hyresgästens arbeten i Lokalen). 
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8.2 Hyresvärdens åtgärder m.m. under hyrestiden 

8.2.1 Under åren 2018 till 2021 planerar Hyresvärden att genomföra vissa projekt inom 
Fastigheten i syfte att öka såväl besökssiffror som försäljningssiffror (”Projekten”). 
Projekten kommer att genomföras i etapper.  

8.2.2 Hyresgästen är medveten om och accepterar att byggnads- och installationsarbeten 
som genomförs av Hyresvärden vid genomförande av Projekten kan pågå i Fastig-
heten och/eller andra lokaler efter Tillträdesdagen. Hyresvärden har i samband med 
ingåendet av detta Hyresavtal lämnat Hyresgästen ytterligare information avseende de 
åtgärder som Hyresvärden planerar att genomföra som en del av Projekten. Hyres-
värden förbinder sig att i så god tid som möjligt underrätta Hyresgästen om sådana 
planerade åtgärder i den mån de kan antas beröra Hyresgästens verksamhet på ett ne-
gativt sätt. Hyresvärden förbinder sig vidare att planera Projektens genomförande på 
ett sådant sätt att eventuell negativ påverkan på Hyresgästens verksamhet minimeras i 
möjligaste mån.  

8.2.3 Hyresgästen har inte rätt till nedsättning av hyran eller annan ersättning på grund av 
de arbeten som är förenade med genomförandet av Projekten, förutsatt att Hyresgäs-
tens kommersiella verksamhet inte i en väsentlig utsträckning påverkas av åtgärderna. 

9. Underhållsplikt, försäkringar m.m. 

9.1 Underhåll m.m. 

Fördelningen mellan Hyresvärden och Hyresgästen av ansvaret för Lokalens skick 
och underhåll m.m. under hyresförhållandet framgår av Bilaga 2b (Gränsdragnings-
listan). 

9.2 Hyresgästens försäkringsskyldighet 

Av Hyreskontraktet framgår Hyresgästens skyldighet att teckna och under hyrestiden 
vidmakthålla företagsförsäkring för den verksamhet som bedrivs i Lokalen. Det ålig-
ger Hyresgästen att på Hyresvärdens förfrågan tillställa Hyresvärden bevis på giltig 
försäkring.  

9.3 Hyresgästens arbeten i Lokalen  

Hyresgästen får inte, utöver vad som framgår av detta Hyresavtal, utan särskild skrift-
lig överenskommelse med Hyresvärden i varje enskilt fall, utföra byggnads- eller in-
stallationsarbeten eller andra ändringar i Lokalen. För det fall sådant godkännande 
erhålles från Hyresvärden åligger det Hyresgästen att följa, samt tillse att Hyresgäs-
tens anlitade entreprenörer följer, de ordningsregler och övriga bestämmelser som 
gäller vid Hyresgästens arbeten i Lokalen och som framgår av Bilaga 2c (Hyresgäs-
tens arbeten i Lokalen). 
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9.4 Skyltar m.m. 

9.4.1 Hyresgästen har efter samråd med Hyresvärden och i enlighet med Hyresvärdens vid 
var tid gällande designmanual rätt att sätta upp för verksamheten anpassad skylt i 
nära anslutning till Lokalen och på särskilda platser anvisade av Hyresvärden. Hyres-
gästen ska redovisa ritningar på förslag till skylt med fullständig beskrivning av skyl-
tens storlek, utformning, utseende, placering och belysning. Hyresgästen måste in-
vänta Hyresvärdens skriftliga godkännande av förslaget innan montering sker. Övriga 
anordningar såsom markiser och antenner får inte sättas upp utan Hyresvärdens 
skriftliga godkännande. 

9.4.2 Vid mera omfattande fastighetsunderhåll, ska Hyresgästen på egen bekostnad och 
utan ersättning montera ned och åter uppmontera skyltar. Om så inte sker när Hyres-
värden så begär får Hyresvärden utföra åtgärden på Hyresgästens bekostnad. Vid av-
flyttning ska Hyresgästen på egen bekostnad och utan ersättning återställa skyltplat-
sen i godtagbart skick, dvs. sådant skick att en tillträdande hyresgäst utan kostnad för 
Hyresvärden kan montera en ny skylt. 

10. Brandskyddsarbete  

10.1 Fördelning av ansvar för tekniska brandskyddsåtgärder 

10.1.1 Hyresvärden ansvarar på egen bekostnad för anordnande, installation och underhåll 
av allt tekniskt brandskydd som är hänförligt till Fastighetens allmänna funktion. 

10.1.2 Hyresgästen ansvarar på egen bekostnad för anordnande, installation och underhåll 
av det tekniska brandskydd som kan komma att krävas för Lokalens nyttjande för av-
sedd användning. Hyresgästen är skyldig att fortlöpande kontrollera funktionen av 
allt i Lokalen befintligt tekniskt brandskydd och på egen bekostnad vidta nödvändiga 
service- och underhållsåtgärder, oavsett vem som försett Lokalen med sådan anord-
ning eller utrustning. Hyresgästens service- och underhållsskyldighet omfattar dock 
inte sprinkleranordningar som Hyresvärden har installerat i Lokalen. 

10.1.3 Hyresgästen är skyldig att ersätta all skada som är en följd av brister i utrustning eller 
anordning som Hyresgästen installerat eller som i annat fall inträffat på grund av 
bristfälligt utförd åtgärd av Hyresgästen eller som uppkommit till följd av att Hyres-
gästen inte utfört en åtgärd som Hyresgästen varit skyldig att utföra. 

10.2 Ansvar för systematiskt brandskyddsarbete 

Parterna är medvetna om sitt ansvar för att ett tillfredsställande brandskydd upprätt-
hålls i Fastigheten och i Lokalen och förbinder sig att fortlöpande vidta, förutom de 
tekniska åtgärder som reglerats i det följande, även de organisatoriska åtgärder som 
behövs för att minska risken för brand och för att hindra eller begränsa skador till 
följd av brand. Parterna ska samråda med varandra innan mer omfattande åtgärder 
vidtas. Part ska vidare på begäran av den andre parten lämna den information om 
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Fastigheten respektive verksamheten som parten behöver för att kunna fullgöra sitt 
åtagande enligt denna klausul och sina skyldigheter enligt lagstiftningen om skydd 
mot olyckor. 

10.3 Dokumentation av systematiskt brandskyddsarbete 

Hyresgästen ansvarar för att årligen dokumentera sitt brandskyddsarbete på det sätt 
som följer av gällande brandskyddslagstiftning. I det brandskyddsarbete som åligger 
Hyresgästen ingår bland annat att kontrollera nödutgångar, brandbekämpningsutrust-
ning, nödbelysning, nödutrymningsskyltar samt nödutrymningsdörrlåsning (belys-
ningen släcks när bakdörren låses). Dokumentationen av brandskyddsarbetet skickas 
in till Hyresvärden i den form som Hyresvärden föreskriver. Eftersom Fastigheten 
och Lokalen omfattas av kravet på skriftlig redogörelse för brandskyddet enligt lag-
stiftningen om skydd mot olyckor förbinder sig Hyresgästen respektive Hyresvärden 
att på begäran av den andre lämna de uppgifter som denne behöver för att kunna 
fullgöra sin redogörelseskyldighet. 

10.4 Systematisk funktionskontroll av Lokalens brandsäkerhetssystem 

Varje Lokal har ett eget brandsäkerhetssystem som är kopplat till Fastighetens brand-
säkerhetssystem. I Lokalens brandsäkerhetssystem ingår i huvudsak följande funkt-
ioner: 

(a) Utrymningslarm 

(b) Brandlarm 

(c) Nödbelysning 

(d) Nödutrymningsskyltar 

(e) Förregling över väsentlig funktion av nödutrymningsdörrlåsningen 

(f) Sprinkler 

Hyresgästen ansvarar för att regelbundet kontrollera att nödbelysningen, nödutrym-
ningsskyltarna samt nödutrymningsdörrlåsningen (belysningen släcks när bakdörren 
låses) fungerar. Hyresvärden äger rätt till tillträde till Lokalen för att genomföra kon-
troller av Lokalens brandsäkerhetssystem. 

10.5 Fria nödutrymningsvägar 

Parterna förbinder sig, var och en för sin del, att se till att räddningsvägar, utrym-
ningsvägar, sprinkleranordningar och andra brandskyddsanordningar vid varje tid-
punkt hålls fria från hindrande föremål samt att genomföringar som görs i brandcell 
förses med varaktiga brandtätningar. Som nödutrymningsvägar räknas även samtliga 
bak- och transportgångar till Lokalen. Hyresvärden äger rätt att omedelbart och på 
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Hyresgästens bekostnad bortforsla eventuella hindrande föremål. Lås till utrymnings-
dörrar i Lokalen ska ha nödtillbehör. 

10.6 Övriga regler om brandskydd 

10.6.1 Lös inredning får inte förhindra sprinklerutlösning. Kostnader för flyttning av 
sprinklerinstallation som inte klarar erforderliga besiktningar på grund av Hyresgäs-
tens inredning och utrustning ska bekostas av Hyresgästen. 

10.6.2 Rökning är förbjuden inomhus i hela Fastigheten. Rökning är inte heller tillåtet på 
annan del av Fastigheten (såsom utvändigt lastfar, utvändiga entréer, parkeringar etc.) 
såvitt det inte förekommer särskilt anvisade platser för rökning. 

11. Överlåtelse och uthyrning i andra hand 

11.1 Uthyrning i andra hand 

11.1.1 Hyresgästen får inte upplåta Lokalen i andra hand utan att först ha fått Hyresvärdens 
skriftliga godkännande. 

11.1.2 Hyresgästen förbinder sig att inte ge tillstånd till eller annars låta någon annan driva 
någon form av rörelse eller verksamhet i Lokalen som strider mot användningsända-
målet för Lokalen enligt detta Hyresavtal. 

11.2 Överlåtelse 

Hyresgästen får inte överlåta hyresrätten till Lokalen eller Hyresavtalet till någon an-
nan utan att först ha träffat en skriftlig överenskommelse med Hyresvärden avseende 
sådan överlåtelse.  

11.3 Övrigt 

Om betalning till Hyresvärden enligt Hyresavtalet inbetalas av annan än Hyresgästen 
är från Hyresvärdens sida förutsatt att vederbörande gjort inbetalningen för Hyres-
gästens räkning. Det förhållandet att Hyresvärden i anledning av inbetalning av Hyra 
och/eller hyrestillägg från utomstående inte lämnar något särskilt påpekande härom 
innebär således inte att Hyresvärden därmed anses ha godkänt överlåtelse av hyres-
rätten eller upplåtelse av Lokalen i andra hand. 

12. Pantsättning 
Hyresgästen har inte rätt att upplåta panträtt eller annan säkerhet i hyresrätten till Lo-
kalen som säkerhet för egen eller annans skuld av vad slag det vara må. 
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13. Avflyttning 
13.1 Vid avflyttning ska Lokalen vara tömd, grovstädad och i övrigt i godtagbart skick el-

ler i enlighet med mellan Parterna separat träffad överenskommelse. 

13.2 Hyresgästen ska ha avlämnat Lokalen senast kl. 08.00 dagen efter Hyresavtalets upp-
hörande.  

13.3 När Hyresgästen flyttar ska en avflyttningsbesiktning ske där Hyresvärden och Hy-
resgästen har rätt att närvara. Besiktningsman ska utses av Hyresvärden. Avflytt-
ningsbesiktningen ska dokumenteras i ett skriftligt protokoll som ska justeras av både 
Hyresvärden och Hyresgästen. Hyresgästen ska ersätta Hyresvärden för skador eller 
onormalt slitage om sådana konstateras vid besiktningen. Hyresgästen ska dock inte 
ersätta normalt slitage som uppkommit genom normalt användande av Lokalen, till 
exempel slitage på mattor av kontorsstol, märken i vägg efter tavlor eller bokhyllor. 

13.4 Om Hyresvärden så begär ska Hyresgästen vid avflyttningen ta bort datakablage eller 
annan ledningsdragning som installerats av Hyresgästen och som Hyresvärden inte 
önskar ha kvar. Efter borttagning av sådant kablage ska Hyresgästen ställa i ordning 
ytskikten så att Lokalen utan extra renoveringsåtgärder kan hyras ut på nytt. 

13.5 Om Hyresgästen lämnar egendom i Lokalen och inte inom tre (3) månader från an-
maning eller inom sex (6) månader från det Hyresgästen lämnat Lokalen har avhäm-
tat egendomen, tillfaller den Hyresvärden utan lösen. Hyresvärden har rätt att genast 
bortforsla sopor och dylikt på Hyresgästens bekostnad. 

13.6 Underhåll eller utbyte av ett visst förvaltningsobjekt i Lokalen innebär inte att ägan-
derätten till förvaltningsobjektet övergår till den som ansvarar för åtgärden. 

13.7 Vid avflyttning ska samtliga utkvitterade nycklar och/eller passerkort enligt Hyresvär-
dens låsstatistik återlämnas. Skulle antalet nycklar och/eller passerkort fallera vad gäl-
ler skalskyddet har Hyresvärden rätt till ersättning från Hyresgästen vad gäller utbyte 
av befintligt skalskydd totalt inom Fastigheten. 

14. Skadestånd 
14.1 Brister Hyresgästen i fullgörandet av sina skyldigheter och åtaganden enligt detta Hy-

resavtal, ska Hyresgästen ersätta Hyresvärden för alla kostnader och utlägg, liksom 
för all skada som Hyresvärden därigenom drabbas av, även om sådant avtalsbrott 
inte berättigar Hyresvärden att säga upp Hyresavtalet till förtida upphörande, allt 
dock med beaktande av de begränsningar av sådant ansvar som följer av detta Hyres-
avtal eller tvingande lagstiftning. 

14.2 Riktas ersättnings- och/eller fullgörelseanspråk mot Hyresvärden eller Hyresvärden 
närstående bolag på grund av Hyresgästens verksamhet i Fastigheten vad avser för-
hållandet till konsument, leverantör eller annan, är Hyresgästen skyldig att ersätta Hy-
resvärden eller ifrågavarande Hyresvärden närstående bolag för alla kostnader och 
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utlägg, liksom för all skada. I sådant fall ska Hyresvärden skriftligen underrätta Hy-
resgästen därom, varvid Hyresgästen äger inträda som part vid sidan av Hyresvärden 
eller ifrågavarande närstående bolag och därvid bestämma om talans utförande samt 
förhandla om förlikning. 

14.3 Hyresgästen ska väl vårda såväl Lokalen som Hyresvärdens eventuella egendom i Lo-
kalen i övrigt. Hyresgästen ska ersätta Hyresvärden för all skada på Fastigheten, som 
orsakats av Hyresgästen, av dennes anställda och av andra, som Hyresgästen gett till-
träde till Lokalen.  

15. Information och meddelanden från Hyresvärden 

15.1 Den i Hyreskontraktet angivna aviseringsadressen ska utgöra Hyresgästens adress un-
der vilken Hyresvärden kan tillställa Hyresgästen alla meddelanden (innefattande rät-
telseanmaningar) och handlingar gällande hyresförhållandet såtillvida Hyresgästen 
inte skriftligen har meddelat annat. Hyresvärden äger vidare alltid rätt att tillställa Hy-
resgästen meddelanden (innefattande rättelseanmaningar) och handlingar till den 
adress som Hyresgästen vid var tid har registrerat hos Bolagsverket.  

15.2 Meddelanden från Hyresvärden till Hyresgästen ska (i den mån meddelanden inte 
måste delges Hyresgästen enligt tvingande bestämmelser i 12 kap. jordabalken) anses 
tillställda Hyresgästen den dag som meddelanden avsänts per rekommenderat brev. 

16. Fullständig reglering  
Detta Hyresavtal utgör Hyresvärdens och Hyresgästens fullständiga reglering av hy-
resförhållandet som är föremålet för detta Hyresavtal och ersätter alla eventuellt tidi-
gare skriftliga eller muntliga avtal mellan Hyresvärden och Hyresgästen såväl som 
åtaganden eller garantier av någon av dem med anknytning därtill.  

17. Skriftlighet 
Hyresavtal är inte gällande gentemot Hyresvärden förrän Hyresavtalet undertecknats 
av behörig firmatecknare för Hyresvärden. Ändringar i eller tillägg till Hyresavtalet är 
giltiga endast efter skriftlig överenskommelse eller bekräftelse som undertecknats av 
behörig firmatecknare för Hyresvärden.  

18. Villkor för Hyresavtalets giltighet 
18.1 Hyresvärden är bunden av Hyresavtalet om följande villkor uppfylls:  

(g) att Hyresvärden erhåller nödvändiga tillstånd och bygglov för genomförande 
av Ombyggnadsarbetena i Lokalen; 
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(h) att Hyresvärden löser ut de befintliga hyresgäster som för närvarande förhyr 
Lokalen; och 

(i) att Hyresvärdens styrelse godkänner Hyresavtalet.  

18.2 Om inte alla ovan angivna villkor har uppfyllts senast på Villkorsdagen, eller eftergi-
vits inom samma tidsperiod, har Hyresvärden rätt att frånträda Hyresavtalet genom 
skriftligt meddelande till Hyresgästen och Hyresavtalet ska då anses förfallet varvid 
eventuella prestationer parterna utgivit ska återgå. Om villkoren inte är uppfyllda på 
Villkorsdagen ska ingen av parterna äga till ersättning av något slag oavsett skälen 
därtill.  

19. Tvistelösning  
19.1 Tvist på grund av detta Hyresavtal ska, där jordabalkens regler om hyra ej förhindrar 

detta, avgöras av skiljemän enligt lag (1999:116) om skiljeförfarande. Rättegångsbal-
kens bestämmelser om omröstning och rättegångskostnader ska tillämpas av skilje-
männen.  

19.2 Skiljeförfarandet ska äga rum i Stockholm och språket för förfarandet ska vara 
svenska. Parterna förbinder sig att inte utan tvingande skäl avslöja förekomsten av 
förhandlingar, skiljeförfarande eller skiljedom i anledning av detta Hyresavtal. 

19.3 Utan hinder härav äger parterna rätt att vid hyresnämnd begära uppskov med Hyres-
gästens avflyttning, samt Hyresvärden vid allmän domstol och kronofogdemyndighet 
föra talan dels om förfallen hyra och dels om avhysning i anledning av obetalad hyra 
eller annan förverkandegrund. 

19.4 Krav från Hyresgästen ska för att få göras gällande framföras skriftligen inom trettio 
(30) dagar från den tidpunkt då Hyresgästen upptäckte eller bort upptäcka den om-
ständighet som utgör grunden för krav. Jordabalkens regler enligt 12 kap. 61 § ska 
gälla ifråga om preskription om inte annat anges.  

_____________________ 

    Signatursida följer 
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Ort: 
Datum:  

Ort: 
Datum: 
  

GERP BÅLSTA CENTRUM AB HÅBO KOMMUN 
 
 
____________________ 

 
 
_____________________ 

Carl Strufve 
 
____________________ 
Signatur 
 
____________________ 
Namnförtydligande 

Signatur 
 
_____________________ 
Namnförtydligande 
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2016-Ver.1 

Bilaga 2a 
  
 

BYGGNADSTEKNISK BESKRIVNING 
 
GENERELLT  
 
Lokalen hyrs i allt väsentligt ut i befintligt skick. För det fall parterna överenskommit om 
någon specifik anpassning eller standard vad gäller Lokalen vid Tillträdesdagen, och som 
Hyresvärden ska ansvara för, ska detta framgå av denna Bilaga 2a (Byggnadsteknisk 
beskrivning).  
 
 
Del 1: Byggnadsbeskrivning 
 
ÖPPET LANDSKAP 
 
Golv: Bef. golvbeläggning rives.  Laminatgolv lägges 

Väggar: Befintliga väggar. Då nya väggar bygges består dessa av 13 mm 
gips och 12 mm plywood på var sida av väggen. 
Brandcellsavskiljande väggar är byggda upp till bjälklag. Väggar 
målas vita. 

Entré: Ramp utvändigt om tillstånd godkännes av kommunen i annat 
fall tas höjder upp invändigt.   

  

Tak: 

Utrustning: 

Belysning: 

Undertak. 

Städuttag sättes. 

Grundbelysning. 

 
WC PERSONAL 
 
Golv: Våtrumsmatta 

Väggar: Befintliga väggar. Då nya väggar bygges består dessa av 13 mm 
gips och 12 mm plywood på var sida av väggen. 
Brandcellsavskiljande väggar är byggda upp till bjälklag. Väggar 
målas vita. 

Tak: Akustikundertak. 
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Belysning: Standard belysning 

Utrustning: Wc, handfat, spegel, hållare för toalettpapper samt handpapper. 

 
 
RWC 
 
  Golv: Våtrumsmatta. 

Väggar: Befintliga väggar. Då nya väggar bygges består dessa av 13 mm 
gips och 12 mm plywood på var sida av väggen. 
Brandcellsavskiljande väggar är byggda upp till bjälklag. Väggar 
målas vita. 

  Tak: Akustikundertak. 

Belysning: Standardbelysning.  

Utrustning: Wc, handfat, spegel, hållare för toalettpapper samt 
handpapper. 

KONTOR 
 
Golv: Laminatgolv 

Väggar: Befintliga väggar. Då nya väggar bygges består dessa av 13 mm 
gips och 12 mm plywood på var sida av väggen. 
Brandcellsavskiljande väggar är byggda upp till bjälklag. Väggar 
målas. Väggar målas vita 

Tak: Akustikundertak 

 

Belysning: 

El: 

 

Grundbelysning. 

2 st uttag per kontor. 

 
KONFERENS 
 
Golv: Plastmatta. 

Väggar: Befintliga väggar. Då nya väggar bygges består dessa av 13 mm 
gips och 12 mm plywood på var sida av väggen. 
Brandcellsavskiljande väggar är byggda upp till bjälklag. Väggar 
målas vita. 
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Tak: Akustikundertak 

 

Belysning: 

 

Grundbelysning 

El: 4 uttag per konferensrum 

 
 
MÖTESRUM 
 
Golv: Laminatgolv 

Väggar: Befintliga väggar. Då nya väggar bygges består dessa av 13 mm 
gips och 12 mm plywood på var sida av väggen. 
Brandcellsavskiljande väggar är byggda upp till bjälklag. Väggar 
målas vita 

Tak: Akustikundertak. 

 

Belysning: 

 

Standardbelysning. 

EL: 

Övrigt: 

Eluttag 2 st per mötesrum. 

Rummen isoleras samt massiv trädörr sättes för att minska 
överhörning.  

 
KORRIDOR 
 
Golv: Laminatgolv 

Väggar: Befintliga väggar. Då nya väggar bygges består dessa av 13 mm 
gips och 12 mm plywood på var sida av väggen. 
Brandcellsavskiljande väggar är byggda upp till bjälklag. Väggar 
målas vita. 

Tak: Undertak. 

El: 

Belysning 

Städuttag. 

Standardbelysning. 
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PENTRY 
 
Golv: Laminatgolv.  

Väggar: Befintliga väggar. Då nya väggar bygges består dessa av 13 mm 
gips och 12 mm plywood på var sida av väggen. 
Brandcellsavskiljande väggar är byggda upp till bjälklag. Väggar 
målas vita. 

Tak: Undertak. 

 

Belysning: 

 

Grundbelysning. 

Utrustning: Pentry med kylskåp, plats för micro. Stänkskydd monteras. 

 
 
Del 2: Teknisk beskrivning 
 
Utöver vad som framgår av del 1 ovan är Lokalen utrustad på följande sätt: 
 
Ventilation: Enligt myndighetskrav.  

Kyla: 

 

Normal standard. 

Sprinkler, brandlarm 
och utrymning: 

Lokalen utrustas av Hyresvärden med sprinkler, brandlarm, 
nödbelysning och nödutrymningsskyltar. Lokaler vars storlek 
överstiger 300 kvm, utrustas därutöver med talande 
utrymningslarm. Om planlösningen ändras av Hyresgästen, eller 
om denne tillför inredningsdetaljer eller annan typ av undertak 
som kräver annan lösning av sprinkler, brandlarm m.m., så ska 
Hyresgästen stå för de merkostnader som uppkommer till följd 
härav. Vid utformningen ska gällande myndighetskrav tillämpas. 

El och belysning: El drages fram till elcentral, standardbelysning samt till de uttag 
som beskrivs i beskrivningen.  

Tele/Data: Kanalisation för fast telefoni och data från operatörens 
anslutningspunkt i Fastigheten fram till plint vid elcentral. Fiber 
finns att dra från kopplingspunkt i huset. Dock ej 
kopplingspunkt i lokal. 

Säkerhet: Utföres av Hyresgästen. 

 

U
TK

A
S
T



 
 

Samtliga ändringar och justeringar av denna Bilaga 2a (Byggnadsteknisk Beskrivning) 
måste vara skriftliga och undertecknade av båda parter för att vara gällande. 
 

__________________________ 
 
 

Ort: 
Datum: 
  

Ort: 
Datum:  

GERP BÅLSTA CENTRUM AB HÅBO KOMMUN 

 
____________________ 

 
_____________________ 

Carl Strufve 
 
____________________ 
Signatur 
 
____________________ 
Namnförtydligande 

Signatur 
 
_____________________ 
Namnförtydligande 
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Bilaga 2b 

GRÄNSDRAGNINGSLISTA 
FÖR SKÖTSEL, REPARATION, UNDERHÅLL OCH UTBYTE  

Denna gränsdragningslista reglerar ansvaret för skötsel, reparation, underhåll och utbyte. 

  
  SRU Utbyte   SRU Utbyte 
Utvändiga byggnadsdelar    VVS    
Hyresgästens installationer  HG HG Hyresgästens installationer  HG HG 
Markiser tillhörande hyresgästen  HG HG Avloppsanläggning: fast installation  HV HV 
Skyltar: hänvisning  HV HV Avloppsanläggning för hyresgästens   HG HG 
Gemensamma entrépartier inkl. automatik  HV HV maskiner    
Entrépartier till lokalen inkl. automatik  HG HG Avloppsrensning av vattenlås samt  HG  
Glas till allmänna entréer  HV HV ledningar inom hyresgästens lokal    
Åtgärder i lastgator/lastfar/lastkajer  HV HV Tappvattenanläggning till hyresgäs-

tens utrustning 
 HG HG 

Invändiga byggnadsdelar    Tappvattenanläggning i övrigt   HV HV 
Hyresgästens installationer (inkl. eventu-  HG HG Sanitetsporslin på allmänna toaletter  HV HV 
ell) inredning, utrustning och installationer 
tillhandahållen av Hyresvärden 

   Sanitetsporslin i hyresgästens lokal 
normalt slitage 

 HG HV 

Undertak  HG HG Sanitetsporslin i hyresgästens lokal   HG HG 
Väggar fasta: lokalavskiljande (exkl. mål-
ning inom hyresgästens lokal) 

 HV HV skadat genom åverkan eller oaktsam-
het 

   

Väggar: inredningsväggar  HG HG Brandposter: fast monterade  HV HV 
Dörrar, dörrstängare och dörrstycken  HG HG Radiatorer och termostater  HV HV 
Lås inkl. låscylindrar  HG HG Värmeinstallationer  HV HV 
Jalusier vid butiksfront och fönsterpartier  HG HG Ventilationsinstallationer inkl. övriga   HV HV 
Golv ytskikt: plastmatta, textilmatta, par-   HG HG kanaler    
kett, trä, klinkergolv m.m.    Komfortkyla till centralanläggning  HV HV 
Målning av tak, väggar och dörrar  HG  Komfortkyla till separat kylanläggning   HG HG 
Persienner  HG HG för hyresgästens lokal    
Kylskåp i personalutrymmen  HG HG Övriga kylinstallationer för lokalen  HG HG 
Brandsläckare i allmänna utrymmen  HV HV Filter i ventilationsbafflar  HG HG 
Brandsläckare i hyresgästens lokaler  HG HG     
Hissar, rulltrappor o lyftbord i gemen-   HV HV Elinstallationer    
samma utrymmen    Hyresgästens installationer  HG HG 
Hissar, rulltrappor o lyftbord hos enskild   HG HG Elinstallation för gemensamma ytor  HV HV 
hyresgäst    Elinstallation till och med hyresgäs-   HV HV 
Skyltar: hänvisning  HV HV tens gruppcentral    
Sittbänkar och liknande i gemensamma 
utrymmen 

 HV HV Elinstallation från hyresgästens 
gruppcentral 

 HG HG 

Brandcellsgränser inom hyrd yta  HG HG Belysningsarmaturer och ljuskällor   HG HG 
Öppningsbeslag för utrymningsvägar 
inom hyresgästens lokal 

 HG HG (glödlampor och motsvarande) i hy-
resgästens lokal 

   

 
 

   Glödlampor och motsvarande i ge-
mensamma utrymmen 

  HV 

    Övriga åtgärder för belysningsarmatu-
rer i gemensamma utrymmen 

 HV HV 

    Nödbelysning och utrymningsskyltar i 
allmänna utrymmen 

 HV HV 

    Nödbelysning och utrymningsskyltar i 
hyresgästens lokal 

 HG HG 
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  SRU Utbyte   SRU Utbyte 
Besiktningar    Tele/TV/Data    
Besiktning, elrevision av elinstallationer i   HG  Hyresgästens installationer  HG HG 
hyresgästens lokal inkl. elcentralen    Telefonnät hos hyresgästen  HG HG 
Besiktning, elrevision för elinstallationer i   HV  Datanät hos hyresgästen  HG HG 
allmänna utrymmen    Centralantenn för TV  HV HV 
Besiktning av gemensamma hissar, rull-
trappor, portar, tryckkärl m.m. 

 HV      

Besiktningar av hissar, rulltrappor, portar,   HG  Larm    
tryckkärl m.m. i hyresgästens lokal    Hyresgästens installationer  HG HG 
Sprinkler och brandlarmanläggning i ge-
mensamma utrymmen 

 HV  Larm, skalskydd för fastigheten  HV HV 

Sprinkler och brandgasanläggning hos   HG  Städning och klottersanering    
enskild hyresgäst    Trappor, hissar, gångar och entréer   HV  
Brandbesiktning av allmänna ytor  HV  som nyttjas av flera hyresgäster    
Brandbesiktning och SBA av hyresgästens 
lokal 

 HG  Trappor, hissar, gångar och entréer 
som nyttjas av en hyresgäst 

 HG  

Samtliga protokoll som upprättas vid 
HG:s besiktningar ska på begäran ome-  

   Övriga gemensamma ytor inkl. all-
männa toaletter och lastfar 

 HV  

delbart överlämnas till HV i bestyrkt ko-
pia. 

   Snöröjning, sandning, halkbekämp-
ning 

 HV  

        
Ventilation        
Hyresgästens installationer  HG HG     
Sprifläktar/köksfläktar  HG HG     
        

 
Förklaringar m m 
 
Allmänt 
 
De exempel på förvaltningsobjekt som är angivna direkt under kodade rubriker ovan är endast exempel och inte en komplett förteck-
ning över förekommande förvaltningsobjekt. Samtliga de förvaltningsobjekt som är tydligt hänförbara till en viss kod eller rubrik ingår 
vare sig de är angivna som exempel eller inte. 
 
Ingår generellt i fastighetsägarens åtagande: Utvändigt underhåll samt drift av funktioner för fastighetsdrift. 
 
Ingår generellt i hyresgästens åtagande: Invändigt underhåll. Hyresgästen står för anskaffning, utförande, drift, underhåll, reparation 
och återanskaffning av HG-föremål om inte annat anges i denna Gränsdragningslista eller i Hyresavtalet i övrigt. 
 
Om Hyresgästen åsidosätter sin skyldighet enligt denna gränsdragningslista och inte inom skälig tid vidtar rättelse efter skriftlig anmo-
dan äger Hyresvärden rätt att fullgöra skyldigheten på Hyresgästens bekostnad. 
 
Äganderätten till förändringar, tillägg och förbättringar tillkommer Hyresvärden under alla förhållanden. Hyresgästens underhåll eller 
utbyte av ett visst förvaltningsobjekt i Lokalen innebär inte att äganderätten till förvaltningsobjektet övergår till Hyresgästen. 
 
Definitioner 
 
SRU = Skötsel, Reparation och Underhåll innebärande bl.a. driftåtgärder såsom skötsel och tillsyn (observation av funktion hos ett 
objekt och rapportering av eventuella avvikelser), samt underhållsåtgärder (med ett förväntat intervall om mindre än ett år) vilka syftar 
till att upprätthålla funktionen hos ett objekt, samt inkluderar felavhjälpande och akut underhåll (t ex som följd av skada/åverkan). Vid 
underhåll återställs vanligen funktionen till den ursprungliga nivån. Underhåll omfattar arbetsprestation, hjälpmedel samt utbyte av 
material, vara eller komponent.  
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Utbyte = Planerat underhåll och utbyte 
 
HV = utförs av och bekostas av hyresvärden 
 
HG = utförs av och bekostas av hyresgästen 
 
Med ”hyresgästens installationer” avses i Gränsdragningslistan såväl de installationer som Hyresgästen själv har utfört som de installat-
ioner som tidigare hyresgäst utfört i Lokalen och som inte har övertagits av Hyresvärden. 

_____________________ 

 

  

 

Ort: 
Datum: 
  

Ort: 
Datum:  

GERP BÅLSTA CENTRUM AB HÅBO KOMMUN 
 
 
____________________ 

 
 
_____________________ 

Carl Strufve 
 
____________________ 
Signatur 
 
____________________ 
Namnförtydligande 

Signatur 
 
_____________________ 
Namnförtydligande 
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Bilaga 2c 

HYRESGÄSTENS ARBETEN I LOKALEN 

1. Inledning 

1.1 Hyresgästen får inte utan särskild skriftlig överenskommelse med Hyresvärden i 
varje enskilt fall, utföra byggnads- eller installationsarbeten eller andra ändringar 
i Lokalen. För det fall sådant godkännande har erhållits från Hyresvärden åligger 
det Hyresgästen att följa, samt tillse att Hyresgästens anlitade entreprenörer 
följer, de ordningsregler och övriga bestämmelser som gäller för Hyresgästens 
arbeten i Lokalen som framgår av punkt 2 i denna Bilaga 2c (Hyresgästens 
arbeten i Lokalen). Arbetsformer under Hyresvärdens genomförande av 
Ombyggnadsarbeten samt samordning mellan Hyresvärden och Hyresgästen i 
tiden innan Tillträdesdagen framgår av punkt 3 nedan. 

1.2 I denna Bilaga 2c gäller de definitioner som framgår av Bilaga 1 (Allmänna 
Villkor), såvida inget annat särskild anges. 

2. Hyresgästens arbeten i Lokalen efter Hyresvärdens godkännande 

2.1 Hyresgästens ansvar för byggnads- och installationsarbeten 

Byggnads- och installationsarbeten eller ändringar som utförs av Hyresgästen i 
Lokalen, får bara utföras enligt av Hyresvärden i förväg granskade och 
skriftligen godkända ritningar samt av entreprenör och på arbetstid som 
Hyresvärden skriftligen godkänt. Det åligger Hyresgästen att tillhandahålla 
Hyresvärden med ritningar av sådan detaljnivå att det tydligt framgår vilka 
åtgärder Hyresgästen avser genomföra i Lokalen. Hyresgästen är skyldig att noga 
följa de anvisningar som Hyresvärden lämnar om arbetenas utförande. Att 
Hyresvärden godkänt arbeten eller lämnat anvisningar för arbetenas utförande 
innebär inte att Hyresgästens ansvar för arbetenas utförande eller arbetenas 
konsekvenser inskränks eller att Hyresvärden påtar sig någon del av 
Hyresgästens ansvar. 

2.2 Tillstånd, bygglov m.m. 

När Hyresvärden lämnat skriftligt godkännande av entreprenör och underlag 
enligt punkt 2.1 ovan är det Hyresgästens skyldighet att inhämta bygglov och 
andra nödvändiga tillstånd. Hyresgästen ska, enligt Hyresvärdens anvisningar, 
även ta hand om upprättande eller revidering av relationshandlingar för den eller 
de delar av Fastigheten som berörs av Hyresgästens arbeten. Vidare ska 
Hyresgästen i god tid före eventuella arbetens utföranden förete till Hyresvärden 
byggvarudeklarationer för de produkter och material som ska tillföras Lokalen. 
Hyresgästen ska stå för samtliga kostnader i samband med dessa åtgärder. 
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2.3 Inredning samt tekniska specifikationer 

Vid utförande av byggnadsarbeten och nyttjande av Lokalen ska Hyresgästen 
särskilt iaktta följande: 

  

Mellanväggar inom 
Lokalen 

Väggar inom Lokalen som byggs av Hyresgästen ska 
kläs med tändskyddande beklädnad av godkänd 
klass enligt gällande brandskyddsregler, samt 
placeras så att konflikt med sprinkler, ventilation 
och/eller brandutrymning inte uppkommer. 
Mellanvägar får sättas upp till tak under 
förutsättning att nedanstående beaktas.  

Hyresgästen står för eventuella 
anpassningskostnader för ombyggnad av ventilation, 
sprinkler etc. enligt gällande myndighetskrav. Allt 
arbete avseende sprinklers utförs av Hyresvärden 
men bekostas av Hyresgästen. Samtliga 
anpassningsåtgärder genomförda av Hyresgästen ska 
godkännas av såväl relevant myndighet som 
Hyresvärden. 

Invändigt tak Invändigt tak får inte beklädas med brännbart 
material. 

Hyresgästen står för eventuella 
anpassningskostnader för ombyggnad av ventilation, 
sprinkler etc. enligt gällande myndighetskrav. Allt 
arbete avseende sprinklers utförs av Hyresvärden 
men bekostas av Hyresgästen. Samtliga 
anpassningsåtgärder genomförda av Hyresgästen ska 
godkännas av såväl relevant myndighet som 
Hyresvärden. 

Undertak Vid utformning av eventuellt undertak måste hänsyn 
tas till sprinkler, ventilation och nödbelysning. 
Kravet på undertak är att det ska ha minst 
75 procents genomsläpplighet. Undertak får inte 
beklädas med brännbart material. Monteras 
undertak med mindre än 75 procents 
genomsläpplighet måste dubbel sprinkling installeras 
med följande ändring av ventilationsdon, 
nödbelysning och brandlarm, inklusive 
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utrymningslarm samt tillhörande avprovning, allt på 
Hyresgästens bekostnad.  

Hyresgästen står för eventuella 
anpassningskostnader för ombyggnad av ventilation, 
sprinkler etc. enligt gällande myndighetskrav. Allt 
arbete avseende sprinklers utförs av Hyresvärden 
men bekostas av Hyresgästen. Samtliga 
anpassningsåtgärder genomförda av Hyresgästen ska 
godkännas av såväl relevant myndighet som 
Hyresvärden. 

  

Elsystem och 
elinstallationer inom 
Lokalen 

Hyresgästen övertar eventuella befintliga 
elinstallationer i Lokalen. 

Det åligger Hyresgästen att på Hyresgästens 
bekostnad anlita behörig elinstallatör för 
genomförande av alla elinstallationer inom Lokalen. 
Anlitad elinstallatör ska anmälas till Hyresvärden.  

Hyresgästen ska lämna Hyresvärden tillträde för att 
utföra besiktning av elinstallationerna. Eventuella 
brister och fel som noteras vid sådan besiktning 
åtgärdas och bekostas av Hyresgästen. Samtliga 
besiktningar bekostas av Hyresgästen.  

Hyresgästen får inte koppla in utrustning som stör 
elsystemet i Fastigheten. Om så sker får 
Hyresvärden på Hyresgästens bekostnad vidta 
åtgärder för att eliminera störningarna. 

Brandsäkerhetssystem Lokalen är utrustad med ett brandsäkerhetssystem. 
Detta är en del av det brandsäkerhetssystem som 
finns inom Fastigheten med sprinkler, 
branddetektorer och högtalare placerade inom 
lokaler, kundstråk, garage m.m. Det åligger 
Hyresgästen att följa de anvisningar som finns i de 
vid var tid gällande brandskyddsreglerna. 

Hyresvärden utför på Hyresgästens bekostnad alla 
åtgärder relaterade till brandsäkerhetssystemet, 
såsom anpassningar för ombyggnad av ventilation, 
sprinkler etc. 

U
TK

A
S
T



4 

 

Utrymningsvägar Lås i nödutrymningsdörrar måste ha nödtillbehör. 
Låsning av nödutrymningsdörrar måste 
förreglas/kopplas till annan väsentlig funktion i 
Lokalen, exempelvis belysning. Lös inredning i 
Lokalen får inte skymma nödutgångs- eller andra 
hänvisningsskyltar eller blockera utrymningsvägar.  

För det fall Hyresgästen blockerar 
nödutrymningsvägar i Lokalen har Hyresvärden rätt 
att på Hyresgästens bekostnad avlägsna sådan 
inredning eller sådana föremål. 

Nödutrymningsskyltar 
samt ledljus i Lokalen 

Nödutrymningsskyltar samt nödbelysning i Lokalen 
övertas av Hyresgästen i befintligt skick. 
Nödbelysning får inte skymmas eller täckas av 
Hyresgästen. Om ytterligare nödutrymningsskyltar 
behöver monteras på grund av Hyresgästens layout 
för Lokalen installerar Hyresvärden dessa på 
Hyresgästens bekostnad. 

Larmanläggning Hyresgästen bekostar larmanläggning samt 
inbrottsskydd för Lokalen. Hyresgästen ska ingå i 
vid var tid gällande larm- och säkerhetssystem för 
Fastigheten. 

Vatten och avlopp Tappkallvatten får inte användas till kylning. 

Diskmaskiner och dylikt får inte anslutas till det 
centrala tappvarmvattensystemet. 

Tappvattenmätare ska installeras av Hyresvärden på 
Hyresgästens bekostnad om Hyresvärden så begär. 

Styr- och 
reglerutrustning 

Hyresgästens inredning och utrustning får inte 
placeras så att rumstermostaten registrerar felaktig 
rumstemperatur. 

2.4 Relationshandlingar 

För det fall Hyresgästens arbeten i Lokalen leder till att 
relationshandlingar/ritningar över Fastigheten delvis behöver uppdateras/bytas 
ut ska detta hanteras av Hyresgästen på Hyresgästens bekostnad. Handlingarna 
ska sedan de uppdaterats/bytts ut överlämnas till Hyresvärden. 
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2.5 Besiktning efter ombyggnation av Lokalen 

2.5.1 Efter ombyggnation av Lokalen ska en särskild besiktning ske för att konstatera 
att respektive part fullgjort sina åtaganden och särskilt att Hyresgästen fullgjort 
sina åtaganden enligt punkt 2.3 ovan. Besiktningsman ska utses av Hyresvärden 
och bekostas av Hyresgästen. Besiktningsmannen ska vara en lämpad och ojävig 
person. Jäv ska bedömas i enlighet med förvaltningslagen (SFS 1986:223). 
Invändning om olämplighet eller jäv ska göras innan besiktning sker. Har 
besiktning skett utan att invändning om olämplighet eller jäv får invändning 
härom inte göras av Hyresgästen därefter. 

2.5.2 Resultatet av besiktningen ska antecknas i ett protokoll som ska justeras av både 
Hyresvärden och Hyresgästen. Part ska omedelbart och på egen bekostnad 
åtgärda eventuella anmärkningar som påpekas av besiktningsmannen. Även de 
anmärkningar som åtgärdas ska godkännas av besiktningsman och ett protokoll 
ska upprättas som ska justeras av både Hyresvärden och Hyresgästen. 

2.5.3 Uppfyller inte Hyresgästen sina åtaganden om rättelse eller följer inte 
Hyresgästen de anvisningar om arbetenas utförande som Hyresvärden lämnat 
får Hyresvärden genomföra rättelse på Hyresgästens bekostnad. 

3. Arbetsformer under genomförande av Ombyggnadsarbetena 

3.1 Bakgrund  

3.1.1 Inför Hyresgästens tillträde av Lokalen har Hyresgästen och Hyresvärden 
överenskommit om Hyresvärdens genomförande av Ombyggnadsarbetena. 
Även Hyresgästen ska genomföra vissa inrednings- och installationsarbeten i 
Lokalen, i enlighet med Hyresavtalet. 

3.1.2 Hyresvärden och Hyresgästen har i denna Bilaga 2c (Hyresgästens arbeten i 
Lokalen) överenskommit om de övergripande arbetsformerna för samordning 
av arbetena i Lokalen, Hyresvärdens och Hyresgästens roller samt deras 
respektive rättigheter och skyldigheter under tiden från Hyresavtalets 
undertecknande till och med Tillträdesdagen enligt Hyresavtalet, 
(”Genomförandetiden”), bl.a. med avseende på möten, besked och 
förändringar i överenskomna arbeten. 

3.2 Arbeten m.m.  

3.2.1 Hyresvärden har åtagit sig att anpassa Lokalen i enlighet med 
Ombyggnadsarbetena. 

3.2.2 Hyresgästen har åtagit sig att genomföra vissa verksamhetsspecifika 
anpassningar såsom kontorsinredning m.m., i enlighet med Hyresavtalet 
(”Hyresgästens Arbeten”). 
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3.2.3 När Ombyggnadsarbetena är färdigställda ska parterna tillse att nya uppdaterade 
versioner av Bilaga 3 (Ritningar) och Bilaga 2a (Byggnadsteknisk beskrivning), 
utvisande Lokalens slutliga omfattning och utformning (med hänsyn till 
genomförda ändrings- och tilläggsarbeten) biläggs Hyreskontraktet till ersättande 
av tidigare bilagda versioner. 

3.3 Administration 

3.3.1 Organisation  

3.3.1.1 Hyresvärden och Hyresgästen ska under projektering av Ombyggnadsarbetena 
utse ombud att företräda respektive part under Genomförandetiden. Namn på 
respektive parts ombud samt e-post och telefonnummer till respektive parts 
ombud ska skriftligen meddelas den andre parten. 

3.3.1.2 Parterna ska tillse att ovan nämnda ombud befullmäktigas att företräda 
Hyresvärden respektive Hyresgästen i frågor som avser iordningställandet av 
Lokalen och ansvarar för att tillse att den som företräder Hyresvärden respektive 
Hyresgästen och fattar beslut för respektive part har behörighet att göra det. Vid 
byte av ombud ska detta skriftligen meddelas den andra parten.  

3.3.2 Hyresgästmöten 

3.3.2.1 Under Genomförandetiden ska Hyresvärden tillse att hyresgästmöten hålls med 
Hyresgästen i erforderlig omfattning, dock minst varannan vecka. Hyresvärden 
ska kalla Hyresgästen till hyresgästmötena. Kallelse med bifogad mötesagenda, 
som ska ange vilka kända beslutspunkter som ska behandlas på mötet, ska gå ut 
senast tre vardagar innan mötet. 

3.3.2.2 Parterna ska vid hyresgästmöte företrädas av ovan angivna ombud eller av 
person som skriftligt befullmäktigats av ombudet. Utöver dessa ombud kan 
andra personer närvara vid hyresgästmötena efter överenskommelse parterna 
emellan. Det åligger respektive part att kalla eventuella personer utöver ombud. 

3.3.2.3 Vid hyresgästmöte ska Hyresvärden föra protokoll, som ska översändas till 
Hyresgästen för skriftligt godkännande senast 48 timmar från mötets avhållande. 
Hyresgästen ska lämna eventuella synpunkter eller godkänna protokollet senast 
24 timmar från mottagandet av protokollet. Avhörs inte Hyresgästen med 
varken godkännande eller synpunkter inom nämnda tidsfrist ska protokollet 
anses vara godkänt av båda parterna. Ett av Hyresvärden översänt protokoll 
anses vara skriftligen godkänt av Hyresvärden. I protokollen ska bl.a. anges 
fattade beslut, överenskommelser samt vilka handlingar Hyresvärden 
tillhandahållit Hyresgästen och vice versa. Vid mycket tidskritiska beslut ska 
parterna hantera frågan särskilt och så skyndsamt som saken kräver. 
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3.3.3 ÄTA-arbeten 

3.3.3.1 Hyresgästen har enligt Hyresavtalet fram till den Preliminära Tillträdesdagen rätt 
att framställa önskemål om ändrings-, tilläggs- och avgåendearbeten som innebär 
förändringar av Lokalens skick, utformning, och funktion i förhållande till 
Ombyggnadsarbetena (”ÄTA”). I tillägg till vad som regleras i Hyresavtalet 
gäller följande: 

Med ”ändring” avses: annan utformning än Ombyggnadsarbetena, eller 
befintligt utförande i de delar som ej omfattas av 
Ombyggnadsarbetena, och som leder till 
ökad/minskad tidsåtgång eller ökning/minskning 
av Hyresvärdens kostnad. Exempel på ändringar 
kan vara ändring av ytskikt och/eller armaturer. 

Med ”tillägg” avses: ny funktion eller teknisk lösning utöver vad som 
framgår av Ombyggnadsarbetena och som leder till 
ökad/minskad tidsåtgång och/eller 
ökning/minskning av Hyresvärdens kostnad. 
Tillägg kan antingen komplettera en redan 
överenskommen funktion eller utgöra en helt ny 
funktion. Exempel på tillägg kan vara 
kompletterande verksamhetsspecifik belysning, AV-
utrustning, utökade dimensioneringskrav m.m. 

Med ”avgående” avses annat utförande än tidigare överenskommet 
utförande som leder till minskad kostnad eller 
tidsåtgång alternativt att åtgärd eller funktion helt 
utgår eller inte utförs. 

3.3.3.2 Utförandet av en ÄTA förutsätter Hyresgästens beställning och Hyresvärdens 
föregående skriftliga godkännande genom att ÄTA-arbetet upptas i särskild lista 
(ÄTA-lista) eller protokoll från hyresgästmöte, som undertecknas av parternas 
ombud. I ÄTA-listan ska följande anges: (i) beskrivning av den ÄTA som ska 
utföras; (ii) kostnaden för ÄTA:n och hur den ska betalas, dvs. om kostnaden 
ska läggas till det hyresgrundande beloppet eller om Hyresgästen ska erlägga 
särskild ersättning för denna kostnad (se vidare punkt 3.3.3.3 nedan); (iii) 
eventuell påverkan på den Preliminära Tillträdesdagen; (iv) eventuell uppgift om 
ägare, underhållsansvar samt kostnad för drift, underhåll, utbyte och 
återställandeskyldighet för Hyresgästen. ÄTA-listan ska kontinuerligt stämmas 
av på hyresgästsmötena. 

3.3.3.3 Samtliga ÄTA och Hyresvärdens eventuella utredningskostnader för en ÄTA 
ska bekostas av Hyresgästen för det fall åtgärden innebär en ökad kostnad för 
Hyresvärden. Om kostnaden ska läggas till det hyresgrundande beloppet, ska 
hyran ökas med ett belopp motsvarande den totala kostnaden (inklusive 
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eventuella utredningskostnader) plus ett tillägg för en avkastningsränta om åtta 
(8) procent. 

3.3.3.4 Hyresvärden har rätt att, efter samråd med Hyresgästen, besluta om de 
ändringar av planlösningen och/eller funktionen avseende Ombyggnadsarbetena 
och ÄTA-arbetena som kan komma att krävas av konstruktionstekniska eller 
liknande skäl, eller till följd av vid varje tidpunkt tillämplig lagstiftning, 
författning eller myndighetsbeslut.  

3.3.4 Besked från Hyresgästen  

3.3.4.1 Om ett visst förhållande inte har reglerats i Hyresavtalet eller det annars är 
skäligt att Hyresgästen tar ställning till en fråga, har Hyresvärden rätt att begära 
besked av Hyresgästen inom fem vardagar (förutsatt att besked och beslut inte 
är tidskritiskt i vilket fall parterna ska hantera frågan särskilt och så skyndsamt 
som saken kräver). Med besked avses Hyresgästens val av Hyresvärdens förslag 
till lösning. 

3.3.4.2 Hyresvärden ska, om erforderligt, tillhandahålla Hyresgästen beskedsunderlag 
för Hyresgästens granskning. Hyresvärden ska vid Hyresgästens begäran om 
förlängd granskningstid av beskedsunderlaget för Hyresgästen ange tidpunkt för 
då besked senast måste lämnas för att inte medföra tidskonsekvenser för 
färdigställandet. 

3.3.4.3 Efter det att skriftligt besked har lämnats av Hyresgästen enligt ovan anses 
utförandet bestämt. Vid uteblivet besked har Hyresvärden rätt att välja ett 
utförande jämförbart med Ombyggnadsarbetenas standard. 

3.4 Samordning  

3.4.1 Hyresgästens Arbeten  

3.4.1.1 Hyresgästen har rätt att före Tillträdesdagen vidta sådana arbeten som inte 
menligt påverkar Hyresvärdens åtaganden enligt Hyresavtalet. Hyresgästen äger 
dock rätt att påbörja sådana arbeten först efter att ha tillhandahållit Hyresvärden 
information om omfattning och tidsomfång av Hyresgästens Arbeten så att 
tidsmässig samordning kan ske med Hyresvärdens arbeten samt efter skriftligt 
godkännande av Hyresvärden, vars godkännande inte oskäligen får vägras, och 
efter godkännande av Hyresvärdens entreprenör. 

3.4.1.2 Hyresvärden har arbetsmiljöansvaret för byggarbetena inom de områden där 
Ombyggnadsarbetena utförs så länge som Ombyggnadsarbetena pågår. 
Hyresgästens rätt att utföra egna arbeten i Lokalen innan Tillträdesdagen 
förutsätter att ansvaret för arbetsmiljön på det gemensamma arbetsstället kan 
ordnas på ett för Hyresvärden godtagbart sätt. Exempelvis ska Hyresgästen tillse 
att samtliga av Hyresgästen anlitade entreprenörer har genomgått erforderlig 
säkerhetsutbildning samt att dessa förbinder sig att efterfölja Hyresvärdens 
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entreprenörs projektrutiner gällande miljö- och arbetsmiljöregler. Detta innebär 
att Hyresgästen (och dess entreprenörer) innan tillträde sker till arbetsplatsen 
skriftligen ska förbinda sig att acceptera de förutsättningar Hyresvärden (och 
dess entreprenör) ställer bl.a. avseende ordningsregler, arbetarskydd och 
avtalsvillkor i anslutning till MBL, legitimationsplikt, tillträdestid m.m. Detta i 
syfte att Hyresgästens Arbeten inte hindrar eller stör Hyresvärdens arbeten utan 
samordnas med dessa. 

3.4.1.3 Det åligger vidare Hyresgästen att tillse att, innan utförande av Hyresgästens 
Arbeten påbörjas, de entreprenörer som Hyresgästen anlitar för genomförandet 
innehar erforderliga tillstånd och behörigheter samt entreprenörförsäkringar. 
Försäkringsbevis ska på begäran överlämnas till Hyresvärden. 

3.4.1.4 För det fall Hyresgästens Arbeten innefattar så kallade ”heta arbeten” (såsom 
svetsning m.m.) ska kontakt alltid tas med Hyresvärden i syfte att erhålla 
nödvändiga tillstånd och andra föreskrifter för genomförande av sådana arbeten. 

3.4.1.5 Hyresgästen ska ersätta Hyresvärden för eventuella merkostnader orsakade av 
Hyresgästens Arbeten, såsom sophantering, nyttjande av hjälpmedel eller 
utrymmen, tillkommande städning, målningskomplettering, håltagning, 
brandtätning vid installationer etc. 

3.4.1.6 Hyresgästen ansvarar vidare för eventuella skador som uppstår på grund av 
arbeten som Hyresgästen själv utfört och samtliga skador som är en följd av 
sådan skada eller Hyresgästens Arbeten.  

3.4.2 Tidplan 

Parterna ska gemensamt senast 2018-02-01 utarbeta en preliminär tidplan för 
Ombyggnadsarbetenas genomförande. Sådan tidplan ska hållas löpande 
uppdaterad, så att såväl Hyresgästen som Hyresvärden i god tid före påbörjande 
av visst arbete kan planera och förbereda arbeten.  

3.5 Ordningsregler 

3.5.1 Avskärmning av Lokalen under Genomförandetiden 

Under Genomförandetiden, så länge som Ombyggnadsarbetena pågår, ska 
Lokalen avskärmas så att Ombyggnadsarbetena i minsta möjliga mån påverkar 
andra lokaler och hyresgäster inom Fastigheten. 

3.5.2 Störande arbeten 

3.5.2.1 Störande arbeten ska utföras på tider så att påverkan på hyresgästers verksamhet 
inom Fastigheten minimeras. Med störande arbeten avses t.ex. bilnings- och 
rivningsarbete, håltagning samt borrning, som är av ljudalstrande och ihållande 
störande karaktär. 
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3.5.2.2 Hyresgästen ska vid genomförande av Hyresgästens Arbeten visa hänsyn till 
andra hyresgäster i Fastigheten genom att utföra sådana störande arbeten som 
anges i punkt 3.5.2.1 ovan på tider så att påverkan på andra hyresgästers 
verksamheter minimeras. Hyresvärden äger rätt att avbryta Hyresgästens 
Arbeten för det fall dessa mer än i begränsad mån stör andra hyresgäster i 
Fastigheten med hänvisning till att arbetena får utföras på tider som anges i 
punkt 3.5.2.1 ovan. 

3.5.2.3 För det fall Hyresgästen ska genomföra sådan störande arbeten som anges i 
punkt 3.5.2.1 ovan ska Hyresgästen senast tre (3) dagar innan påbörjandet av 
sådana arbeten anmäla detta till Hyresvärden. 

3.5.3 Dammspridning 

3.5.3.1 Arbetsområden ska om nödvändigt avskärmas med plast och provisoriska 
väggar för att förhindra byggdamm från spridning till gemensamma ytor och 
nyttigheter eller ytor där andra hyresgäster bedriver verksamhet. 

3.5.3.2 Om arbeten mer än i ringa omfattning skapar damm ska dessa arbeten utföras 
under de särskilt angivna tiderna för störande arbeten enligt punkt 3.5.2 ovan 
alternativt särskilda åtgärder vidtas så att störning inte uppkommer (såsom 
avskärmning). 

3.5.4 Materialhantering 

3.5.5 Hyresgästen ska vid utförande av Hyresgästens Arbeten tillse att gemensamma 
ytor och nyttigheter och nödutgångar hålls fria från byggmaterial och övrig 
utrustning. 

3.5.6 Tillträde till Lokalen och leveranser av material till Lokalen under 
Genomförandetiden ska i första hand ske genom tillgängliga lastgator och 
servicegångar. För det fall möjlighet till tillträde till Lokalen via lastgata och/eller 
servicegångar saknas ska tillträde till, och transporter av material till, Lokalen ske 
på sätt som anvisas av Hyresvärden. 

3.5.7 Lastgator och transport- och/eller servicegångar ska hållas städade under hela 
Genomförandetiden.  

3.5.8 Övrigt 

Det åligger Hyresvärden och Hyresgästen att tillse att anlitade entreprenörer vid 
utförandet av Ombyggnadsarbetena och Hyresgästens Arbeten, i relevanta delar, 
tillämpar reglerna i denna Bilaga 2c (Hyresgästens arbeten i Lokalen). 
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3.6 Relationshandlingar 

För det fall Ombyggnadsarbetena i Lokalen leder till att 
relationshandlingar/ritningar över Fastigheten delvis behöver uppdateras/bytas 
ut ska detta hanteras och bekostas av Hyresvärden.  

3.7 Besiktning i samband med Tillträdesdagen 

3.7.1 Innan eller i samband med Tillträdesdagen ska parterna tillse att en besiktning 
sker av Lokalen med Hyresgästens och Hyresvärdens ombud närvarande. Vid 
besiktningen ska kontrolleras att Lokalen är i avtalat skick. Eventuella mindre 
avvikelser ska noteras och åtgärdas av Hyresvärden men ska inte medföra att 
Hyresgästen äger rätt att underlåta att tillträda Lokalen. Vid besiktningen ska 
eventuella avvikelser dokumenteras i ett skriftligt protokoll som ska justeras av 
både Hyresvärden och Hyresgästen. 

3.7.2 Vid besiktningen ska kontrolleras att Lokalen är i avtalat skick med avseende på 
bl.a. Ombyggnadsarbetena och eventuella tillkommande ÄTA-arbeten. 
Eventuella fel och brister ska snarast, dock senast inom 6 veckor efter 
besiktningen, åtgärdas av Hyresvärden. Hyresgästen är dock medveten om att 
klimatpåverkande installationer måste injusteras i säsong och har genom 
undertecknande av Hyresavtalet godtagit eventuella provisoriska anordningar, 
injusteringsarbeten, smärre målningskompletteringar och liknande 
efterjusteringsarbeten som kan kvarstå en tid efter Tillträdesdagen.  

3.7.3 Om Hyresgästen upptäcker ytterligare brister av annat slag efter Tillträdesdagen 
ska dessa skyndsamt meddelas Hyresvärden för dennes bedömning av bristens 
art och eventuella åtgärd. 

 

Ort: 
Datum: 
  

Ort: 
Datum:  

GERP BÅLSTA CENTRUM AB HÅBO KOMMUN 

 
____________________ 

 
_____________________ 

Carl Strufve 
 
____________________ 
Signatur 
 
____________________ 
Namnförtydligande 

Signatur 
 
_____________________ 
Namnförtydligande 
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 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2017-10-18 KS 2017/00629 nr 78079 

 
Fastighetsenheten 
Karin Gustafsson, Fastighetschef 
0171-538 88 
karin.gustafsson@habo.se 

 

Utökning av investeringsmedel för Lundby Ridhus 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige beslutar att bevilja 7 miljoner i utökade 

investeringsmedel för uppförande av nytt ridhus med integrerade 

klubbhusfunktioner vid Lundby Gård.  

 

Sammanfattning 

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

takkonstruktionen försvagats genom åren. Den stora riskfaktorn är stora 

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

säkerställa taket. En renovering var planerad att genomföras under 

sommaren 2017. Inkomna anbud visade att enbart en renovering av 

ridhustaket kom att vida överstiga för ändamålet avsatta investeringsmedel. 

Åtgärderna visade sig inte vara ekonomiskt försvarbara. Kommunstyrelsen 

beslutade den 20 mars 2017 , Dnr 2017/00133, § 74, att godkänna förslaget 

att riva det befintliga ridhuset och bygga ett nytt med de funktioner som 

finns idag, integrerade i ridhuset. Upphandling av entreprenör har påbörjats 

och inkomna anbud indikerar en fördyring av projektet. Fördyringen beror 

främst på att anläggen saknar godkänd avloppsanläggning samt de ökade 

kraven på tillgänglighet som en nybyggnation medför. 

 
Ärendet 

Håbo Ridklubb har bedrivit ridverksamhet på Lundby Gård sedan 1982 och 

har för sin verksamhet, utöver ridhuset disponerat gårdens ursprungliga 

bostadshus, uppfört omkring 1840, som klubbhus. Klubbhuset är i mycket 

dåligt skick och en helhetslösning med omklädningsrum, RWC, läktare, 

cafeteria/mötesrum, allt tillgänglighetsanpassat, är mera fördelaktigt, inte 

bara ekonomiskt utan också ur användarperspektiv. En särskild utredning 

behöver göras för hur det bevarandevärda gårdshuset kan renoveras och få 

en ny användning. 

Inkomna anbud på det nya ridhuset med sina integrerade funktioner påvisar 

en betydligt högre kostnad än tidigare beräknats. Fördyringen ligger främst i 

att anläggningen saknar fungerande avlopp. Kommunens miljöavdelning har 

gjort tillsynsbesök på anläggningen och inget av avloppen uppfyller de krav 

som ställs och anläggningen måste senast 31 december 2018 vara åtgärdad. 

Detta oavsett den planerade nybyggnationen.  En utredning avseende ny 

avloppsanläggning har gjorts. Utredningen ger två olika förslag, det ena är 

ett minireningsverk och det andra är en ny markbädd med infiltration. Valet 

har fallit på markbäddsalternativet. Andra faktorer som bidrar till 

fördyringen är tillkommande markarbeten för att uppfylla de 

tillgänglighetskrav som lagstiftningen kräver. Tillgänglighetsåtgärder är 
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främst markarbeten såsom utjämning av mark, asfaltering och byggande av 

nya handikappanpassade parkeringsplatser. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Det finns 7 miljoner i investeringsmedel för 2017 för det planerade 

projektet. För att kunna uppfylla kraven på en godkänd avloppsanläggning 

och tillgänglighet behövs en utökning av beviljade investeringsmedel med 7 

miljoner kronor. Tilldelning av entreprenör kommer först att kunna göras 

när erforderliga medel är beviljade.  

Uppföljning 

Igångsättningstillstånd krävs för att projektet ska kunna starta. 

Slutrapportering av projektet kommer att göras till ansvarig nämnd. 

Beslutsunderlag 

– Inkomna anbud – sekretessbelagda, upphandlingen ej avslutad 

– VA-utredning 

– VA-lösning, förslag 

– Kommunicering inför eventuellt förbud mot utsläpp av avloppsvatten 

__________ 

Beslut skickas till 

Fastighetschef 

Ekonomiavdelningen  

 



 

VA-UTREDNING 
Lundby 2:1, Håbo kommun 

2017-05-31 
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1 INLEDNING 
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3 FÖRUTSÄTTNINGAR 

3.1 OMRÅDESBESKRIVNING 
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3.2 JORDARTSFÖRHÅLLANDEN  

3.3 TOPOGRAFISKA FÖRHÅLLANDEN 

 

3.4 BEFINTLIGA LEDNINGAR OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR 
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3.5 RECIPIENT 

4 KRAV PÅ AVLOPPSANLÄGGNINGAR 

5 FÖRSLAG TILL AVLOPPSLÖSNINGAR 

5.1 ENSKILT AVLOPP 
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http://www.structor.se/


http://www.structor.se/


6 SLUTSATS 
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Fastighetsenheten 
Karin Gustafsson, Fastighetschef 
0171-538 88 
karin.gustafsson@habo.se 

 

Utökade medel för Västerängsskolans kök 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige beslutar att bevilja 4,7 miljoner kronor i utökade 

investeringsmedel för byggande av nytt tillagningskök och matsal samt 

iordningställande av lektionssal för hem- och konsumentkunskap vid 

Västerängsskolan.  

 

Sammanfattning 

Västerängsskolan ska byggas ut med ett tillagningskök samt en ny matsal. 

Projektet beviljades en budget på 27,8 miljoner kronor. Projektet skulle 

drivas i partneringform. Entreprenör upphandlas och arbetet med 

projekteringen startade. Redan i tidigt skede stod det klart att den beräknade 

lokalytan var för liten för att klara att uppfylla målet med en fullskalig skola 

med tillagningskök, matsal och undervisningslokal för hem- och 

konsumentkunskap. Den ursprungliga lokalytan som låg till grund för 

kalkylen hade beräknats till 400-500 m
2
, men som efter projektering visade 

ett lokalbehov av 750 m
2
. Den största ökningen är skolrestaurangen som ska 

inrymma sittplats för över 200 personer per sittning. En upphandling 

genomfördes och är avslutad. Tilldelningsbeslut kommer att lämnas när 

finansieringen av projektet är säkerställd.  

 
Ärendet 

Fastighetenheten har tidigare fått uppdrag från Barn- och 

utbildningsförvaltningen att ombesörja erforderliga byggnationer på 

Västerängsskolan för att kunna inrymma tillagningskök, matsal och 

undervisningslokal för hem – och konsumentkunskap. Den ursprungliga 

investeringskalkylen var beräknad på en skolrestaurang på 400-500 m
2
. 

Efter att behovet utretts, bland annat genom två workshops där 

representanter från samtliga berörda verksamheter deltog framkom att 

lokalbehovet var betydligt större. Den framprojekterade ytan på 750m
2
 

omfattar en ombyggnad av befintligt mottagningskök till hem – och 

konsumentkunskapssal, nybyggnation av tillagningskök och matsal. Med 

dessa förändringar och lokaltillskott blir Västerängsskolan en fullskalig 

skola.  

Projektet skulle drivas som ett partneringprojekt och entreprenör 

upphandlades utifrån förutsättningarna i upphandlingsunderlaget. Relativt 

tidigt i projektet framkom att budgeterade medel inte skulle räcka samt att 

entreprenören inte tagit med alla efterfrågade uppgifter och åtgärder i sitt 

anbud. Projektet avbröts och ny upphandling har genomförts. 

Upphandlingen är nu avslutad. Tilldelningsbeslut kommer att ske när beslut 
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om finansiering finns och projektet kan starta när erforderligt 

igångsättningstillstånd erhållits. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Kostnadsökningen på 4,7 miljoner kronor är föranledd av det utökade 

lokalbehovet i förhållande till den ursprungliga ytan som låg till grund för 

projektets kalkyl. Den ökade byggkostnaden kommer innebära en höge hyra 

för verksamheten. 

Uppföljning 

Igångsättningstillstånd krävs för att projektet ska kunna starta. 

Slutrapportering av projektet kommer att göras till ansvarig nämnd. 

Beslutsunderlag 

– Rapport från ansvarig projektledare  

__________ 

Beslut skickas till 

Fastighetschef 

Ekonomiavdelningen  
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Tekniska avdelningens stab 
Eva Anderling, Teknisk chef 
 
eva.anderling@habo.se 

 

VA-plan för Håbo kommun 

Förslag till beslut  

1. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt förvaltningen att ta fram en 

VA-plan för att tydliggöra kommunens långsiktiga arbete med 

vattenförsörjning och avloppshantering. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsens tekniska utskott ska 

utgöra referensgrupp vid arbetet med VA-planen 

 

Sammanfattning 

En VA-plan tydliggör hur kommunen ska arbeta med vattenförsörjning och 

avloppshantering. Den utgör också ett viktigt underlag i den fysiska 

planeringen. 

 

VA-planen ska omfatta hela kommunen, både den allmänna anläggningen 

inom befintligt verksamhetsområde och de delar av kommunen som ligger 

utanför verksamhetsområde. 

 

Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket har tillsammans med 

SKL och andra aktörer inom området tagit fram en nationell vägledning för 

kommunal VA-planering. 

 

VA-planen ska tas fram genom ett förvaltningsövergripande arbete. VA-

planen ska godkännas politiskt. Arbetet inleds 2017 och avslutas våren 

2018. Finansiering sker helt eller delvis genom stimulansmedel från 

Boverket. 

 
Ärendet 

En VA-plan tydliggör hur kommunen ska arbeta med vattenförsörjning och 

avloppshantering. Den utgör också ett viktigt underlag i den fysiska 

planeringen vid översiktsplanering, detaljplanering, planbesked, 

förhandsbesked och bygglov. 

 

VA-planen ska omfatta hela kommunen, både den allmänna anläggningen 

inom befintligt verksamhetsområde och de delar av kommunen som ligger 

utanför verksamhetsområde. 

 

Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket har tillsammans med 

SKL och andra aktörer inom området tagit fram en nationell vägledning för 

kommunal VA-planering. Vägledningen beskriver de olika stegen i 

planeringsprocessen. 
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Steg 1 omfattar att definiera projektet, att tillsätta projektgrupp och 

styrgrupp och etablera samarbete med externa intressenter. Medverkan från 

den politiska nivån klargörs. 

 

Steg 2 omfattar att beskriva nuläget i kommunen avseende VA-försörjning, 

dagvatten och ytvatten samt grundvatten liksom bebyggelseutveckling. 

Omvärldsfaktorer kartläggs. Strategiska frågor av särskild betydelse för 

kommunen klargörs. 

 

Steg 3 omfattar att fastställa strategiska vägval, riktlinjer och 

prioriteringsgrunder. Konsekvenser avseende miljö, kommunens utveckling 

och ekonomi beskrivs. 

 

Steg 4 omfattar att sammanställa VA-planens innehåll avseende den 

allmänna anläggningen, VA-försörjning utanför verksamhetsområde, 

utbyggnad, enskild VA-försörjning och dagvatten samt planens 

konsekvenser. 

 

Steg 5 omfattar beskrivning av genomförande och uppföljning av VA-

planen. 

 

VA-planen ska tas fram genom ett förvaltningsövergripande arbete. VA-

planen ska godkännas politiskt. 

 

Det är av vikt att VA-planen tas fram parallellt med översiktsplanen då 

dessa dokument samspelar med varandra. Den pågående utredningen av 

framtida VA-försörjning i kommunen kommer också den att samspela med 

och utgöra underlag för VA-planen. Arbetet med VA-planen planeras 

inledas under 2017 och avslutas under våren 2018. 

 

Arbetet med VA-planen finansieras under 2017 genom stimulansmedel från 

Boverket. Kommunen har ansökt om stimulansmedel även för 2018 men 

beslut har ännu inte erhållits. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Medel finns för arbete som utförs under 2017. Om stimulansmedel inte 

erhålls från Boverket för 2018 kan finansiering ske genom omfördelning 

inom beslutad budgetram. 

Uppföljning 

Uppföljning av arbetet med VA-plan kommer att ske genom de politiska 

beslut som kommer att behöva tas i anslutning till framtagandet. 

Beslutsunderlag 

- 

__________ 
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Beslut skickas till 

Tekniska avdelningen 

Bygg- och miljöförvaltningen 
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