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Alkoholtillstånd

Se rubrikerna tillstånd och regler samt tillsyn.

u

Anslutning till
kommunalt vatten
och avlopp (VA)

Anslutning till det kommunala nätet för vatten och avlopp görs
av kommunens VA-avdelning. När din fastighet är ansluten till
kommunalt VA-nät gäller de regler som finns samlade i ”Allmänna
bestämmelser för brukande av Håbo kommuns allmänna vatten- och
avloppsanläggning” ( som förkortat kallas ABVA). På habo.se/va
finns ABVA för nedladdning och där hittar du information om vilka
rättigheter och skyldigheter du har gentemot VA-avdelningen.
Kundtjänst för VA och avfall kan hjälpa till med information
och prisuppgifter. Tel 0171-525 00 • E-post:va.avfall@habo.se
www.habo.se/va

u

Arbetsgivaravgifter

Skatteverket tillhandahåller information om arbetsgivaravgifter
(egenavgifter).
Besök Skatteverkets hemsida www.skatteverket.se

u

Avfall

Alla företag och verksamheter, både privata och offentliga, ger
upphov till verksamhetsspecifikt avfall inklusive farligt avfall, producentansvarsavfall samt hushållsavfall. Företag och verksamheter
ska därför ha ett avtal med kommunen om hämtning av hushållsavfall. Grovavfall kan mot avgift lämnas till återvinningscentralen
i Västerskog. För övrigt avfall, till exempel producentansvarsavfall
och farligt avfall, är du som företagare själv ansvarig för att se till att
det sorteras och tas om hand om på rätt sätt.
Kundtjänst för VA och avfall hjälper till med abonnemang
och information. Tel. 0171-525 00 • E-post: va.avfall@habo.se
www.habo.se/avfall

u

Bolagsform

Bolagsverket hanterar registrering av nya företag och registerändringar
för befintliga företag. De tar även emot årsredovisningar, registrerar
företagsinteckningar och beslut i likvidationer. Besök deras hemsida
www.bolagsverket.se. Där finns även information om de olika
bolagsformerna.
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Brandinspektion

På räddningstjänstens webbsida www.rtjeh.se kan du läsa mer om
hur räddningstjänsten Enköping/Håbo bedriver tillsyn, vad systematiskt
brandskyddsarbete innebär, vad som är en skriftlig redogörelse samt
regler om förvaring och hantering av brandfarlig vara.
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Bygglov och
bygganmälan

Söker du bygglov eller vill göra en bygganmälan?
Bygglov behövs bland annat när du vill:
• bygga nytt
• bygga till
• ändra fasaden (till exempel ta upp ett nytt fönster)
• ändra användningen av en byggnad (till exempel från bostad till förskola)
• sätta upp skyltar
Bygganmälan kan laddas ner från www.habo.se/bygglovsanmalan
Tel: 0171-525 00 • E-post: bygglov@habo.se
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Etablering

Funderar du på att etablera ditt företag i Håbo kommun
och behöver råd, kontakta Håbo Marknads AB 0171-538 00.
Se även www.habo.se/marknad

u

Export

EEN (enterprise europe network) på besök, Import/exportrådgivning
Behöver du hitta agenter för dina produkter eller tjänster eller önskar
du hitta tillverkare i något annat land, kom och besök EEN som
kommer till Håbo Marknads AB varje månad. Deras tjänster är helt
kostnadsfria. www.eiv.u.se
Kontakta Håbo Marknad för tidsbokning. Kontaktperson Ann-Mari
Sundgren 076- 148 72 22, eller ann-mari.sundgren@habo.se
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Finansiering

Se rubrik företagsrådgivning.

u

Franchising

Funderar du på att bli franchisetagare? På www.franchisenet.se
finns information om franchising. Här finns nyttig information om
bland annat vad åtagandet innebär, information för franchisegivare
och starta eget information.
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Företagsregister

Ett företagsregister finns på Håbo kommuns hemsida
www.habo.se/marknad. Har du några frågor gällande registret,
kontakta lena.eklund-gabrielsson@habo.se, 0171-538 00.
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Försäkringar

Se över ditt försäkringsskydd, både för egen del och för företaget.
Mycket nyttig information finns på www.tillvaxtverket.se,
www.afa.se och www.smakassa.se.
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Företagsrådgivning

På www.habo.se/marknad finns allmänna råd till nya och gamla
företagare, där finns också länkar till olika aktörers hemsidor.
Boka tid för kostnadsfri rådgivning. Kontaktperson Ann-Mari
Sundgren, 076-148 72 22, eller ann-mari.sundgren@habo.se.
Har du en idé om en innovation? Behöver du finansiering? Vill du
utveckla ditt företag? Kom och besök Almi Företagspartner som varje
månad kommmer till Håbo Marknads AB. Kontakta Håbo Marknads AB
för tidsbokning, 0171-538 00
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Håbo
Business School

Håbo Marknads AB erbjuder utbildning i form av Anbudsskola och
Starta eget utbildning. Läs mer på www.habo.se/marknad eller
ring 0171-538 00.
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Industrimark

Vid behov av företagsmark, kontakta Per Andersson, 070-670 00 64
eller mejla per.andersson@habo.se.
Se även www.habo.se/marklokaler
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Lediga lokaler

Lediga lokaler finns bland annat på www.habo.se/marklokaler,
vid frågor kontakta Håbo Marknads AB, 0171-538 00.
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Livsmedelshantering

Registrera verksamheten hos kommunens miljöavdelning. Anmälan
kan laddas ner på www.habo.se/tillstandotillsyn. Frågor
besvaras av Håbo kommun. Tel 0171-525 00
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Miljöfrågor

(du som driver eller planerar
att öppna restaurang, gatukök
eller liknande)

Frågor som handlar om hållbar utveckling och kommunens övergripande
arbete med miljöfrågor besvaras av kommunens miljöstrateg.
Tel 0171-525 00 • www.habo.se/hallbarutveckling
Vill du veta hur du kan spara energi, vilka uppvärmningsalternativ
som finns för dig eller vilka bidrag som finns att söka? Eller få tips
om hur du kan konsumera och agera mer miljövänligt? Kontakta
kommunens energi- och klimatrådgivare.
Tel: 08- 29 11 29 • www.energirådgivningen.se
Frågor som rör ditt ansvar för miljön, miljöfarlig verksamhet, sanering
av förorenade områden och dylikt se Tillstånd och regler.
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Mötesplatser
för företagare

Hitta mötesplatser för företagare på www.habo.se/marknad,
under fliken aktiviteter. Vid frågor kontakta Håbo Marknads AB,
0171-538 00.
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Nyföretagande

Se Starta företag.

u

Serveringstillstånd

Se Tillstånd och regler samt tillsyn.

u

Skatte- och
taxeringsfrågor

Information om skattefrågor hittar du på www.skatteverket.se

u

Starta företag

Råd, tips och länkar finns på www.habo.se/marknad. Vill du ha
personlig hjälp kontakta, Ann-Mari Sundgren, 076-148 72 22 eller
ann-mari.sundgren@habo.se
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Tillstånd och regler

De företag som bedriver verksamhet som regleras i lag måste söka
tillstånd eller anmäla verksamheten till kommunen och/eller andra
myndigheter.
Ibland kan det krävas mer än en anmälan till kommunen. Om
exempelvis en förskola ska startas kan både lokalen och livsmedelshanteringen behöva anmälas.

Följande verksamheter ska tillståndsprövas eller anmälas av kommunen/
länsstyrelsen innan verksamheten påbörjas:
• Lokaler för hygienisk behandling/piercing/tatuering och övriga
”stickande” verksamheter
• Lokaler för skol- och förskoleverksamhet
• Livsmedelsverksamheter
• Köldmedieanläggningar
• Omhändertagande av eget avfall på egen fastighet
• Användning av avfall för anläggningsändamål
(till exempel schaktning)
• Transport av eget farligt avfall från egen verksamhet
(länsstyrelsen)
• Miljöfarliga verksamheter
• Sanering av förorenade områden
• Sanering av byggnader med PCB
• Spridning av bekämpningsmedel
• Oljecisterner
• Värmepumpar
• Avloppsanläggningar
• Vattenverksamhet (länsstyrelsen)

Andra verksamheter som kan behöva tillstånd är:
•
•
•
•
•
•

Alkoholförsäljning, serveringstillstånd
Folkölsförsäljning
Tobaksförsäljning
Automatspel
Brandfarlig vara
Receptfria läkemedel

Frågor om tillstånd och regler besvaras av Håbo kommun.
Tel 0171-525 00 • www.habo.se/tillstandotillsyn

u

Tillsyn

Tillsyn är samhällets sätt att kontrollera att medborgare och verksamhetsutövare följer lagar och regler och tar sitt ansvar för miljön
och samhällets utveckling. Den omfattar både rent myndighetsarbete
och förebyggande samt stödjande insatser. Tillsyn är också ett sätt
att föra ut kunskap och mana till engagemang i gemensamma frågor.
Frågor besvaras av kommunen.
Tel 0171-525 00 • www.habo.se/tillstandotillsyn
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Turismfrågor

För information gå in på, www.habo.se/turism, eller kontakta
Jenny Lindberg 073-227 50 25, jenny.lindberg@habo.se
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Upphandling

Du hittar information om aktuella upphandlingar i Håbo kommun och
upphandlingsförfarandet på www.habo.se/upphandling, eller ring
0171-525 00.

u

Övriga frågor

Vid övriga näringslivsfrågor kontakta Håbo Marknads AB, 0171-538 00
eller gå in på www.habo.se/marknad. Håbo Marknads AB arbetar
inom områdena Nyföretagande - Företagsutveckling - Ungt företagande
- Företagslots - Nyetableringar - Turismutveckling.
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