
 

 

 KALLELSE 

 Datum  

 2019-02-20  

Tekniska nämnden 
 

 

Ledamöter Ersättare 

Lisbeth Bolin (C), Ordförande 

Lars-Göran Bromander (S), 1:e vice ordförande 

Roger von Walden (M) 

Jonny Ekblom (S) 

Erik Nylén (SD) 

Anders Thonfors (M) 

Sven Rosendahl (KD) 

Maria Annell (S) 

Tekniska nämnden kallas till sammanträde 

Tid torsdagen den 28 februari 2019, kl. 17:00 

 

Plats Jättestora Centrumrummet, Kommunhuset, Bålsta 

 

Ärenden 

1.  
Mötets öppnande  

Upprop, val av justerare, fastställande av dagordning 

 

2.  
Lokala trafikföreskrifter om förbud att parkera på vändplats på Parkvägen 

Dnr 2019/00013  

 

3.  
Lokala trafikföreskrifter om gångfartsområde på Gärdesvägen 

Dnr 2019/00020  

 

4.  
Lokala trafikföreskrifter om gångfartsområde på Tegvägen 

Dnr 2019/00021  

 

5.  
Lokala trafikföreskrifter om förbud att parkera på vändplats på Uddvägen 

Dnr 2019/00022  

 

6.  
Lokala trafikföreskrifter om parkering för 

rörelsehindrade inom parkeringsområde med infart från Centrumvägen 

Dnr 2019/00023  

 

7.  
Lokala trafikföreskrifter om upphävande av Håbo kommuns lokala trafikföre-

skrifter om förbud att stanna och parkera på Kraftleden och Kalmarleden 

Dnr 2019/00031  

 



 

 KALLELSE 

 Datum  

 2019-02-20  

Tekniska nämnden 
 

 

8.  
Lokala trafikföreskrifter om tidsbegränsad parkering inom 

parkeringsområde med infart från Centrumvägen 

Dnr 2019/00024  

 

9.  
Lokala trafikföreskrifter om begränsad hastighet inom området Väppeby äng 

Dnr 2019/00025  

 

10.  
Håbo kommuns lokala trafikföreskrifter om förbud att parkera inom området 

Centrumvägen 

Dnr 2019/00050  

 

11.  
Håbo kommuns lokala trafikföreskrifter om hastighet inom område Viby äng 

Dnr 2019/00051  

 

12.  
Håbo kommuns lokala trafikföreskrifter om förbud att parkera inom området 

Väppeby äng 

Dnr 2019/00052  

 

13.  
Inhyrning av lokal för Daglig verksamhet, undertecknande av avtal 

Dnr 2019/00053  

 

14.  
Inhyrning av lokal för LSS-boende Vallvägen, undertecknande av avtal 

Dnr 2019/00054  

 

15.  
 Uppdrag att utreda fastighetsnära insamling av förpackningar 

Dnr 2019/00065  

 

16.  
Revidering av avfallsföreskrifter 

Dnr 2019/00067  

 

17.  
 Revidering av regler och anvisningar för grävning och schakt i allmän mark 

Dnr 2019/00063  

 

18.  
Revidering VA-taxa 

Dnr 2019/00073  

 

19.  
Revidering ABVA 

Dnr 2019/00074  

 

20.  
Antagande av VA-plan och VA-policy 

Dnr 2019/00072  

 

21.  
Tekniska nämndens representation i kommunala pensionärsrådet  

Dnr 2019/00079  

 

22.  
Anmälan av delegationsbeslut 2019 till Tekniska nämnden  

Dnr 2019/00080  

 



 

 KALLELSE 

 Datum  

 2019-02-20  

Tekniska nämnden 
 

 

23.  
Informationspunkt Krafleden  

Dnr 320  

 

24.  
Informationspunkt, förvaltningen informerar  

Dnr 321  

 

25.  
Övriga frågor 

Dnr 322  

 

 

   

Lisbeth Bolin 

Ordförande 

 Olle Forsmark 

Sekreterare 

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

 Datum Vår beteckning 

 2019-01-11 TN 2019/00013 nr 56 

Tekniska förvaltningen 
Gatu- och parkavdelningen 
Sophie Hellmin, trafikingenjör 
0171-46 84 67 
sophie.hellmin@habo.se 

 

Lokala trafikföreskrifter om förbud att parkera på vändplats på 
Parkvägen 

Förslag till beslut  

1. Tekniska nämnden beslutar att anta Håbo kommuns lokala 

trafikföreskrifter om förbud att parkera på vändplats på Parkvägen 0305 

2019:00001.   

 

Sammanfattning 

Vid Parkvägens vändplats saknas det skyltning och en föreskrift om förbud 

att parkera i vändplats. Parkerade bilar i vändplats utgör ett hinder i 

framkomligheten för andra fordon. 

  
  

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inga ekonomiska konsekvenser. 

Uppföljning 

Ingen uppföljning 

Beslutsunderlag 

– LTF Vändplats på Parkvägen   

__________ 

Beslut skickas till 

Gatu- och parkavdelningen 



 
 
 
 

0305 2019:00001
 

Håbo kommuns lokala trafikföreskrifter om förbud att parkera på
vändplats på Parkvägen;

 
beslutade den <beslutsdatum>.
 
Håbo kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 16 och 3 § första
stycket trafikförordningen (1998:1276) följande.
 
På vändplatsen vid Parkvägens södra ände enligt kartbilden till denna bilaga får
fordon inte parkeras.

Denna författning träder i kraft den <ikraftträdandedatum>.
 
På Håbo kommuns vägnar.
Tekniska nämnden

Sophie Hellmin



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

 Datum Vår beteckning 

 2019-01-17 TN 2019/00020 nr 81 

Tekniska förvaltningen 
Gatu- och parkavdelningen 
Sophie Hellmin, Trafikingenjör 
0171-46 84 67 
sophie.hellmin@habo.se 

 

Lokala trafikföreskrifter om gångfartsområde på Gärdesvägen 

Förslag till beslut  

1. Tekniska nämnden beslutar att anta Håbo kommuns lokala 

trafikföreskrifter om gångfartsområde på Gärdesvägen 0305 2019:00002  

 

Sammanfattning 

Denna del av Gärdesvägen är i detaljplan angivet som gångfartsområde. 

Området har fått en fysisk utformning för att uppfylla de förväntningar som 

finns för att ett område ska regleras som ett gångfartsområde med lokala 

trafikföreskrifter. 

  
  

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inga ekonomiska konsekvenser. 

Uppföljning 

Ingen uppföljning. 

Beslutsunderlag 

– LTF Gångfartsområde på Gärdesvägen   

__________ 

Beslut skickas till 

Gatu- och parkavdelningen  

 



0305 2019:00002

Håbo kommuns lokala trafikföreskrifter om gångfartsområde på
Gärdesvägen;

beslutade den <beslutsdatum>.

Håbo kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 2 och 3 § första
stycket trafikförordningen (1998:1276) följande.

Den sträcka av Gärdesvägen som går från södra korsningen där Gärdesvägen 
möter Lindegårdsvägen till 90-graderskurvan på Gärdesvägen enligt kartbilden 
till dessa föreskrifter ska vara gångfartsområde.

Denna författning träder i kraft den <ikraftträdandedatum>.

På Håbo kommuns vägnar.
Tekniska nämnden

Sophie Hellmin



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

 Datum Vår beteckning 

 2019-01-17 TN 2019/00021 nr 83 

Tekniska förvaltningen 
Gatu- och parkavdelningen 
Sophie Hellmin, Trafikingenjör 
0171-46 84 67 
sophie.hellmin@habo.se 

 

Lokala trafikföreskrifter om gångfartsområde på Tegvägen 

Förslag till beslut  

1. Tekniska nämnden beslutar att anta Håbo kommuns lokala 

trafikföreskrifter om gångfartsområde på Tegvägen 0305 2019:00003   

 

Sammanfattning 

Denna del av Tegvägen är i detaljplan angivet som gångfartsområde. 

Området har fått en fysisk utformning för att uppfylla de förväntningar som 

finns för att ett område ska regleras som ett gångfartsområde med lokala 

trafikföreskrifter. 

 
  

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inga ekonomiska konsekvenser. 

Uppföljning 

Ingen uppföljning. 

Beslutsunderlag 

– LTF Gångfartsområde på Tegvägen   

__________ 

Beslut skickas till 

Gatu- och parkavdelningen  

 



0305 2019:00003

Håbo kommuns lokala trafikföreskrifter om gångfartsområde på
Tegvägen;

beslutade den <beslutsdatum>.

Håbo kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 2 och 3 § första
stycket trafikförordningen (1998:1276) följande.

Den sträcka av Tegvägen från korsningen där Tegvägen möter Lindegårdsvägen till 
korsningen där Tegvägen möter Gärdesvägen, utmärkt på kartbilden till dessa föreskrifter, ska 
vara gångfartsområde.

Denna författning träder i kraft den <ikraftträdandedatum>.

På Håbo kommuns vägnar.
Tekniska nämnden

Sophie Hellmin



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

 Datum Vår beteckning 

 2019-01-17 TN 2019/00022 nr 87 

Tekniska förvaltningen 
Gatu- och parkavdelningen 
Sophie Hellmin, Trafikingenjör 
0171-46 84 67 
sophie.hellmin@habo.se 

 

Lokala trafikföreskrifter om förbud att parkera på vändplats på 
Uddvägen 

Förslag till beslut  

1. Tekniska nämnden beslutar att anta Håbo kommuns lokala 

trafikföreskrifter om förbud att parkera på vändplats på Uddvägen 0305 

2019:00004  

Sammanfattning 

Vid Uddvägens vändplats saknas det skyltning och en föreskrift om förbud 

att parkera på vändplatsen. Parkerade bilar i vändplats utgör ett hinder i 

framkomligheten för andra fordon. 

 
  

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inga ekonomiska konsekvenser. 

Uppföljning 

Ingen uppföljning. 

Beslutsunderlag 

– LTF Vändplats på Uddvägen   

__________ 

Beslut skickas till 

Gatu- och parkavdelningen  

 



 
 
 
 

0305 2019:00004
 

Håbo kommuns lokala trafikföreskrifter om förbud att parkera på
vändplats på Uddvägen;

 
beslutade den <beslutsdatum>.
 
Håbo kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 16 och 3 § första
stycket trafikförordningen (1998:1276) följande.
 
På vändplatsen som ligger i slutet av Uddvägen och som är utmärkt på kartan till
dessa föreskrifter får fordon inte parkeras.

Denna författning träder i kraft den <ikraftträdandedatum>.
 
På Håbo kommuns vägnar.
Tekniska nämnden

Sophie Hellmin



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2019-01-17 TN 2019/00023 nr 89 

Tekniska förvaltningen 
Gatu- och parkavdelningen 
Sophie Hellmin, Trafikingenjör 
0171-46 84 67 
sophie.hellmin@habo.se 

 

Lokala trafikföreskrifter om parkering för rörelsehindrade inom 
parkeringsområde med infart från Centrumvägen 

Förslag till beslut  

1. Tekniska nämnden beslutar att anta Håbo kommuns lokala 

trafikföreskrifter om parkering för rörelsehindrade inom 

parkeringsområdet med infart från Centrumvägen 0305 2019:00005  

 

Sammanfattning 

Två parkeringsplatser reserveras för fordon som används för befordran av 

rörelsehindrad med parkeringstillstånd. Dessa två parkeringsplatser har extra 

utrymme för på- och avstigning samt gör det möjligt att kunna parkera i 

Bålsta centrum med närhet till vårdcentral, köpcentrum, kommunhus samt 

andra centrumnära verksamheter. 

Detta är en uppdatering av lokala trafikföreskrifter för redan två befintliga 

parkeringsplatser för rörelsehindrade. 

  

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inga ekonomiska konsekvenser. 

Uppföljning 

Ingen uppföljning. 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2019-01-17 TN 2019/00023 nr 89 

 

Beslutsunderlag 

– LTF Parkering PRH Centrumvägen   

__________ 

Beslut skickas till 

Gatu- och parkavdelningen  

 



 
 
 
 

0305 2019:00005
 

Håbo kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering för
rörelsehindrade inom parkeringsområde med infart från Centrumvägen;

 
beslutade den <beslutsdatum>.
 
Håbo kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 17 och 3 § första
stycket trafikförordningen (1998:1276) följande.
 
På de anordnade platserna som är markerade på kartbilden till dessa
föreskriftermarkerade får endast sådant fordon parkeras som används för befordran av
rörelsehindrad med parkeringstillstånd enligt 13 kap. 8 § trafikförordningen
(1998:1276) eller utländskt parkeringstillstånd som ger samma rätt att parkera.

Denna författning träder i kraft den <ikraftträdandedatum>.
 
På Håbo kommuns vägnar.
Tekniska nämnden

Sophie Hellmin



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2019-01-24 TN 2019/00031 nr 132 

Tekniska förvaltningen 
Gatu- och parkavdelningen 
Sophie Hellmin, Trafikingenjör 
0171-46 84 67 
sophie.hellmin@habo.se 

 

Lokala trafikföreskrifter om upphävande av Håbo kommuns 
lokala trafikföreskrifter om förbud att stanna eller parkera på 
Kraftleden och Kalmarleden 

Förslag till beslut  

1. Tekniska nämnden beslutar att anta Håbo kommuns lokala 

trafikföreskrifter om upphävande av Håbo kommuns lokala 

trafikföreskrifter (0305 2010:00192) om förbud att stanna eller parkera 

på Kraftleden 0305 2019:00012. 

 

2. Tekniska nämnden beslutar att anta Håbo kommuns lokala 

trafikföreskrifter om upphävande av Håbo kommuns lokala 

trafikföreskrifter (0305 2010:00191) om förbud att stanna eller parkera 

på Kalmarleden 0305 2019:00013.  

Sammanfattning 

På Kraftleden och Kalmarleden, enligt kartbild, finns två tidigare beslut om 

förbud att stanna eller parkera. De två förbuden är idag utmärkta med fyra 

stycken vägmärken som inte täcker hela sträckan. 

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2019-01-24 TN 2019/00031 nr 132 

 

Både Kraftleden och Kalmarleden är reglerade som huvudleder. Det innebär 

enligt trafikförordningen förbud att parkera, det behövs ingen extra 

föreskrift för det. 

Förbud att stanna är en hårdare reglering som inte tillåter bilförare att stanna 

till med sitt fordon för att till exempel släppa på eller av passagerare. Trots 

att sträckan idag inte är utmärkt med vägmärken om förbud att stanna eller 

parkera längs med hela sträckan finns det inga klagomål på bilar som 

stannar efter sträckan. Det verkar inte vara något större problem. 

Tekniska förvaltningen anser att det räcker med att sträckan regleras med 

förbud att parkera som beslutet om huvudled innebär. Förslaget är att 

förbudet att stanna upphävs och de återstående vägmärkena om förbud att 

stanna eller parkera tas ned. Om det blir problem med bilar som stannar 

längs med Kalmarvägen eller Kraftleden görs en utredning om det är 

lämpligt med förbud att stanna på utvalda sträckor    

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inga ekonomiska konsekvenser 

Uppföljning 

Ingen uppföljning. 

Beslutsunderlag 

– LTF Kraftleden 

– LTF Upphävande Kraftleden 

– LTF Kalmarleden  

– LTF Upphävande Kalmarleden  
______________ 

Beslut skickas till 

Gatu- och parkavdelningen  

 



 
 
 
 

0305 2019:00013
 

Håbo kommuns lokala trafikföreskrifter om upphävande av Håbo
kommuns lokala trafikföreskrifter ( 0305 2010:00191 ) om förbud att
stanna eller parkera på Kalmarleden;

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

 
Håbo kommuns lokala trafikföreskrifter 0305 2010:00191 om förbud att stanna eller
parkera på Kalmarleden skall upphöra att gälla den <ikraftträdandedatum>.
 
På Håbo kommuns vägnar.
Tekniska nämnden

Sophie Hellmin



 
 
 
 

0305 2019:00012
 

Håbo kommuns lokala trafikföreskrifter om upphävande av Håbo
kommuns lokala trafikföreskrifter ( 0305 2010:00192 ) om förbud att
stanna eller parkera på Kraftleden;

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

 
Håbo kommuns lokala trafikföreskrifter 0305 2010:00192 om förbud att stanna eller
parkera på Kraftleden skall upphöra att gälla den <ikraftträdandedatum>.
 
På Håbo kommuns vägnar.
Tekniska nämnden

Sophie Hellmin



 

 

 

 

0305 2010-00192

 

Håbo kommuns lokala trafikföreskrifter om förbud att stanna eller
parkera på Kraftleden;

 

beslutade den 1 juni 2010.

 

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

stycket trafikförordningen (1998:1276) följande.

 

På markerade sträckor på Kraftleden, mellan Kalmarleden och Centrumleden enligt

kartbild, får inte fordon stannas eller parkeras.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juli 2010 då 95-004 skall upphöra att gälla.

 

På Håbo kommuns vägnar.

Tillståndsnämnden

Åsa Bruun



 

 

 

 

0305 2010-00191

 

Håbo kommuns lokala trafikföreskrifter om förbud att stanna eller
parkera på Kalmarleden;

 

beslutade den 1 juni 2010.

 

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

stycket trafikförordningen (1998:1276) följande.

 

På markerade sträckor på Kalmarleden, mellan Kraftleden och korsningen med Broby

backar enligt kartbild, får inte fordon stannas eller parkeras.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juli 2010 då 91-143 skall upphöra att gälla.

 

På Håbo kommuns vägnar.

Tillståndsnämnden

Åsa Bruun



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2019-01-17 TN 2019/00024 nr 91 

Tekniska förvaltningen 
Gatu- och parkavdelningen 
Sophie Hellmin, Trafikingenjör 
0171-46 84 67 
sophie.hellmin@habo.se 

 

Lokala trafikföreskrifter om tidsbegränsad parkering inom 

parkeringsområde med infart från Centrumvägen 

Förslag till beslut  

1. Tekniska nämnden beslutar att anta Håbo kommuns lokala 

trafikföreskrifter om tidsbegränsad parkering inom parkeringsområdet 

med infart från Centrumvägen 0305 2019:00006 

 

Sammanfattning 

Dessa parkeringsplatser i Bålsta centrum begränsas till 2 timmars tillåten 

parkeringstid vardagar utom vardag före sön- och helgdag klockan 08.00 - 

18.00 och vardagar före sön- och helgdag klockan 08.00 - 16.00. 

Detta för att öka rotationen på bilar som kan parkeras och därmed öka 

tillgängligheten för fler parkörer på dessa centrumnära parkeringsplatser. 

Detta är en uppdatering av lokala trafikföreskrifter för detta 

parkeringsområde som idag regleras med samma tidsbegränsning. 

 
  

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inga ekonomiska konsekvenser. 

Uppföljning 

Ingen uppföljning. 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2019-01-17 TN 2019/00024 nr 91 

 

Beslutsunderlag 

– LTF Parkering tidsbegränsad Centrumvägen   

__________ 

Beslut skickas till 

Gatu- och parkavdelningen  

 



 
 
 
 

0305 2019:00006
 

Håbo kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering inom
parkeringsområde med infart från Centrumvägen;

 
beslutade den <beslutsdatum>.
 
Håbo kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 17 och 3 § första
stycket trafikförordningen (1998:1276) följande.
 
Inom parkeringsområdet som ligger väster om Centrumvägen och som är markerat på
kartbilden till dessa föreskrifter får fordon parkeras under högst 2 tim i följd.
 
Tidsbegränsningen gäller under tiden vardagar utom vardag före sön- och helgdag
klockan 08.00 - 18.00 och vardagar före sön- och helgdag klockan 08.00 - 16.00.
 
Parkeringsskiva eller motsvarande ska användas.

Denna författning träder i kraft den <ikraftträdandedatum> då Håbo kommuns lokala
trafikföreskrifter 0305 2010:00344 om parkering inom parkeringsområde med infart
från Centrumvägen skall upphöra att gälla.
 
På Håbo kommuns vägnar.
Tekniska nämnden

Sophie Hellmin



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2019-01-18 TN 2019/00025 nr 94 

Tekniska förvaltningen 
Gatu- och parkavdelningen 
Sophie Hellmin, Trafikingenjör 
0171-46 84 67 
sophie.hellmin@habo.se 

 

Lokala trafikföreskrifter om begränsad hastighet inom området 
Väppeby äng 

Förslag till beslut  

1. Tekniska nämnden beslutar att anta Håbo kommuns lokala 

trafikföreskrifter om begränsad hastighet inom området Väppeby äng 

0305 2019:00007.   

 

Sammanfattning 

Med hänsyn till trafiksäkerheten inom Väppeby äng bör högsta tillåtna 

hastighet vara 30 km i timmen på samtliga gator inom området. Med 

undantag för de gångfartsområden som finns på Tegvägen och Gärdesvägen 

som regleras som gångfartsområden.  

 
  

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inga ekonomiska konsekvenser. 

Uppföljning 

Ingen uppföljning. 

Beslutsunderlag 

– LTF 30 km inom området Väppeby äng   

__________ 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2019-01-18 TN 2019/00025 nr 94 

 

Beslut skickas till 

Gatu- och parkavdelningen  

 



 
 
 
 

0305 2019:00007
 

Håbo kommuns lokala trafikföreskrifter om hastighet inom området
Väppeby äng;

 
beslutade den <beslutsdatum>.
 
Håbo kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 14 och 3 § första
stycket trafikförordningen (1998:1276) följande.
 
På Gärdesvägen, Lindegårdsvägen, Skördevägen, Tegvägen och Åkervägen enligt
Bilaga 1 till dessa föreskrifter får fordon inte föras med högre hastighet än 30
kilometer i timmen.

 
Denna författning träder i kraft den <ikraftträdandedatum> då Håbo kommuns lokala
trafikföreskrifter 0305 2010:00104 om begränsad hastighet inom området Väppeby
äng skall upphöra att gälla.
 
På Håbo kommuns vägnar.
Tekniska nämnden

Sophie Hellmin



 
 

0305 2019:00007
Bilaga 1



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2019-02-01 TN 2019/00050 nr 198 

Tekniska förvaltningen 
Gatu- och parkavdelningen 
Sophie Hellmin, Trafikingenjör 
0171-46 84 67 
sophie.hellmin@habo.se 

 

Håbo kommuns lokala trafikföreskrifter om förbud att parkera 
inom området Centrumvägen 

Förslag till beslut  

1. Tekniska nämnden beslutar att anta Håbo kommuns lokala 

trafikföreskrifter om förbud att parkera inom området Centrumvägen 

0305 2019:00011  

 

Sammanfattning 

På Centrumvägen och Centrumgränd finns det inte plats för bilar att parkera 

med tanke på framkomligheten. Det är mycket trafik i förhållande till 

gaturummets storlek. Det blir trångt med parkerade bilar samt att parkerade 

bilar hindrar lastning och lossning vid lastkajen som ligger vid 

Centrumgränd. Därför bör det vara förbud att parkera inom hela området. 

Det är även idag förbud att parkera inom området, men LTF:en skrivs om 

för att inte innefatta parkeringsytorna med infarter från Centrumvägen som 

har egna regleringar utifrån de olika parkeringarnas förutsättningar. 

  

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inga ekonomiska konsekvenser. 

Uppföljning 

Ingen uppföljning. 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2019-02-01 TN 2019/00050 nr 198 

 

Beslutsunderlag 

– LTF Centrumvägen parkeringsförbud område  

__________ 

Beslut skickas till 

Gatu- och parkavdelningen  

 



 
 
 
 

0305 2019:00011
 

Håbo kommuns lokala trafikföreskrifter om förbud att parkera inom
området Centrumvägen;

 
beslutade den <beslutsdatum>.
 
Håbo kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 16 och 3 § första
stycket trafikförordningen (1998:1276) följande.
 
På Centrumvägen och Centrumgränd får inte fordon parkeras.

Dessa föreskrifter träder i kraft den <ikraftträdandedatum> då 0305 2010:00232 om
förbud att parkera inom området Centrumvägen skall upphöra att gälla.
 
På Håbo kommuns vägnar.
Tekniska nämnden

Sophie Hellmin



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

 Datum Vår beteckning 

 2019-02-08 TN 2019/00051 nr 226 

Tekniska förvaltningen 
Gatu- och parkavdelningen 
Sophie Hellmin, Trafikingenjör 
0171-46 84 67 
sophie.hellmin@habo.se 

 

Håbo kommuns lokala trafikföreskrifter om hastighet inom 
område Viby äng 

Förslag till beslut  

1. Tekniska nämnden beslutar att anta Håbo kommuns lokala 

trafikföreskrifter om hastighet inom område Viby äng 0305 2019:00009   

 

Sammanfattning 

Inom bostadsområdet Viby äng bör hastigheten vara 30 km/h med tanke på 

trafiksäkerheten. 

  

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inga ekonomiska konsekvenser 

Uppföljning 

Ingen uppföljning 

Beslutsunderlag 

– LTF Viby äng hastighet område   

__________ 

Beslut skickas till 

Gatu- och parkavdelningen  

 



 
 
 
 

0305 2019:00009
 

Håbo kommuns lokala trafikföreskrifter om hastighet inom område Viby
Äng;

 
beslutade den <beslutsdatum>.
 
Håbo kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 14 och 3 § första
stycket trafikförordningen (1998:1276) följande.
 
På Blåklintsvägen, Klövervägen, Liljekonvaljvägen, Lupinvägen, Prästkragevägen,
Vallmovägen och Viby äng enligt kartbilden till dessa föreskrifter får fordon inte
föras med högre hastighet än 30 kilometer i timmen.

Denna författning träder i kraft den <ikraftträdandedatum>.
 
På Håbo kommuns vägnar.
Tekniska nämnden

Sophie Hellmin



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2019-02-08 TN 2019/00052 nr 227 

Tekniska förvaltningen 
Gatu- och parkavdelningen 
Sophie Hellmin, Trafikingenjör 
0171-46 84 67 
sophie.hellmin@habo.se 

 

Håbo kommuns lokala trafikföreskrifter om förbud att parkera 
inom området Väppeby äng 

Förslag till beslut  

1. Tekniska nämnden beslutar att anta Håbo kommuns lokala 

trafikföreskrifter om förbud att parkera inom området Väppeby äng 

0305 2019:00008   

 

Sammanfattning 

Inom området Väppeby äng bör det vara ett parkeringsförbud på samtliga 

vägar med tanke på framkomligheten och trafiksäkerheten. Det finns inte 

utrymme för kantstensparkering längs med de kommunala vägarna. 

Lindegårdsvägen trafikeras av buss i linjetrafik och ställer högre krav på 

utrymme för att komma fram. Då bussen går genom ett bostadsområde med 

smala vägar är det en trafiksäkerhetsfråga att bilar inte står parkerade längs 

med Lindegårdsvägen och försämrar sikten där det kommer oskyddade 

trafikanter som korsar vägen. 

  

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inga ekonomiska konsekvenser. 

Uppföljning 

Ingen uppföljning. 
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 Datum Vår beteckning 

 2019-02-08 TN 2019/00052 nr 227 

 

Beslutsunderlag 

– LTF Väppeby äng parkeringsförbud område   

__________ 

Beslut skickas till 

Gatu- och parkavdelningen  

 



 
 
 
 

0305 2019:00008
 

Håbo kommuns lokala trafikföreskrifter om förbud att parkera inom
området Väppeby äng;

 
beslutade den <beslutsdatum>.
 
Håbo kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 16 och 3 § första
stycket trafikförordningen (1998:1276) följande.
 
På Gärdesvägen från norra korsningen där Gärdesvägen möter Lindegårdsvägen till
90 graderskurvan på Gärdesvägen, Lindegårdsvägen från Väppebyängsrondellen till
korsningen där Lindegårdsvägen möter Kalmarvägen, Skördevägen,Tegvägen från
korsningen där Tegvägen möter Gärdesvägen till Tegvägens nordvästra ände och
Åkervägen 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.
Tekniska nämnden

Sophie Hellmin



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

 Datum Vår beteckning 

 2019-02-13 TN 2019/00053 nr 304 

Tekniska förvaltningen 
Fastighetsavdelningen 
Karin Gustafsson, Fastighetschef 
0171-538 88 
karin.gustafsson@habo.se 

 

Inhyrning av lokal för Daglig verksamhet 

Förslag till beslut  

1. Tekniska nämnden beslutar att för Håbo kommuns räkning teckna 

hyresavtal för verksamhetslokaler för Daglig verksamhet med adress 

Sköldvägen 2, Bålsta med fastighetsägaren Lillsjöns företagshus i Bålsta 

AB. Beslutet gäller under förutsättning att vård och omsorgsnämnden 

fattar motsvarande beslut. 

2. Tekniska nämnden delegerar till fastighetschefen att underteckna 

hyresavtalet.   

 

Sammanfattning 

Daglig verksamhet har behov att utöka antalet platser där en redan bra 

verksamhet kan utvecklas. Genom att hyra in denna lokal kan delar av redan 

befintliga verksamheter utökas. Främst gäller det verksamheten som i dag 

finns i betydligt mindre lokaler i närområdet. Lokalen har anpassats för 

kommande verksamhet, bland annat kommer hiss att installeras, ny 

handikappanpassad toalett byggs samt att befintligt kök tillgänglighets- 

anpassas. Hyresavtalet gäller från och med 1 mars 2019 och hyrestiden är 

fem år.    

 

 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Hyresavtalet är på fem år och årshyran inklusive anpassningar, el och värme 

uppgår till 503 000 kronor. Hyran indexregleras med oktober 2018 som 

basår. 

Uppföljning 

- 

Beslutsunderlag 

– Hyresavtal avseende lokal för daglig verksamhet på Sköldvägen 2, 

Bålsta.   

– Tilläggsavtal lokalanpassning 

__________ 

Beslut skickas till 

Vård och omsorgsnämnden 

Avdelningschefen för stöd till äldre och funktionsnedsatta  



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

 Datum Vår beteckning 

 2019-02-13 TN 2019/00054 nr 302 

Tekniska förvaltningen 
Fastighetsavdelningen 
Karin Gustafsson, Fastighetschef 
0171-538 88 
karin.gustafsson@habo.se 

 

Inhyrning av lokal för LSS-boende Vallvägen 

Förslag till beslut  

1. Tekniska nämnden beslutar att för Håbo Kommuns räkning teckna 

blockhyresavtal för bostäder och lokaler avseende gruppbostäder vid 

Vallvägen i Bålsta med fastighetsägaren Håbo Hus. Beslutet gäller 

under förutsättning att vård- och omsorgsnämnden fattar motsvarande 

beslut. 

2. Tekniska nämnden beslutar att delegera till förvaltningschefen att 

underteckna hyresavtalet.    

 

Sammanfattning 

För vård- och omsorgsnämndens räkning har Håbo Hus uppfört två stycken 

gruppbostäder för personer som omfattas av LSS. Bostäderna är fördelade 

som två separata gruppbostäder om fem respektive sex lägenheter inom 

bostadsområdet Väppeby äng. Hyresavtalet gäller från och med den 1 april 

och 2019 och hyrestiden är 25 år.  

 

 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Hyresavtalet är på 25 år och årshyran är 1 727 736 exklusive kostnader för 

rörliga delar.   

Uppföljning 

- 

Beslutsunderlag 

– Blockhyresavtal för bostäder och lokaler avseende gruppbostäder vid 

Vallvägen, Bålsta   

__________ 

Beslut skickas till 

Vård och omsorgsnämnden 

Avdelningschef för stöd till äldre och funktionsnedsatta  

 























 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(4) 

 Datum Vår beteckning 

 2019-02-12 TN 2019/00065 nr 278 

Tekniska förvaltningen 
Avfallsavdelningen 
Maria Åhrström, Miljö/Avfallshandläggare 
0171 528 48 
maria.ahrstrom@habo.se 

 

 Samordnad upphandling av avfallshämtning 

Förslag till beslut  

Tekniska nämnden beslutar att 

1. genomföra en samordnad upphandling tillsammans med kommunerna 

Knivsta, Sigtuna och Upplands-Bro avseende avfallshämtning från 

villor, lägenheter, fritidshus och verksamheter för nästkommande 

avtalsperiod, samt de upphandlingar som behövs kopplade till 

avfallshämtningen.  

2. den samordnade upphandlingen av avfallshämtning innefattar bland 

annat fastighetsnära insamling av mat- och restavfall, förpackningar och 

returpapper i fyrfackskärl från villor.  

3. ge fullmakt till Sigtuna Vatten & Renhållning AB vad gäller 

genomförande och administration av den samordnade upphandlingen 

avseende avfallshämtning, kärl, matavfallspåsar, omlastning, transport 

och behandling. 

   

 

Sammanfattning 

Nuvarande avtal avseende hämtning av hushållsavfall löper ut 2020-10-15 

och avfallsavdelningen planerar att i samband med kommande avtalsperiod 

införa fastighetsnära insamling av mat- och restavfall, förpackningar och 

returpapper baserat på ett system med fyrfackskärl för villor.  

För att skapa förutsättningar för en kostnadseffektiv insamling planeras 

också att genomföra samordnade upphandlingar av avfallshämtning, kärl, 

matavfallspåsar, omlastning, transport och behandling i Håbo, Knivsta, 

Sigtuna och Upplands-Bro kommuner. 

  

 
Ärendet 

Håbo, Knivsta, Sigtuna och Upplands-Bro kommuner har genomfört en 

gemensam utredning med syfte att belysa vad det skulle innebära att införa 

fastighetsnära insamling av förpackningar och returpapper i kommunerna 

samt att ta fram ett förslag till en gemensam systemlösning. Utredningen 

”Insamling av avfall i Håbo, Knivsta, Sigtuna och Upplands-Bro 

kommuner, 2018-06-29” har tidigare redovisats och godkänts av 

kommunstyrelsen.  

Sedan utredningen genomfördes har det gjorts uppdatering av vissa 

beräkningar. Utifrån utredningens resultat föreslås fastighetsnära insamling 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 2(4) 

 Datum Vår beteckning 

 2019-02-12 TN 2019/00065 nr 278 

 

av mat- och restavfall, förpackningar och returpapper ske i fyrfackskärl som 

den gemensamma systemlösningen. 

För att fortsätta utvecklingen av en gemensam fastighetsnära 

insamlingslösning för förpackningar och returpapper är ett naturligt steg att 

genomföra en samordnad upphandling. Att på detta sätt skapa 

förutsättningar för en kostnadseffektiv insamling av förpackningar och 

returpapper med högre servicenivå ligger i linje med nyligen fattade 

regeringsbeslut. Syftet med den högre servicenivån som den fastighetsnära 

insamlingen ger är att öka utsorteringen av olika fraktioner till återvinning 

och minska mängden avfall till förbränning. 

Samarbete mellan kommunerna skapar logistiska fördelar och skalfördelar, 

ger ett större underlag för att successivt bygga upp erfarenhet, ger möjlighet 

att samordna projektledning och information vid införande av ett nytt 

insamlingssystem samt underlättar informationsinsatser om 

avfallshanteringen i kommunerna. Detta bygger på att samma systemlösning 

införs i alla kommunerna och att samverkan mellan de fyra kommunerna 

fortsätter och vidareutvecklas. 

Samordnad upphandling av avfallshämtningen är grundläggande och 

bedöms kunna göra att kommunerna tillsammans kommer upp i en 

upphandlad volym som blir mer intressant för entreprenörer att lämna anbud 

på. Detta bedöms öka konkurrensen och göra att priserna för insamling kan 

hållas på en rimlig nivå, vilket är särskilt viktigt om ett mer kostsamt 

insamlingssystem som innefattar fastighetsnära insamling av förpackningar 

och returpapper ska införas. På motsvarande sett gäller detta även övriga 

upphandlingar kopplade till avfallshämtningen såsom upphandling av kärl, 

matavfallspåsar, omlastning, transport och behandling. 

Ökad samverkan ligger också helt i linje med utvecklingen på många andra 

platser i Sverige. Runt om i Sverige ökar samarbetet mellan kommuner 

avseende avfallshantering för att rusta sig inför allt fler uppgifter och det 

komplexa och långsiktiga arbete som det innebär att göra avfallshanteringen 

mer hållbar.  

Genomförandet av de samordnade upphandlingarna innebär att en av 

kommunerna praktiskt genomför upphandlingarna. För dessa upphandlingar 

kommer Sigtuna Vatten & Renhållning AB vara upphandlande myndighet. 

För att den upphandlande myndigheten ska kunna genomföra den 

samordnade upphandlingen av avfallshämtning åt kommunerna Håbo, 

Knivsta och Upplands-Bro har ett samverkansavtal tecknats. Upphandlingen 

genomförs enligt Lagen (2016:1145) om offentlig upphandling. 

Samordnad upphandling av avfallshämtning innebär i detta fall att förfrågan 

utformas så att entreprenören inte kan lämna anbud på vissa kommuner utan 

enbart på de fyra kommunernas geografiska område som helhet. 

Upphandlingen utformas så att prissättningen för en tjänst blir densamma i 

alla kommunerna inom det geografiska området. För att kunna samla in 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 3(4) 

 Datum Vår beteckning 

 2019-02-12 TN 2019/00065 nr 278 

 

avfallet effektivt bör i stort sett samma tjänsteutbud erbjudas i alla 

kommunerna, möjlighet finnas till gemensam omlastning och insamling 

tillåtas ske över kommungränserna. 

Grunden för den samordnade upphandlingen av avfallshämtning är att 

kommunerna inför fastighetsnära insamling i fyrfackskärl för villor och 

andra med liknade förutsättningar och därigenom drar nytta av skalfördelar 

med mera.  

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Införande av fastighetsnära insamling av förpackningar och returpapper 

kommer att innebära ökade insamlingskostnader. En samordnad 

upphandling av avfallshämtningen medför bland annat ett större underlag 

för entreprenören med avseende på logistikplanering, nyttjande av fordon 

och andra stordriftsfördelar vilket begränsar den förväntade 

kostnadsökningen. En förbättrad sortering medför minskade 

behandlingskostnader. 

Investeringsvolym för fyrfackskärl i Håbo kommun har beräknats uppgå till 

ca 19 Mkr, men inköp av nya kärl i kommunen kommer att krävas i en nära 

framtid oavsett framtida insamlingslösning, detta eftersom branschen enats 

om en ny EU-standard för avfallskärl. Anledningen till ny standard är brister 

i arbetsmiljö och säkerhetssynpunkt med nuvarande kärl. De gamla kärlen 

kommer då att återvinnas. 

Det kommer att krävas en tillfällig resursförstärkning under införandet för 

bland annat kundtjänst, montering och utkörning av kärl.  

Kostnadsökning per villa i Håbo kommun har beräknats uppgå till ca 35 kr 

per månad (exkl. moms).  

I och med ny avtalsperioden och införande av ett nytt insamlingssystem 

kommer en översyn av avfallstaxan att behöva ske. 

Riskanalys 

De största riskerna, enligt genomförd riskanalys, är brist på personella 

resurser, oenighet mellan kommunerna eller att nödvändiga politiska beslut 

inte fattas. För att minska eller eliminera dessa risker krävs ett brett 

deltagande och förankring hos både tjänstemän och politiker samt att 

framtagen projektplan följs. 

Andra risker som har identifierats är bland annat höga entreprenadpriser för 

avfallshämtning, möjligheten att ordna omlastning till rimlig kostnad samt 

att upphandlingen överklagas vilket kan innebära att tidplanen förskjuts. 

Tidplan 

Nytt avtal ska träda i kraft 2020-10-16. För att ge entreprenören rimlig tid att 

anskaffa fordon och personal m.m., behöver avtalsskrivning för ny 
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entreprenadperiod ske senast i september 2019. Upphandlingsdokumenten 

behöver då vara klara så att annonsering kan ske senast i april 2019. 

Uppföljning 

 

Beslutsunderlag 

– Tjänsteskrivelse daterad 2019-02-12   

– Rapport: ”Insamling av avfall i Håbo, Knivsta, Sigtuna och Upplands-

Bro kommuner”, 2018-06-29 

– Beslut: Kommunstyrelsen § 109, 2017, Kommunstyrelsen § 169, 2018 

 

__________ 

Beslut skickas till 

Tekniska förvaltningen, Avfallsavdelningen  

  

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  

 2018-09-17  

Kommunstyrelsen  

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 169 Dnr 2017/00260  

Uppdrag att utreda fastighetsnära insamling av för-
packningar 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna rapporten ”Insamling av avfall i 

Håbo, Knivsta, Sigtuna och Upplands-Bro kommuner” daterad 2018-06-29. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att det fortsatta arbetet inklusive kommande 

upphandlingar ska baseras på rapportens förslag på inriktning till framtidens 

insamlingssystem för mat- och restavfall, förpackningar och returpapper.  

Sammanfattning  

Kommunstyrelsens förvaltning fick i uppdrag att utreda fastighetsnära in-

samling av förpackningar i Håbo kommun, enigt KS beslut 2017, § 30. 

Rapporten presenterades på tekniska utskottet 2018-06-18 av Miljö- och av-

fallsbyrån. 

I rapporten belyses vad det skulle innebära att införa fastighetsnära in-

samling (FNI) av förpackningar och returpapper i en region bestående av 

Håbo, Knivsta, Sigtuna och Upplands-Bro kommuner. I rapporten ges också 

ett förslag till en gemensam systemlösning, som ett led i att uppnå mål i av-

fallsplanerna om bl.a. ökad andel utsorterat avfall, förbättrad service och 

strävan uppåt i avfallstrappan 

Rapporten fokuserar på system som kan utgöra huvudsystem, d.v.s. system 

som fungerar för alla kommunerna eller en viss bebyggelsetyp i kommuner-

na. I rapporten belyses även möjligheter med insamling med olika typer av 

komplementsystem i framförallt lägenhetsbebyggelse. De system som ana-

lyserats erbjuder högre service än idag och bättre förutsättningar för utsorte-

ring av förpackningar och returpapper genom FNI.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag tekniska 2018-09-03 § 60 

Tjänsteskrivelse 2018-08-13 

Rapporten ”Insamling av avfall i Håbo, Knivsta, Sigtuna och Upplands-Bro 

kommuner”  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Christian Nordberg (MP) yrkar bifall till tekniska utskottets förslag.  

______________ 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 

 Sammanträdesdatum  

 2018-09-17  

Kommunstyrelsen    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

Beslutet skickas till: 

Tekniska avdelningen  

 

 



 

 

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

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

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

INSAMLINGSTJÄNSTER 

 

Håbo, Knivsta, Sigtuna och Upplands-Bro kommuner 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund och syfte 

Utredningen bygger på diskussioner om vilka insamlingstjänster som ska 

erbjudas innefattande hämtningsintervall, kärlstorlekar, 

abonnemangsalternativ och typer av insamlingssystem. Resultatet av 

utredningen blir en överenskommelse mellan Håbo, Knivsta, Sigtuna och 

Upplands-Bro kommuner om vilka principer vid utformande av tjänster och 

taxa som ska gälla under nästa avtalsperiod (start 2020-10-16). Utredningen 

belyser också vilka lokala anpassningar och val som kan göras i respektive 

kommuns taxa. 

Utredningen ligger till grund för mängdförteckningen i 

insamlingsupphandlingen. 

1.2 Förutsättningar och avgränsningar 

Kommunerna bör sträva efter att varje område ska få sin ”bästa 

avfallslösning”. Det betyder att ett områdes karaktär styr mer än 

bebyggelsetypen om det bör vara enskilda eller gemensamma hämtställen.  

Utredningen innefattar inte lösningar på samtliga besvärliga hämtställen 

som finns i kommunerna redan idag. För områden i kommunerna där en 

annan insamlingslösning bör ordnas, behöver en bedömning göras av 

respektive kommun om huruvida det är möjligt och till när.   

1.2.1 Enskilda hämtställen  

Med enskilda hämtställen menas i denna utredning hämtställen med kärl 

som enbart används för det egna hushållet. Det innefattar även: 

 Villahushåll som delar kärl med en granne  

 Fritidshus som delar kärl med en granne 

 Mindre verksamheter (i synnerhet på landsbygd) som idag har ett 

abonnemang motsvarande villahushåll  

 Flerbostadshus med ett mindre antal lägenheter, under förutsättning 

att avfallsmängden bedöms kunna hanteras inom samma 

insamlingssystem som för villahushåll. 

1.2.2 Områden med gemensamt hämtställe  

Områden med gemensamt hämtställe innefattar bebyggelse där flera hushåll 

lämnar avfall till ett gemensamt hämtställe. Bebyggelsen kan exempelvis 

bestå av flerbostadshus, mindre verksamheter, kedjehus/radhus och 

villahushåll i de fall där det anses lämpligt. 
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2 Fysiska förutsättningar för enskild eller gemensam 
hämtning 

2.1 Nuläge - typ av hämtning 

Samtliga kommuner (Håbo, Knivsta, Sigtuna och Upplands-Bro) erbjuder 

idag mat- och restavfallsinsamling i separata kärl. Matavfallsinsamlingen är 

obligatorisk i Håbo och Knivsta och frivillig i Sigtuna och Upplands-Bro. 

De behållartyper som förekommer i kommunerna är, förutom kärl, 

krantömda behållare, vippcontainrar, lyftdumpercontainrar, 

frontlastartömda containrar och lastväxlarcontainrar.  

2.2 Framtid - typ av hämtning 

För enskilda hämtställen så ersätts den nuvarande avfallslösning med två 

fyrfackskärl för fastighetsnära insamling av totalt åtta fraktioner; mat- och 

restavfall, förpackningar av papper, plast, färgat glas, ofärgat glas och metall 

samt returpapper. 

För lägenheter i större flerbostadshus, större verksamheter och där ett större 

antal villahushåll skapar en gemensamhetslösning sker insamling av mat- 

och restavfall i separata kärl. Kommunen bör förespråka fastighetsnära 

insamling av förpackningar och returpapper även från dessa hämtställen. I 

planeringsprocessen inför exploatering ska yta tillgodoses även för dessa 

fraktioner. I regionen finns idag privata aktörer som erbjuder insamling av 

förpackningar och returpapper från flerbostadshus, verksamheter och 

gemensamhetslösningar i de fyra kommunerna och fastighetsnära insamling 

är redan idag väl utbyggt. Därför föreslås inte kommunerna erbjuda 

insamlingstjänster för förpackningar och returpapper i separata kärl, genom 

sin upphandlade entreprenör, utan i dessa fall istället hänvisa till 

marknaden. 

Där det är lämpligt föreslås insamling av mat- och restavfall kunna ske i 

krantömda markplacerade behållare eller underjordsbehållare.  

Entreprenören ska kunna tillhandahålla containrar. För att minimera antalet 

typer av specialfordon som behövs inom regionen för att hantera 

containrarna föreslås att antalet typer av containrar som entreprenören ska 

kunna erbjuda begränsas, men med bibehållen service vid insamling: 

 Frontlastarcontainrar byts till vippcontainrar 

Frontlastarcontainrar finns några enstaka i Håbo och Upplands-Bro, 

dessa byts ut till vippcontainer.  

 Lyftdumpercontainer byts mot lastväxlarcontainrar 

Lyftdumpercontainer finns ett fåtal för grovavfall och ev. någon för 

insamling av matavfall så långt som möjligt. 
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 Vippcontainer behålls 

Vippcontainer töms med en baklastande enfackad sopbil utrustad 

med vinsch. Fordonstypen är flexibel då den även kan användas till 

tömning av kärl. Containertypen föreslås bli kvar. Utsättning och 

intag av containern sker sällan eftersom insamling sker på plats. Vid 

utsättning eller intag kan flakbil med kran, lyftdumperbil eller 

lastväxlarbil med kran (containern ställs då inuti ett lastväxlarflak) 

användas. För dessa sällantillfällen kan entreprenören köpa in 

tjänsten och måste inte ha en egen. 

 Lastväxlarcontainer behålls 

Lastväxlarcontainrar kan erbjudas till stora verksamheter där stora 

mängder av matavfall och restavfall uppkommer (exempelvis Arlanda 

flygplats). Containertypen föreslås bli kvar. Lastväxlarcontainrar 

finns både i utformning som är låg och hög och passar bra även för 

insamling av grovavfall och trädgårdsavfall. 

Om en lösning med matavfall till tank skulle införas i någon av kommunerna 

så bör tömningen av det hanteras inom entreprenaden för slam där 

sugbilsfordon är den huvudsakliga fordonstypen. Om det sker inom 

pågående entreprenad får förhandling ske om hur det ska gå till och till vilket 

pris det kan ske. 

Insamling av slam och insamling av farligt avfall upphandlas inte inom 

denna upphandling. 

3 Förslag till tjänster  

3.1 Syfte och mål 

De nya förordningarna om producentansvar för förpackningar och 

returpapper gör gällande att samtliga bostadsfastigheter ska ha tillgång till 

bostadsnära (fastighetsnära) eller kvartersnära insamling från 1 april 2025, 

undantaget fastigheter som avböjer av särskilda skäl.  

Genom att införa fyrfackssystemet som huvudsystem och taxestyrning för 

hög anslutningsgrad är kommunerna väl förberedda för att bidra till att 

uppfylla kommande krav avseende tillgång till bostadsnära eller kvartersnära 

insamling. Kommunernas initiativ säkerställer också en hög grad av 

samordning mellan insamlingen av mat- och restavfall respektive 

förpackningar och returpapper samt att den lösning som väljs blir 

kostnadseffektiv och i övrigt anpassad efter lokala förutsättningar. 

Insamlingen av förpackningar och returpapper i fyrfackskärl kommer att 

utföras i samverkan med producenterna genom att kommunerna tecknar 

avtal med dessa, t.ex. med FTI. I avtalet regleras ersättning från 

producenterna till kommunerna för insamlingen. 
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Införande av nytt insamlingssystem innebär att ny taxa och nya 

avfallsföreskrifter behöver tas fram i respektive kommun och beslutas 

politiskt.  

Målet med upphandlingen, ny taxa och nya föreskrifter är att så många 

enskilda hämtställen som möjligt ska använda fyrfackskärl för insamling av 

mat- och restavfall, förpackningar av papper, plast, färgat glas, ofärgat glas 

och metall samt returpapper. 

Taxan kommer utformas lokalt i varje enskild kommun och möjlighet till 

lokal anpassning kommer att finnas. För att nå målet att fyrfackskärl är 

huvudsystem för insamling från enskilda hämtställen behöver de enskilda 

kommunernas taxor följa vissa principer.  

3.2 Principer för taxestyrning 

I följande kapitel redovisas principer för taxestyrning och förslag till tjänster 

för insamling. Kapitlet utgör en grund och ett förarbete inför kommande 

arbete med ny taxa och reviderade föreskrifter. I kapitlet redovisas också de 

val som de enskilda kommunerna kan göra avseende tjänster och taxa och vad 

som behöver vara samma i alla kommuner. 

3.2.1 Enskilda hämtställen 

Principer för tjänster och taxa 

Följande principer behöver gälla för att insamlingen ska ske effektivt och för 

att inte enskilda kommuner ska riskera att införa upplägg och tjänster som 

blir kostnadsdrivande.  

 Taxestyrning för hög anslutningsgrad till systemet med 2 st 370 l 

fyrfackskärl för insamling av 8 fraktioner  

För att maximera mängden material som sorteras ut och samlas in till 

återvinning och för att kunna bygga upp en god logistik och 

kostnadseffektiv insamling krävs en hög anslutningsgrad till 

fyrfackssystemet. För enskilda hämtställen ska avgifterna för 

fyrfackssystemet vara fördelaktigt satta gentemot andra tjänster.  

 Samma kärlindelning i fyrfackskärlen 

För att skapa en effektiv insamlingslogistik där avfallet kan samlas in 

över kommungränserna krävs att alla kommunerna har samma 

fackindelning för de olika fraktionerna, se Figur 1. Detta är en 

grundläggande förutsättning för en gemensam upphandling.  

 

Figur 1 Principskiss för förslag till kärlindelning och volym för 
respektive avfallsslag. Varje kärl består av en mellanvägg 
för att avdela kärlet i två tillsammans med två lösa 
insatsbehållare.  
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Föreslagen fackindelning i fyrfackssystemet bygger på att matavfall 

och restavfall samlas in i facken i kärlet (ej insatsbehållare), i det kärl 

som töms varannan vecka. Denna fackindelning föreslås för att göra 

det möjligt att tömma vanliga kärl för restavfall och matavfall med 

samma fordon, d.v.s. i fyrfacksfordonets två nedre fack och därmed 

minska transportarbetet för att tömma det fåtal vanliga kärl som kan 

finnas på insamlingsrutten, se Figur 2.  

 

 

Figur 2  T.v. tömning av ett fyrfackskärl. T.h. fordonet fackindelning. Foto: PWS 

 Principer för rationell tömning 

Dessa principer nedan ger entreprenören förutsättningar att skapa 

god logistik och att undvika tjänster som är kostnadsdrivande eller 

som riskerar att skapa problem vid insamling. 

o Fyrfackskärl i storlekarna 370 liter och 660 liter erbjuds 

Fyrfackskärl tillverkas i storlekarna 240 l, 370 l och 660 l. De 

flesta kommuner erbjuder endast 370 l till villahushåll. 

Erfarenhet finns av att avfallet lätt kan fastna i 240 l1 kärlen, 

vilket försvårar insamlingen och försämrar arbetsmiljön för 

hämtningspersonalen. De kommuner som vi har haft kontakt 

med och som har använt 240 l kärl håller på att arbeta bort 

det alternativet. 660 l kärl ska kunna användas av exempelvis 

flerbostadshus med mindre antal lägenheter, mindre 

                                                        
1
 Majoriteten av de kommuner som idag har fyrfackslösningen erbjuder inte den minsta kärlstorleken, 240 

l. I Helsingborg erbjuder NSR (Nordvästra Skånes Renhållnings AB) 240 l fyrfackskärl. De upplever 
problem med tömningen då avfallet lättare fastnar i kärlen. NSR arbetar idag för att ta bort 240 l 
fyrfackskärl i kommunen. 
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verksamheter och för fritidshusområden/områden med 

kolonilotter. 

o Ingen veckohämtning av fyrfackssystemets kärl 1 

Tömning av kärl 1 (matavfall, restavfall, färgade 

glasförpackningar och returpapper) föreslås ske varannan 

vecka. Veckohämtning av kärl 1 som töms med fyrfacksbilen 

försämrar förutsättningarna för god och kostnadseffektiv 

logistik. Insamling varannan vecka är det vanligaste 

intervallet för insamling av matavfall i Sverige, även under 

sommarmånaderna. Erfarenheter från andra kommuner visar 

att insamling av matavfall varannan vecka sommartid 

generellt inte innebär några större olägenheter. 

o Inga andra hämtningsintervall än var fjärde vecka för kärl 2 

med insamling av förpackningar av papper, plast, metall och 

ofärgat glas 

Tömning av kärl 2 föreslås ske var fjärde vecka. Avvikande 

hämtningsintervall med fyrfacksbilen försämrar 

förutsättningarna för god och kostnadseffektiv logistik. 

o Ingen extratömning av fyrfackskärl utanför ordinarie 

hämtningstur 

Extratömning av kärl utanför ordinarie hämtningstur 

försämrar förutsättningarna för god logistik och är genom det 

kostnadsdrivande. Vid tillfälligt stora restavfallsvolymer kan 

kommunen mot avgift istället erbjuda att avfallet läggs i en 

säck bredvid och som tas med vid ordinarie hämtningstur. 

Beställning ska i de fallen ske i förväg. 

o Påhängsbehållare för elavfall på kärl införs inte 

Påhängsbehållare för elavfall är utformade för att upp till tre 

fraktioner ska kunna samlas in. Anledningen till att 

kommunerna inte väljer att införa påhängsbehållaren för 

elavfall är framförallt att kommunerna har andra system för 

insamling av farligt avfall och elektronik i röda boxar eller på 

annat sätt. Skulle någon kommun införa påhängsbehållaren 

skulle det vara kostnadsdrivande då påhängsbehållare på 

fyrfackskärlen innebär att speciella fack behöver anordnas på 

insamlingsfordonen samt att tömning av påhängsbehållaren 

tar längre tid vilket riskerar att påverka tömningspriset 

negativt.  

Lokal anpassning av avfallstaxa 

Taxan utformas lokalt i varje kommun enligt principerna ovan men med 

möjlighet till lokal anpassning och val som kan göras utifrån 
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frågeställningarna nedan. Taxenivåer hanteras senare inom ramen för 

framtagande av taxa. 

 Obligatorisk eller frivillig matavfallsutsortering 

Kommunerna kan välja om matavfallsutsortering ska vara frivillig 

eller obligatorisk. Väljer kommunen obligatorisk 

matavfallsutsortering får facket för matavfall endast lämnas tomt av 

de som hemkomposterar allt matavfall.  

 Avgiftsprincip för hemkomposterare 

Om hemkompostering ska finnas som abonnemangsval och hur 

avgiften sätts för hemkomposterare gentemot abonnenter med 

fyrfackssystemet som inte hemkomposterar är upp till varje kommun. 

Det påverkar inte upphandlingen. 

 Månadstömning av kärl 1 (enbart hemkomposterare) 

Kommunen kan välja att erbjuda ett glesare tömningsintervall av kärl 

1 (kärlet där matavfall samlas in) för abonnenter som 

hemkomposterar allt matavfall. Detta abonnemangsalternativ kan få 

en lägre avgift eftersom färre tömningar medför lägre kostnader för 

kommunen. 

 Dela kärl med granne 

Eftersom huvudalternativet med två 370 l fyrfackskärl innebär en stor 

kärlvolym, kan ett erbjudande till hushåll med få personer och små 

avfallsvolymer vara att kunna dela kärl med en granne. Delning av 

kärl bör endast tillåtas under förutsättning att alla fraktioner får plats 

i kärlen. Vid delning av kärl föreslås att avgiftens rörliga del fördelas 

lika mellan de hushåll som delar, eventuellt med ett visst påslag för 

administration, och att varje hushåll betalar grundavgift.  

 Behov av extra restavfallsvolym 

För hushåll med stora volymer restavfall föreslås hushållen kunna 

beställa ett extra separat kärl för restavfall i storlek 190 l, tömning 

varannan vecka. Den maximal restavfallsvolymen som går att välja 

för ett hushåll på en 14-dagarsperiod blir då totalt 352 l (190 l + 162 

l). Extra kärl för restavfall bör vara förknippat med en extra avgift. 

 Platsbrist på fastigheten 

För hushåll där platsbrist råder på den egna tomten erbjuds istället i 

första hand endast det ena 370 l kärlet med tömning varannan vecka. 

I kärlet läggs matavfall, restavfall och ytterligare två utsorterade 

fraktioner. Dessa hushåll får därmed fastighetsnära insamling av de 

fyra fraktioner som detta kärl är avsett för i systemet, vilket inte är 

detsamma som de fraktioner som uppkommer i störst volym i ett 

hushåll. Avgiften föreslås vara samma som för huvudalternativet med 

två kärl i fyrfackssystemet, vilket ger ett incitament till hushållen att 
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hitta plats för båda kärlen på fastigheten. Samma avgift kan 

motiveras med att avgifter i taxan ska finansiera insamling av mat- 

och restavfall och att ersättningen från producenterna för insamlat 

förpackningsmaterial och returpapper minst bör motsvara 

tömningskostnaden för det ena fyrfackskärlet. 

 Alternativ för abonnenter som motsätter sig fastighetsnära 

insamling av förpackningar och returpapper 

Kommunen kan erbjuda ett delat 370 l kärl för mat- och restavfall 

med tömning varannan vecka till abonnenter som motsätter sig 

fastighetsnära insamling av förpackningar och returpapper. Med den 

nya lagstiftningen kommer fastighetsägaren att behöva särskilda skäl 

för att avböja fastighetsnära insamling av förpackningar och 

returpapper när systemet införts. Valet kan alltså exempelvis 

förknippas med att abonnenten behöver ansöka om att inte ha 

fyrfackskärl. 

För kommuner med obligatorisk matavfallsinsamling bör delat 

tvåfackskärl (370 l) vara det enda alternativet till fyrfackskärl. För 

hemkomposterare lämnas matavfallsfacket tomt precis som i 

fyrfackssystemet.  

För kommuner med frivillig matavfallsinsamling kan ett kärl för 

blandat mat- och restavfall erbjudas till en högre avgift än 

fyrfackssystemet. Den högre avgiften motiveras med att 

behandlingskostnaden förväntas bli högre än för abonnenter med 

fyrfackskärl, det blandade avfallet bidrar inte till återföring av 

växtnäring till jordbruksmark och produktion av biogas samt att 

fyrfacksbilens fack för restavfall riskerar att fyllas för snabbt och att 

bilen därmed tvingas tömma sin last i förtid, vilket genererar 

kostnader för insamlingen. 

 

Taxestyrning till förmån för systemet med fyrfackskärl, tillsammans med att 

inte erbjuda alltför många alternativ, gör att anslutningsgraden till 

fyrfackssystemet förväntas bli hög och att insamlingen kan ske på ett 

kostnadseffektivt sätt.  

Vid ett införande kan anslutningsgraden också påverkas genom att samtliga 

hushåll inledningsvis får två fyrfackskärl. Om ett hushåll, efter att ha använt 

systemet en viss tid inte vill delta i fyrfackssystemet alls kan byte av 

abonnemang ske2.  

                                                        
2
 I Kristianstad infördes insamling med fyrfackskärl med utkörning av fyrfackskärl till samtliga hushåll och 

taxestyrning till förmån för fyrfackssystemet. I kommunen är det en handfull abonnenter som valt bort 
fyrfackssystemet. 
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3.2.2 Gemensamma hämtställen 

Avgifterna för separata behållare för mat- och restavfall bör utformas för att 

stimulera utsortering av matavfall. 

Kommunerna föreslås inte erbjuda insamling av förpackningar och 

returpapper i kommunal regi i separata behållare utan hänvisar i dessa fall 

till insamlingsaktörer på marknaden. Erfarenheter visar att 

restavfallsmängderna minskar till följd av fastighetsnära insamling av 

förpackningar och returpapper, vilket innebär minskade kostnader för 

behandling av restavfall. Kommunen kan därför förespråka och uppmuntra 

fasighetsägare till att införa fastighetsnära insamling av förpackningar och 

returpapper. 

4 Tillbehör för ett väl fungerande system 

För att få sorteringen att fungera väl i bostaden och för att det ska vara lätt 

att göra rätt kan följande tillbehör ha stor betydelse: 

Minimerare för mjukplast: 

Minimerare för mjukplast underlättar hantering av 

mjukplastförpackningar i bostaden och gör att dessa 

inte lika lätt fastnar i kärlet eller facket vid tömning. 

Minimeraren minskar också volymen som mjukplasten 

upptar, både i bostaden och i kärlet. Vid införande av 

fyrfackssystemet rekommenderas att alla hushåll 

erbjuds en minimerare för mjukplast.  

Påshållare för matavfall: 

Påshållare för matavfall finns i majoriteten av hushållen i kommunerna efter 

att matavfallsinsamling infördes. Vid införande av nytt insamlingssystem bör 

ges förnyad information om påshållare för matavfall och påshållare delas ut 

till hushåll som saknar sådan. 

5 Sammanfattning av principer  

Följande principer för tjänster och taxa föreslås tillämpas i alla kommuner:  

 Taxestyrning för hög anslutningsgrad till 

abonnemangsalternativet med 2 stycken 370 l fyrfackskärl för 

insamling av åtta fraktioner. Andra alternativ ska inte ha en 

lägre avgift. 

 Fackindelning i fyrfackskärlen enligt förslaget i denna rapport 

 Fyrfackskärl erbjuds enbart i storlekarna 370 liter och 660 

liter  
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 Ingen veckohämtning med fyrfacksbilen erbjuds 

 Inga andra hämtningsintervall än var fjärde vecka för kärl 2 

med insamling av förpackningar av papper, plast, metall och 

ofärgat glas 

 Ingen extrahämtning av fyrfackskärl utanför ordinarie 

hämtningstur 

 Påhängsbehållare för elavfall på kärl införs inte 
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§ 109 Dnr 2017/00260  

Uppdrag att utreda fastighetsnära insamling av 
förpackningar 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt Avfallsenheten att utreda 

förutsättningar för alternativa insamlingssystem för kommunens 

avfallshantering.  

Sammanfattning  

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

uppdrag att genomföra de föreslagna åtgärderna i rapporten ”Översyn av 

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

åtgärderna gällde utredning om fastighetsnära insamling (FNI), ett 

alternativt insamlingssystem av förpackningar och returpapper än den 

befintliga där hushållen lämnar dessa fraktioner vid återvinningsstationer.  

Håbo kommuns avtal med entreprenörer för avfallshämtning upphör att 

gälla 2020-10-15. Inför en ny upphandling bör Avfallsenheten veta vilken 

riktning avfallshanteringen ska ta.  

Avfallshanteringen i Håbo kommun ska verka för att bidra till 

miljöstrategins mål om fossilbränslefri och giftfri- och resurseffektiv 

kommun där naturmiljöer inte tar skada av avfallshanteringen samt uppnå 

målen i kommunens Avfallsplan 2016-2025.  

Beslutsunderlag 

Rapport - Översyn av avfallsverksamheten i Håbo kommun 2016-04-18 

Tjänsteskrivelse 2017-03-27 

Tekniska utskottet 2017-04-11 § 30 
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Inledande bestämmelser 

1 § För kommunens avfallshantering gäller 

 miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen (2011:927), 

 föreskrifter om avfallshantering i förordningar utfärdade med stöd av miljöbalken  

 andra författningar som berör avfallshantering. 

Utöver de författningar som anges i första stycket gäller dessa föreskrifter om avfallshantering. 

Definitioner 

2 § Termer och begrepp som används i dessa föreskrifter har samma betydelse som i 15 kap. 

miljöbalken och avfallsförordningen. I övrigt används följande begrepp med de betydelser som här 

anges: 

 Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den som enligt 1 kap 5 § 

fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som fastighetsägare. Tomträttshavare och 

samfällighetsförening kan i förekommande fall jämställas med fastighetsinnehavare. 

 Med nyttjanderättshavare avses den som, utan att vara fastighetsinnehavare, har rätt att bruka 

eller nyttja fastighet eller del därav.  

 Med behållare avses kärl, säck, container, krantömmande behållare, sopsugsbehållare samt 

specialbehållare för olika typer av fast och flytande avfall. 

För övriga definitioner och ordförklaringar, se bilaga 1. 

Ansvar för avfallshanteringen 

Kommunens ansvar 

3 § Tekniska nämnden (nedan kallad TN) ansvarar för de uppgifter som enligt miljöbalken eller andra 

författningar ingår i kommunens ansvar i fråga om avfallshantering. I vissa fall är dessa frågor 

delegerade till Tekniska förvaltningen (nedan kallad TF), som har verksamhetsansvaret för 

avfallshanteringen i kommunen. Avfallshanteringen i kommunen utförs av kommunen eller den eller 

de entreprenörer som kommunen tecknat avtal med. 

4 § Tillsynen över avfallshanteringen enligt 15 kap. miljöbalken och enligt föreskrifter meddelade 

med stöd av miljöbalken, inklusive dessa föreskrifter, utförs av Bygg- och Miljönämnden.  

För prövning och tillsyn har Bygg- och Miljönämnden rätt att ta ut avgift från den sökande. 

5 § Kommunfullmäktige meddelar, med stöd av 27 kap. 4-6 §§ miljöbalken, föreskrifter om vilken 

avgift som ska betalas för den avfallshantering som utförs genom kommunens försorg. 

Fastighetsinnehavares ansvar 

6 § Fastighetsinnehavare är ansvarig för hur uppkommet avfall hanteras inom fastigheten, om inte 

annat särskilt anges i dessa föreskrifter.  

7 § Fastighetsinnehavare är skyldiga att betala avgift enligt gällande avfallstaxa fastställd av 

kommunfullmäktige.  

8 § Fastighetsinnehavare är skyldig att i erforderlig omfattning informera den eller de som bor eller är 

verksam i fastigheten om dessa föreskrifter. Fastighetsinnehavaren är ansvarig för att reglerna 

efterlevs. 
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9 § Fastighetsinnehavare är skyldig att snarast anmäla ändring av ägarförhållanden eller annan 

förändring som berör avfallshanteringen i fastigheten till kommunen eller till kommunens 

entreprenör. 

10 § Fastighetsinnehavare är skyldig att rätta sig efter kommunens anvisningar om hantering av 

hushållsavfall som uppkommer inom fastighet, så att kommunen kan fullgöra sin 

bortforslingsskyldighet.  

Producenternas ansvar 

11 § Producenter ansvarar för avfall som omfattas av producentansvar i enlighet med respektive 

förordning om producentansvar. 

12 § Den som yrkesmässigt tillverkar, till Sverige för in eller säljer en förpackning eller en vara som 

är innesluten i en sådan förpackning ska på anmodan av kommunen lämna de uppgifter i fråga om 

förpackningsavfallets art, sammansättning, mängd och hantering som behövs som underlag för 

kommunens renhållningsordning. 

Hushållsavfall 

Sortering av avfall 

13 § Hushållsavfall ska sorteras och lämnas enligt bilaga 2. 

14 § Fastighetsinnehavare ska på de sätt som beskrivs i bilaga 2 skapa möjlighet för de boende samt 

andra brukare av fastigheten att på något av de beskrivna sätten sortera ut de fraktioner som beskrivs i 

samma bilaga. Avfallet ska transporteras bort så ofta att olägenhet för människors hälsa eller miljön 

inte uppkommer. 

§ 15 Fastighetsinnehavare ska skapa möjlighet för sortering av matavfall och restavfall i två separata 

behållare. Eget omhändertagande av matavfall kan ske efter anmälan till kommunen enligt 66 §. 

16 § Vid felsortering av matavfall hanteras matavfallet som restavfall. Fastighetsinnehavaren 

informeras och ansvarar för att vidta åtgärder så att sorteringen förbättras.  

17 § Kommunen och entreprenören har rätt att göra stickprovskontroll av hushållsavfallet för att 

kontrollera att anvisningar om sortering och övriga bestämmelser följs, i syfte att säkerställa att 

renheten på avfallet upprätthålls. Med stickprovskontroll avses även plockanalyser som utförs på 

slumpmässigt utvalt hushållsavfall i syfte att undersöka avfallets sammansättning i stort. 

Skyldighet att lämna hushållsavfall 

18 § Hushållsavfall ska lämnas till de insamlingssystem som kommunen tillhandahåller, om inte 

annat särskilt anges i dessa föreskrifter. 

Anskaffande, underhåll och skötsel av behållare och annan utrustning  

19 § En förteckning över behållare, utrustning och anläggningar som används i kommunen samt vem 

som äger och tillhandahåller dem anges i bilaga 3. På behållare som är märkta för identifiering eller 

med abonnemangsmärkning får märkningarna inte tas bort eller göras oläsliga.  

20 § Fastighetsinnehavare har ansvar för tillsyn av samtliga behållare som används för avfall som 

uppstår på fastigheten. Kommunen äger och tillhandahåller kärl och plastbox, men 

fastighetsinnehavare ansvarar för rengöring av dem. För underhåll och rengöring av övriga behållare 

ansvarar den som äger behållaren. 
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21 § Fastighetsinnehavaren är ansvarig för anskaffande, utformning, anordnande, installation och 

underhåll av övriga inom fastigheten installerade anordningar för avfallshanteringen, t.ex. sopskåp, 

krantömmande behållare, komprimatorer samt avfallsutrymme. Behållare ska medge hantering med 

den utrustning som används i kommunens insamlingssystem. 

Avfallsutrymmen, hämtningsplats, gång- och transportvägar 

22 § Hushållsavfall hämtas normalt vid den fastighet där avfallet uppkommer. För att kunna fullgöra 

sin bortforslingsskyldighet kan TF anvisa hämtningsplats för enskilda eller grupp av 

fastighetsinnehavare utanför fastigheten, under förutsättning att godtagbara hämtningsförhållanden 

inte har uppnåtts inom fastigheten.   

23 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare har ansvar för utformning, anordnande och 

underhåll av hämtningsplats inom den fastighet där avfallet uppkommer samt, i skälig omfattning, för 

annan hämtningsplats som TF anvisat enligt 22 §.  

24 § Hämtningsplats ska utformas, anordnas, underhållas, skötas och rengöras så att krav på god 

arbetsmiljö och tillgänglighet uppfylls samt så att risk för driftsavbrott, olycksfall, skadedjur och 

annan olägenhet minimeras.  

25 § Matavfall från livsmedelshantering i storkök, restaurang och livsmedelsbutik som förvaras i kärl 

ska förvaras i kylt utrymme. 

26 § Entreprenören ska ha tillträde till avfallsutrymme och hämtningsplats. Nycklar, portkoder och 

dylikt ska lämnas till entreprenören. Ändringar ska utan anmaning meddelas TF eller kommunens 

entreprenör. 

27 § Behållare för uppsamling av avfall ska vara placerad så att hämtning underlättas och så att 

olägenhet inte uppstår. Behållare ska placeras så att den kan tömmas och hanteras med den utrustning 

som används i kommunens insamlingssystem.  

28 § Kärl ska vara uppställt så nära hämtningsfordonets angöringsplats som möjligt, eller på annan 

plats som TF godkänner. Kärl ska placeras så att väg- eller gatuunderhåll inte hindras eller risk för 

trafiken inte uppstår. Säck ska vara placerad så att den kan hämtas med kärra. 

Om hämtning sker med sidolastande bil ska kärl placeras högst 1,5 meter från fordonets 

angöringsplats med hjulen mot fastigheten och lockets öppning mot gatan. Kärlet ska stå placerat så 

att det är 1 meter fritt runt om hela kärlet.  

Om hämtning sker med baklastande bil ska kärlet placeras högst 3 meter från fordonets 

angöringsplats med hjulen mot gatan. För avstånd över 3,0 meter utgår särskilt gångvägstillägg enligt 

taxa. Gångväg får inte överstiga 30 meter. Om det finns särskilda skäl kan TN, efter ansökan, besluta 

att gångväg får vara längre än 30 meter.  

Backning måste alltid kunna ske på ett betryggande sätt och endast i undantagsfall samt i samband 

med vändning.  

29 § Behållare som töms med kranbil ska placeras maximalt ca 5 meter från kranbilens 

angöringsplats om inte annat medges. För tömning med kranbil behövs en fri höjd upp till 10 meter. 

30 § Fastighetsinnehavare ansvarar för att transportväg som denne råder över är framkomlig året runt. 

Om transportväg inte är framkomlig uteblir hämtningen. Då hinder har undanröjts kan extra hämtning 

beställas på fastighetsinnehavarens bekostnad. 
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31 § Enskild väg och tomtmark som utnyttjas vid hämtning av hushållsavfall ska vara dimensionerad 

och hållas i sådant skick att den är farbar för hämtningsfordon som normalt används i kommunen. 

Om farbar transportväg inte kan ordnas kan kommunen anvisa annan hämtningsplats, enligt 22-23 §§. 

32 § Gångväg för hämtningspersonal och transportväg för hushållsavfall ska vara så kort som möjligt, 

jämn, hårdgjord, utan trappsteg och utformad så att krav på god arbetsmiljö uppfylls. Gång- och 

transportväg ska hållas fri från hinder, röjas från snö och hållas halkfri.  

Emballering av avfall, fyllnadsgrad och vikt 

33 § I behållare och utrymme för avfall får endast läggas sådant avfall som behållaren och utrymmet 

är avsett för. Avfall ska vara väl emballerat så att avfallet inte kan spridas och så att skada, 

arbetsmiljöproblem eller annan olägenhet inte uppkommer. 

34 § Behållare får inte fyllas mer än att den lätt kan tillslutas. Behållarens vikt och dragmotstånd ska 

uppfylla krav på god arbetsmiljö. För maxvikter och dragmotstånd gäller Arbetsmiljöverkets 

föreskrifter. 

35 § Behållare som är överfull, för tung för att kunna hanteras eller på annat sätt inte uppfyller de 

krav som ställs, töms inte. Löst avfall utanför behållare tas ej med. Fastighetsinnehavaren ska åtgärda 

hindret, därefter kan fastighetsinnehavaren mot extra kostnad beställa extra hämtning av avfallet. 

36 § För utsorterat matavfall ska påsar och påshållare som tillhandahålls av TF användas. 

37 § Fastighetsinnehavare kan, vid enstaka tillfällen då behållaren inte räcker till, använda extra säck 

eller speciella hämtning-betald-säckar. Hämtning-betald-säcken ställs ut och hämtas vid ordinarie 

hämtningstillfälle. Hämtning av extra säck mot avgift beställs hos kommunen, hämtningen sker i 

samband med nästkommande ordinarie hämtningstillfälle. 

38 § Vid upprepade avvikelser från gällande abonnemang, såsom överfulla behållare eller förekomst 

av extra säckar, har TF rätt att besluta om ändring av abonnemanget. 

Hämtningsområde  

39 § Kommunen utgör ett hämtningsområde. 

Hämtningsintervall och hämtningstider 

40 § Hushållsavfall hämtas normalt måndag-fredag på fasta hämtningsdagar. Avfallet ska vara 

tillgängligt för hämtning mellan kl. 06.30 och 17.00 på hämtningsdagen. Om särskilda skäl föreligger 

kan avfallet hämtas fram till kl. 22.00. Slam och urin från enskilda avlopp kan hämtas akut på andra 

tider. 
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41 § Ordinarie hämtning av hushållsavfall sker med nedanstående intervall: 

Restavfall  

 Ordinarie 

hämtning 

Hämtning 

sker minst 

Hämtning sker 

som mest 

Hämtningsperiod 

En- och 

tvåbostadshus 

Varannan 

vecka 

En gång per 

månad 

Varannan vecka Året runt 

Fritidsboende Varannan 

vecka 

En gång per 

månad 

Varannan vecka Under perioden 

mitten av april till 

mitten av oktober. 

Övrig tid efter 

särskild beställning 

Flerbostadshus, 

restavfall i kärl 

och container 

Varje vecka Varannan 

vecka 

Två gånger per 

vecka 

Året runt 

Flerbostadshus, 

restavfall i 

krantömmande 

behållare 

Varannan 

vecka 

Varannan 

vecka 

Två gånger per 

vecka 

Året runt 

Verksamheter Varje vecka En gång per 

månad 

Tre gånger per 

vecka 

Året runt eller under 

del av året för 

säsongsbundna 

verksamheter enligt 

överenskommelse 

med TF 
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Matavfall  

 

 

  

 Ordinarie hämtning Hämtningsperiod 

En- och tvåbostadshus Varannan vecka  Året runt 

Fritidsboende Varannan vecka  Under perioden mitten av 

april till mitten av oktober. 

Övrig tid efter särskild 

beställning 

Flerbostadshus, matavfall i 

kärl  

Med samma 

hämtningsintervall som för 

restavfall, men vid hämtning 

av restavfall mer sällan än 

varannan vecka sker 

hämtning av matavfall minst 

varannan vecka 

Året runt 

Flerbostadshus, matavfall i 

krantömmande behållare 

Med samma 

hämtningsintervall som för 

restavfall, men vid hämtning 

av restavfall mer sällan än 

varannan vecka sker 

hämtning av matavfall minst 

varannan vecka 

Året runt 

Verksamheter Med samma 

hämtningsintervall som för 

restavfall, men vid hämtning 

av restavfall mer sällan än 

varannan vecka sker 

hämtning av matavfall minst 

varannan vecka 

Året runt eller under del av 

året för säsongsbundna 

verksamheter enligt 

överenskommelse med TF 
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Latrin, slam, urin, fosforfällor och fett 

Hämtning av latrinbehållare från fritidsboende sker endast efter beställning, senast en vecka före 

hämtningsveckan. Ordinarie hämtning sker en gång per månad under perioden 15 april -15 oktober. 

Övrig tid sker hämtning efter särskild beställning. 

Tömning av slamavskiljare med ansluten wc ska ske minst en gång per år. 

Tömning av slutna tankar och urintankar ska ske minst en gång per år, efter beställning.  

Tömning av slamavskiljare med anslutet bad-, disk- och tvättavloppsvatten (BDT) ska ske minst 

vartannat år.  

Tömning av minireningsverk ska ske minst en gång per år eller enligt tillverkarens rekommendation. 

Filtermaterial från fosforfällor och andra jämförbara filter ska bytas med det intervall som 

leverantören anvisar.  

Tömning av fettavskiljare ska ske minst två gånger per år. 

Hämtningsintervall för övriga slag av hushållsavfall framgår av sorteringsanvisningarna i bilaga 2. 

Farligt avfall från hushåll 

42 § Farligt avfall ska hållas skilt från annat avfall. Olika typer av farligt avfall får inte blandas med 

varandra. Avfallet ska vara tydligt märkt med uppgift om innehåll.  

43 § Farligt avfall lämnas till kommunens insamlingssystem för farligt avfall enligt bilaga 2. 

Elavfall och batterier från hushåll 

44 § Avfall som utgörs av elektriska och elektroniska produkter, inklusive batterier och ljuskällor, ska 

hållas skilt från annat avfall.  

45 § Elavfall och batterier lämnas till producenternas eller kommunens insamlingssystem enligt 

bilaga 2. 

Grovavfall från hushåll 

46 § Grovavfall ska hållas skilt från annat avfall och hanteras enligt bilaga 2.  

47 § I flerbostadshus ska fastighetsinnehavare anvisa de boende lämplig uppsamlingsplats för 

grovavfall inom eller i anslutning till fastigheten.  

Trädgårdsavfall från hushåll 

48 § Trädgårdsavfall ska hållas skilt från annat avfall och hanteras enligt bilaga 2. 

49 § Torrt, vedartat, trädgårdsavfall från hushåll som inte kan utnyttjas för kompostering får eldas 

endast om det kan ske utan att olägenhet uppstår och det i övrigt inte strider mot annan författning. I 

kommunens lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön föreskrivs när eldning inte 

får förekomma. 

Latrin 

50 § Avfall från torrklosett utan anslutning till avloppsledning ska samlas upp i täta behållare. 

51 § Hämtning av latrin ska kunna ske på ett sätt som uppfyller krav på god arbetsmiljö. 

Latrinbehållare ska förslutas av fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren. Om det finns 

särskilda skäl kan TN, efter ansökan, besluta att hämtning av latrinbehållare från toalettutrymme får 

ske mot extra avgift. 
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52 § Latrin hämtas vid fastighetsgräns eller på annan av TF anvisad plats så nära hämtningsfordonets 

angöringsplats som möjligt. Lyft- och transporthjälpmedel ska kunna användas. Latrinkärl får 

maximalt väga 15 kg.  

53 § Kemikalier eller annat ämne som försvårar den fortsatta hanteringen av latrin får inte tillföras. 

Slam och urin från enskilda avlopp 

54 § Enskilda slamavskiljare, slutna tankar och minireningsverk ska vara lättillgängliga för tömning. 

Lock, manlucka eller annan tömningsanordning får inte vara övertäckt vid tömning. Hämtning av 

slam och urin ska kunna ske på ett sätt som uppfyller krav på god arbetsmiljö och enligt bilaga 2.  

55 § Avståndet mellan anläggning och uppställningsplats för slamtömningsfordonet får inte överstiga 

20 meter för befintliga anläggningar eller 10 meter vid ny- och omprövning av avloppsanläggning. 

Om avståndet är så långt att tömningen försvåras ska fastighetsinnehavaren underlätta arbetet genom 

egna särskilda kopplingar eller anslutningsslangar. Om det finns särskilda skäl får TN, efter ansökan, 

besluta att avståndet får vara längre än vad som anges i första meningen. För avstånd över 20 meter 

debiteras tilläggsavgift för extra slangdragning. 

Fosforfällor 

56 § Filtermaterial från fosforfällor ska vara förpackat och tillgängligt på sådant sätt att hämtning kan 

utföras enligt bilaga 2. Eventuella instruktioner som behövs i samband med hämtningen ska 

tillhandahållas av fastighetsinnehavaren. Efter hämtning av uttjänt filtermaterial bör nytt filtermaterial 

tillföras anläggningen genom fastighetsinnehavarens försorg. 

Fett från fettavskiljare 

57 § Fettavskiljare ska vara lättillgängliga för tömning. Lock, manlucka eller annan 

tömningsanordning får inte vara övertäckt vid tömning. Hämtning av fett ska kunna ske på ett sätt 

som uppfyller krav på god arbetsmiljö och enligt bilaga 2.  

58 § Avståndet mellan anläggning och uppställningsplats för slamtömningsfordonet får inte överstiga 

20 meter för befintliga anläggningar eller 10 meter vid om- eller nybyggnation. Om avståndet är så 

långt att hämtningen försvåras ska fastighetsinnehavaren underlätta arbetet genom egna särskilda 

kopplingar eller anslutningsslangar. Om det finns särskilda skäl får TN, efter ansökan, besluta att 

avståndet får vara längre än vad som anges i första meningen. För avstånd över 20 meter debiteras 

tilläggsavgift för extra slangdragning. 

59 § Efter tömning ska fettavskiljare återfyllas med vatten genom fastighetsinnehavarens eller 

nyttjanderättshavarens försorg. 

Avfall med producentansvar 

60 § Hushåll och andra förbrukare ska, i enlighet med vad som föreskrivs i respektive förordning om 

producentansvar, sortera ut avfall som omfattas av producentansvar och lämna avfallet till de 

insamlingssystem som producenterna tillhandahåller enligt bilaga 2. Elavfall kan dock hämtas av 

kommunen, se 44-45 §§.  

61 § Vid fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar, som omfattas av producentansvar, 

sker hämtning efter överenskommelse mellan fastighetsinnehavare och entreprenör som har de 

tillstånd och avtal som krävs av producenterna. 

Annat avfall än hushållsavfall 
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62 § Den som i kommunen yrkesmässigt bedriver verksamhet där det uppstår annat avfall än 

hushållsavfall ska på begäran av kommunen lämna de uppgifter i fråga om avfallets art, 

sammansättning, mängd och hantering som behövs som underlag för kommunens 

renhållningsordning. 

Undantag 

Handläggning av anmälnings- och ansökningsärenden 

63 § Anmälan respektive ansökan om undantag eller dispens ska vara skriftlig och lämnas till 

prövande nämnd enligt 63-71 §§. Undantag från 28, 51, 55 och 58 §§ beslutas av TN. Ansökan om 

dispens från dessa föreskrifter utöver de undantag som specificeras i 28, 51, 55, 58, 64-71 §§ sker till 

Bygg- och Miljönämnden. 

Anmälan och ansökan ska alltid innehålla uppgifter om fastighet och fastighetsinnehavare eller 

nyttjanderättshavare, vilka avfallsslag som avses omhändertas, den tidsperiod som avses och på vilket 

sätt omhändertagandet ska ske. Ansökan om dispens för eget omhändertagande av latrin, slam eller 

filtermaterial ska även innehålla en detaljerad beskrivning av anläggningen och uppgifter om de 

beräknade avfallsmängderna. 

Beslut om dispens och undantag är personliga och i normalfallet tidsbegränsade. Undantag ska 

omprövas om förutsättningarna ändrats. Fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren har 

skyldighet att meddela sådan förändring. Undantag som medgetts med stöd av tidigare 

renhållningsordning ska gälla tills kommunen beslutar om annat. 

Undantag från krav på utsortering av matavfall 

64 § Fastighetsinnehavare som av byggnadstekniska eller andra skäl inte kan införa sortering av 

matavfall i separat behållare i områden där matavfallsutsortering har införts enligt 15 § kan efter 

ansökan om undantag till TN beviljas att lämna restavfall utan att sortera ut matavfall i enlighet med 

gällande taxa. Undantaget gäller för en period om längst två år från det datum beslut är taget.  

Förutsättningar för eget omhändertagande av hushållsavfall 

65 § Avfall får endast tas omhand på den egna fastigheten enligt vad som anges nedan och under 

förutsättning att det kan ske utan risk för olägenhet för människors hälsa och miljön.  

66 § Trädgårdsavfall får komposteras utan särskild anmälan under förutsättning att det kan ske utan 

risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön.  

Bortskaffande eller återvinning av annat hushållsavfall än trädgårdsavfall kräver anmälan till 

kommunen enligt 45 § avfallsförordningen eller ansökan om dispens enligt 15 kap. 25 § miljöbalken. 

Följande krav gäller: 

Latrin 

Eget omhändertagande av latrin på den egna fastigheten får ske efter ansökan om dispens till Bygg- 

och Miljönämnden, om omhändertagandet kan ske på ett sådant sätt att olägenhet för människors 

hälsa eller miljön, eller näringsläckage, inte uppstår.  

Slam och filtermaterial 

Eget omhändertagande av slam och filtermaterial kan medges på den egna fastigheten efter ansökan 

om dispens till Bygg- och Miljönämnden, om omhändertagandet kan ske på ett sådant sätt att 

olägenhet för människors hälsa eller miljön, eller näringsläckage, inte uppstår. 
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Matavfall 

Kompostering av matavfall på den egna fastigheten får ske efter anmälan till Bygg- och 

Miljönämnden om det sker i en isolerad, sluten, skadedjurssäker behållare som kan användas året 

runt.  

Eget omhändertagande av matavfall med matavfallskvarn kopplat till enskilt avlopp får ske efter 

anmälan till Bygg- och Miljönämnden. 

Matavfallskvarnar kopplade till det kommunala avloppsnätet regleras i kommunens ABVA. Enligt 

ABVA krävs skriftligt medgivande av kommunens VA-enhet för utsläpp av avfall från 

matavfallskvarn till det kommunala avloppsnätet. 

Matavfallskvarn ansluten till sluten tank får installeras efter anmälan till TN förutsatt att kraven i 55 § 

uppfylls.  

Utsträckt hämtningsintervall 

67 § Fastighet med godkänd avloppsanläggning kan, efter ansökan till Bygg- och Miljönämnden, 

under förutsättning att ingen olägenhet för människors hälsa och miljön uppstår, medges förlängt 

tömningsintervall för slam eller urin. Villkoret är att anläggningen uppfyller Naturvårdsverket 

Allmänna Råd (2006:7) om små avloppsanläggningar, har tillstånd av Bygg- och Miljönämnden och 

är slutinspekterad av Bygg- och Miljönämnden  

Efter ansökan till VA-enheten kan hämtningsintervallen för tömning av fettavskiljare utglesas. 

Gemensam avfallsbehållare 

68 § Två eller flera närbelägna fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare kan, efter ansökan till 

TN, medges rätt att använda gemensam avfallsbehållare under förutsättning att bestämmelserna i 

dessa föreskrifter om fyllnadsgrad och vikt beaktas och att olägenheter för människors hälsa eller 

miljön inte uppstår. I områden med matavfallssortering ska båda behållarna användas gemensamt. 

Uppehåll i hämtning 

69 § Uppehåll i hämtning vid en- och tvåbostadshus kan efter ansökan medges fastighetsinnehavare 

eller nyttjanderättshavare om fastigheten inte kommer att nyttjas under en sammanhängande tid om 

minst sex (6) månader.  

För fritidsboende gäller motsvarande om uppehållet avser hela hämtningsperioden från mitten av 

april till mitten av oktober. 

Uppehåll i hämtning från verksamhet kan efter ansökan medges om verksamhet inte kommer att 

bedrivas under en sammanhängande tid om minst en månad. 

Ansökan ska lämnas till TN senast en månad före den avsedda uppehållsperioden. 

Befrielse från skyldigheten att överlämna hushållsavfall till kommunen 

70 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som själv kan ta hand om sitt hushållsavfall på 

ett sätt som är betryggande för människors hälsa och miljön, kan efter ansökan till Bygg- och 

Miljönämnden befrias från skyldigheten att lämna avfall till kommunen för transport, bortskaffande 

och återvinning, om det finns särskilda skäl. 
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Utveckling inom avfallshanteringen 

71 § TN får, efter samråd med Bygg- och Miljönämnden, bedriva försöksverksamhet med sortering, 

insamling, lagring och/eller transport av avfall utan hinder av avfallsföreskrifterna. 

Ikraftträdande 

72 § Dessa avfallsföreskrifter träder ikraft 2013-05-01 då renhållningsordning för Håbo kommun 

antagen 2007-02-26 upphör att gälla.  
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Bilaga 1 Definitioner och ordförklaringar 

(MB=Miljöbalken, kursiv text= lagtext) 

ABVA ABVA avser Allmänna bestämmelser om 

användande av Håbo kommuns allmänna vatten- och 

avloppsanläggning. 

 

Angöringsplats Angöringsplatsen är den plats där 

hämtningsfordonet stannar när avfall ska hämtas.  

 

Avfall Med avfall avses varje föremål eller ämne som 

innehavaren gör sig av med eller avser eller är 

skyldig att göra sig av med (MB 15 kap. 1 §). 

 

Batterier Ett batteri är en källa till elektrisk energi. Alla 

batterier omfattas av producentansvar och ska samlas 

in. Batterier delas in i typerna industribatteri, 

bilbatteri och bärbara batterier.  

 

Behållare Med behållare avses säck, kärl av plast, container, 

krantömmande behållare, latrinbehållare eller någon 

annan anordning för uppsamling av hushållsavfall.  

 

Bygg- och rivningsavfall Bygg- och rivningsavfall är avfall som uppkommer 

vid bygg- och anläggningsverksamhet, vid rivnings- 

och renoveringsarbeten samt jord- och schaktmassor. 

Som bygg- och rivningsavfall räknas även avfall från 

privatpersoners större renoveringar. Bygg- och 

rivningsavfall utgör inte hushållsavfall. 

 

 

Ej brännbart avfall Med ej brännbart avfall avser avfall som inte 

brinner även om energi tillförs, tex metall, glas, 

porslin keramik sten och gips. 

 

 

Elavfall Med elavfall avses avfall från elektriska och 

elektroniska produkter. Exempel på elavfall är 

uttjänta eller kasserade datorer, TV-apparater, 

hushållsmaskiner (diskmaskin, spis, brödrost etc), 

telefoner, mobiltelefoner, klockor och leksaker. 
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Ljuskällor (lysrör, lågenergilampor, ledlampor och 

glödlampor) är också elavfall.  

 

 

Entreprenör Entreprenören är det företag som efter upphandling 

i konkurrens anlitas av kommunen för att utföra 

hämtning och omhändertagande av avfall. 

  

Farligt avfall Farligt avfall är allting som kan skada människors 

hälsa eller miljön. Till farligt avfall hör t.ex. färg- 

och lackavfall, lim, lösningsmedel, kemikalier, 

bekämpningsmedel, rengöringsmedel, spillolja och 

avfall med kvicksilver, PCB-haltigt avfall och 

cyanidrester. Utförligare precisering av vad som 

räknas till farligt avfall finns i bilaga 4 i 

avfallsförordningen (2011:927). 

 

Fastighetsinnehavare Med fastighetsinnehavare avses den som är 

fastighetsägare eller den som enligt 

fastighetstaxeringslagen ska anses som 

fastighetsägare. Tomträttsinnehavare och 

samfällighetsförening kan i förekommande fall 

jämställas med fastighetsinnehavare. 

 

 

Fastighetsnära insamling av 

förpackningar 

Med fastighetsnära insamling av förpackningar 

avses insamling som sker på eller i direkt anslutning 

till den fastighet där avfallet uppkommer. 

Alternativet till fastighetsnära insamling är att 

förpackningarna lämnas till producenternas 

återvinningsstationer. 

 

Fettavskiljare En fettavskiljare är en anordning som används för 

att samla upp slam i form av fettavfall i 

avloppsvatten från lokaler där livsmedel hanteras 

yrkesmässigt. Fettet skulle annars avsättas i 

ledningsnätet och kunna orsaka stopp. 

 

Fosforfälla En fosforfälla är en typ av filter som används i 

enskilda avlopp för att ta bort fosfor från 

avloppsvattnet. 
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Grovavfall Med grovavfall avses, i enlighet med § 5 

Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2004:4), sådant 

avfall från hushållen som är så tungt eller 

skrymmande eller har andra egenskaper som gör att 

det inte är lämpligt att samla in i ordinarie behållare 

för restavfall. Exempel på grovavfall är trasiga 

möbler och cyklar. Som grovavfall räknas även avfall 

från mindre underhållsarbeten och reparationer i 

bostad. Till grovavfall hör inte bygg- och 

rivningsavfall.  

 

Gångväg Med gångväg avses den gångyta som används av 

hämtningspersonalen för att transportera avfall från 

hämtningsplats till hämtningsfordonet. Gångvägen 

mäts som enkel väg mellan hämtningsfordonets 

angöringsplats och hämtningsplatsen. 

 

Hushållsavfall Med hushållsavfall avses avfall som kommer från 

hushåll samt därmed jämförligt avfall från annan 

verksamhet (MB 15 kap. 3 §). Till hushållsavfall 

samt därmed jämförligt avfall räknas avfall som 

uppkommer som en direkt följd av att människor 

uppehåller sig i en bostad, lokal eller anläggning 

oavsett verksamhet. Som exempel kan nämnas 

köksavfall och städsopor som uppkommer i hushåll, 

industrier, kontor, handel och hantverk, restauranger 

och storkök, skolor och förskolor, järnvägs- och 

busstationer, sjukhus och andra vårdinrättningar, 

samlingslokaler, fritidsanläggningar och 

byggarbetsplatser. 

 

  

Hämtningsplats Med hämtningsplats avses utrymme eller plats där 

en eller flera behållare är placerade för hämtning av 

hushållsavfall. 

 

Insamlingssystem Med insamlingssystem avses det sätt som olika slags 

avfall samlas in på. 

 

Kompostering Med kompostering avses biologisk behandling där 

organiskt avfall bryts ner aerobt (under förbrukning 
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av syre). 

 

Krantömmande behållare En krantömmande behållare är en större behållare 

som töms med kranbil. Behållaren kan vara 

markbehållare eller underjordsbehållare. 

 

Matavfall Med matavfall avses särskilt utsorterat, organiskt 

avfall som komposteras eller samlas in separat för 

biologisk behandling. Matavfall består av rester från 

matberedning och måltider.  

 

Matavfallskvarn Matavfallskvarn används för sönderdelning av 

matavfall så att det kan samlas upp i särskild sluten 

tank eller följa med avloppsvattnet ut i ledningsnätet 

eller till enskilt avlopp.  

 

Nyttjanderättshavare Med nyttjanderättshavare avses den som, utan att 

omfattas av begreppet fastighetsinnehavare, har rätt 

att bruka eller nyttja fastighet. 

 

Producent Med producent avses 

1. den som yrkesmässigt tillverkar, för in till Sverige 

eller säljer en vara eller en förpackning, eller 

2. den som i sin yrkesmässiga verksamhet 

frambringar avfall som kräver särskilda åtgärder av 

renhållnings- eller miljöskäl (MB 15 kap. 12 §). 

 

Producentansvar Med producentansvar avses att producenterna har 

ansvar för att en vara eller produkt samlas in och 

omhändertas genom återvinning, återanvändning 

eller bortskaffning på ett sådant sätt som krävs för en 

hälso- och miljömässigt godtagbar avfallshantering 

(gäller förpackningar, tidningar, läkemedel, däck, 

bilar och elavfall). 

 

Renhållningsordning Den kommunala renhållningsordningen består av 

avfallsplan och avfallsföreskrifter. 

 

Restavfall Med restavfall avses den vanliga soppåsen, det vill 

säga sådant hushållsavfall som återstår sedan 

matavfall, grovavfall, farligt avfall och avfall som 
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omfattas av producentansvar sorterats ut, oberoende 

av vilken typ av behållare som avfallet samlas upp i. 

Dock avses inte slam från enskilda 

avloppsanläggningar, fett från fettavskiljare eller 

latrin. I områden där matavfallssortering inte har 

införts avser restavfall den vanliga soppåsen, 

inklusive matavfall. 

 

Slamavskiljare En slamavskiljare är en anordning som används för 

att fånga upp slam i enskilda avloppsanläggningar. 

 

Sluten tank Sluten tank är en behållare som kan användas för att 

samla upp avloppsvatten då det inte finns tillgång till 

kommunalt avlopp eller andra godkända enskilda 

avloppslösningar. 

 

Säsongsbunden verksamhet Med säsongsbunden verksamhet avses en 

verksamhet som endast är aktiv under en del av 

säsongen, t.ex. kiosker på badplatser och campingar.  

 

Transportväg Med transportväg avses den väg som används av 

hämtningsfordonet för att ta sig till angöringsplatsen. 

 

Trädgårdsavfall Med trädgårdsavfall avses huvudsakligen växtavfall 

som uppkommer vid den normala skötseln av tomter 

hos fritidsboende och en- och tvåbostadshus. Som 

trädgårdsavfall räknas inte avfall som uppkommer 

vid större omläggning av trädgårdar, stubbar eller 

fällda träd. Avfall som uppstår vid 

fastighetsinnehavarens skötsel av flerbostadshusens 

grönytor ingår inte heller. 

 

Återvinningscentral  Med återvinningscentral avses en bemannad 

insamlingsplats där hushållen kan lämna avfall i 

sorterade fraktioner, t.ex. grovavfall, farligt avfall 

och elavfall. En återvinningscentral kan även vara 

mobil. 

Återvinningsstation Med återvinningsstation avses en insamlingsplats 

där hushållen kan lämna sina förpackningar sorterade 

i olika material. 
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Bilaga 2 Anvisningar om sortering och överlämnande av avfall  

Av föreskrifterna framgår att de avfallsslag som beskrivs i denna bilaga ska sorteras ut. Avfallet ska 

lämnas vid för respektive avfallsslag anvisad plats.  

Restavfall 

Med restavfall avses hushållsavfall som återstår sedan matavfall, ej, brännbart avfall, grovavfall, 

farligt avfall och avfall som omfattas av producentansvar sorterats ut. Restavfall förpackas innan det 

läggs i kärlet för restavfall, inget löst avfall får förekomma. Restavfall hämtas enligt dessa 

föreskrifter. 

Matavfall 

Med matavfall avses särskilt utsorterat, organiskt avfall. Matavfall ska förpackas i därför avsedd 

papperspåse innan det läggs i kärlet för matavfall. Matavfall ska sorteras enligt anvisningar från TN 

och ska hämtas av kommunen, om inte anmälan eller ansökan om undantag finns. 

Farligt avfall från hushåll 

Med farligt avfall avses allting som kan skada människors hälsa eller skada miljön. Farligt avfall ska 

lämnas till kommunens återvinningscentral och vara tydligt märkt med uppgift om innehåll.  

Ej brännbart avfall 

Med ej brännbart avfall avses avfall som inte brinner även om energi tillförs, tex metall, glas, porslin 

keramik sten och gips. Ej brännbart hushållsavfall ska hållas åtskilt från restavfall (brännbart) och ska 

lämnas som grovavfall på återvinningscentralen. 

Elavfall och batterier från hushåll 

Bärbara batterier kan lämnas i batteriholkar som finns på återvinningsstationer, i vissa butiker och vid 

kommunens återvinningscentral. Bilbatterier och andra batterier tyngre än 3 kg kan lämnas till 

försäljningsställen eller vid kommunens återvinningscentral. 

Elavfall kan lämnas vid kommunens återvinningscentral. Elavfall kan också hämtas efter särskild 

beställning  

En- och tvåbostadshus samt fritidsboende har möjlighet att utan extra avgift en gång per år få sitt 

elavfall hämtat vid fastighetsgräns. Alla hushåll har en röd box där mindre elavfall och bärbara 

batterier ska läggas. Elavfallet lämnas i de sorterade kategorierna lysrör, lågenergilampor, ledlampor, 

glödlampor, bärbara batterier, vitvaror och övrigt elavfall.  Boxen kan ställas ut i samband med 

hämtning av elavfall eller tömmas på kommunens återvinningscentral. Extra hämtning av elavfall kan 

beställas mot avgift. 

Från flerbostadshus kan elavfall hämtas mot en avgift. För att hämtningen ska ske krävs att 

fastighetsinnehavaren ordnar en hämtningsplats enligt entreprenörens anvisningar. Behållare för 

insamlingen kan fastighetsinnehavare skaffa genom direkt överenskommelse med kommunens 

entreprenör. Elavfallet lämnas i de sorterade kategorierna lysrör, lågenergilampor, ledlampor, 

glödlampor, bärbara batterier, vitvaror och övrigt elavfall.  

Grovavfall från hushåll 

Med grovavfall avses avfall som är för stort eller skrymmande för att få plats i ett normalt kärl för 

hushåll. Grovavfall och små mängder bygg- och rivningsavfall från mindre renoveringar från hushåll 

kan lämnas vid kommunens återvinningscentral. Grovavfall kan också hämtas efter särskild 

beställning eller genom abonnemang enligt nedan. 
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Innehavare av en- och tvåbostadshus kan mot avgift beställa hämtning av grovavfall i lösmängd. 

Grovavfall i lösmängd ska vara buntat eller förpackat i för lastningen lämpligt emballage.  

Fastighetsinnehavare av flerbostadshus kan abonnera på schemalagd hämtning av grovavfall i kärl, 

370 eller 660 liter, eller i container. Fastighetsinnehavaren kan också beställa enstaka hämtningar av 

grovavfall i lösmängd eller via tillfällig uppställning av container. Grovavfall i lösmängd ska 

avlämnas buntat eller förpackat i för lastningen lämpligt emballage. 

Trädgårdsavfall från hushåll 

Med trädgårdsavfall avses huvudsakligen växtavfall som uppkommer vid den normala skötseln av 

tomter hos fritidsboende och en- och tvåbostadshus. Som trädgårdsavfall räknas inte avfall som 

uppkommer vid större omläggning av trädgårdar, stubbar eller fällda träd. Trädgårdsavfall kan 

lämnas till kommunens återvinningscentral.  

Innehavare av en- och tvåbostadshus samt fritidsboende kan mot avgift beställa hämtning av 

trädgårdsavfall i lösmängd. Trädgårdsavfall i lösmängd ska lämnas i buntar eller i papperssäck. 

Plastsäckar får inte förekomma. 

Latrin 

Latrin hämtas enligt §50-53 i dessa föreskrifter. 

Slam och urin från enskilda avlopp 

Fastighetsinnehavaren ansvarar för anläggningens skötsel och underhåll. Barnsäkerheten ska beaktas. 

Slanganslutning ska vara av den typ som används i kommunen. Entreprenören kan lämna 

upplysningar om tekniska specifikationer. Väg där slang dras ska vara fri från hinder och ska uppfylla 

krav på god arbetsmiljö. 

Schemalagd tömning av slamavskiljare sker med intervall som fastställs i samråd mellan 

entreprenören och fastighetsinnehavaren. Om fastighetsinnehavaren och entreprenören inte är överens 

om schemaläggningen fastställs hämtningsintervallet av Bygg- och Miljönämnden. Entreprenören 

meddelar fastighetsinnehavare per post vilken vecka den schemalagda hämtningen kommer att ske. 

Tömning kan också ske efter särskild beställning. 

Slutna tankar töms efter beställning till entreprenören. 

På fastigheter där det finns både slamavskiljare och sluten tank sker tömning av slamavskiljaren vid 

första beställningen av tömning av tank.  

Filtermaterial i lösvikt ska vara sugbart, eventuellt efter vattentillförsel. För tömning av filtermaterial 

i lösvikt hänvisas även till bestämmelserna om avstånd mellan slamsugningsfordonets angöringsplats 

och slambrunn enligt 55 §.  

För hämtning av filtermaterial i säck ska utrymme för hämtning med kranfordon finnas. Avstånd 

mellan kranfordonets angöringsplats och fosforfälla får vara högst 10 meter om filterkassett/storsäck 

om 500 kg används och högst 5 meter om filterkassett/storsäck om 1 000 kg används. Fri höjd upp till 

10 meter över kranfordonet och mellan kranfordonets angöringsplats och fosforfällan behövs.  

Fett från fettavskiljare 

Fastighetsinnehavaren ansvarar för anläggningens skötsel och underhåll.  

Schemalagd tömning sker med intervall som fastställs i samråd mellan entreprenören och 

fastighetsinnehavaren. Om fastighetsinnehavaren och entreprenören inte är överens om 



 

 AVFALLSFÖRESKRIFTER 22 

 Datum Vår beteckning 

 2019-05-01 Dnr 2019/00067 

 

schemaläggningen fastställs hämtningsintervallet av VA-enheten. Entreprenören meddelar 

fastighetsinnehavare per post vilken vecka den schemalagda hämtningen kommer att ske. Tömning 

kan också ske efter särskild beställning. 

Fett och olja som uppstår vid livsmedelshantering får inte hällas i avloppet. Från verksamheter ska 

fett och olja som kan samlas upp i annan behållare än fettavskiljare lämnas till fettåtervinning om så 

är möjligt. Från hushåll ska sådan olja samlas upp i tät och tillsluten plastflaska eller liknande och 

sorteras som restavfall. Maximalt en liter olja får lämnas på detta sätt vid samma tillfälle.  

Nyinstallation av fettavskiljare ska anmälas till TF senast 6 veckor före installationen. 

Förpackningar och tidningar 

Förpackningar av glas, plast, metall och kartong/wellpapp samt tidningar omfattas av 

producentansvar och ska lämnas vid Förpacknings- och Tidningsinsamlingens återvinningsstationer 

som finns utplacerade runt om i kommunen. Boende med tillgång till fastighetsnära insamling 

hänvisas till det insamlingssystemet. 

Läkemedelsrester och kanyler 

Läkemedelsrester och kasserade mediciner lämnas till apotek. Kanyler lämnas till apotek i en särskild 

behållare som apoteken tillhandahåller. 

Däck 
Däck med och utan fälg kan lämnas till kommunens återvinningscentral. 

Bilar 
Uttjänta bilar lämnas till producenternas nätverk av bilskrotar för mottagning av uttjänta bilar där hela 

skrotbilar kan lämnas avgiftsfritt. Skrotbilar kan även lämnas till övriga auktoriserade bilskrotar, men 

då kan inte en avgiftsfri mottagning garanteras. Om bilen saknar väsentliga delar kan samtliga 

bilskrotar kräva ersättning. Mer information om hur skrotning går till kan fås av Transportstyrelsen 

eller BIL Sweden.
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Bilaga 3 Behållartyper 

I kommunen används följande behållare: 

Behållare/utrustning/ 

anläggning 
Får användas för 

avfallsslag 
Ägs/tillhandahålls av 

kommunen (hyreskostnad 

kan tillkomma) 

Ägs/tillhandahålls av 

entreprenören utan 

kommunens medverkan 

Ägs/tillhandahålls av fastighets-

innehavaren
1 

Kärl 140, 190, 240 och 

370 liter 
Restavfall för en- och 

tvåbostadshus 
Ja   

Kärl 140, 190 och 240 

liter 
Restavfall för 

fritidsboende 
Ja   

Kärl 190, 240, 370 och 

660 liter 
Restavfall för 

flerbostadshus 
Ja   

Kärl 140, 190, 240, 370 

och 660 liter 
Restavfall för 

verksamheter 
Ja   

Kärl 140 liter Matavfall Ja   

Kärl 370 och 660 liter Grovavfall för 

flerbostadshus 
Ja   

Papperssäck Trädgårdsavfall Nej Nej Ja 

Papperspåsar och 

påshållare 
Matavfall från hushåll Ja   

Container 6 eller 8 m
3 

som töms med 

baklastade sopbil 

Restavfall för 

flerbostadshus och 

verksamheter 

Ja  I vissa fall 

Container 6 eller 8 m
3 Grovavfall för 

flerbostadshus och 

verksamheter 

Ja  I vissa fall 

Krantömmande 

behållare  
Restavfall för 

flerbostadshus 
Nej  Ja 

Krantömmande 

behållare  
Matavfall

 för 

flerbostadshus 

Nej  Ja 
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Insatssäck till 

krantömmande 

behållare 

Restavfall och 

matavfall 
Ja   

Matavfallskvarn och 

sluten tank 
Matavfall Nej  Ja 

Latrinkärl Latrin Ja   

Röd box, 25 liter Elavfall och batterier 

hos en- och 

tvåbostadshus och 

fritidsboende 

Ja   

Behållare för sortering 

av lysrör, 

lågenergilampor, 

glödlampor, batterier 

och smått elavfall. 

Elavfall i 

flerbostadshus med 

gemensam 

hämtningsplats 

Nej Ja I vissa fall 

Slamavskiljare, sluten 

tank, minireningsverk 

och liknande 

Slam och urin från 

enskilt avlopp 
Nej  Ja 

Fosforfälla Filtermaterial Nej Nej Ja 

Fettavskiljare
2 Fettavfall Nej  Ja 

1
 Med fastighetsinnehavare jämställs nyttjanderättshavare och verksamhetsutövare. 

2
 För mer information kontakta kommunens VA-enhet. 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

 Datum Vår beteckning 

 2019-02-12 TN 2019/00067 nr 291 

Tekniska förvaltningen 
Avfallsavdelningen 
Maria Åhrström, Miljö/Avfallshandläggare 
0171 528 48 
maria.ahrstrom@habo.se 

 

 Revidering av avfallsföreskrifter 

Förslag till beslut  

1.  Kommunfullmäktige antar reviderade avfallsföreskrifter, att 

gälla fr o m 2019-05-01. 

 

Sammanfattning 

De ändringar i avfallsföreskrifterna som förslås är helt betingade av den nya 

nämndstrukturen som infördes från årsskiftet 2018/2019 och som innebär att 

benämningar på äldre organisatoriska enheter behöver fasas ut till förmån 

för de nya. Tekniska nämnden inrättades 1 januari 2019 och ersätter det 

tekniska utskott som tidigare fanns under kommunstyrelsen.  

   

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

- 

Uppföljning 

- 

Beslutsunderlag 

– Tjänsteskrivelse 2019-02-12 

– Avfallsföreskrifter   

   

__________ 

Beslut skickas till 

Tekniska förvaltningen, Avfallsavdelningen  
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Tekniska förvaltningen 
Gatu- och parkavdelningen 
David Hammarström, Gatuinspektör 
0171-52951 
david.hammarstrom@habo.se 

 

Revidering av regler och anvisningar för grävning och schakt i 
allmän mark 

Förslag till beslut  

1. Tekniska nämnden beslutar att anta ”Regler för grävning i allmän 

mark”, daterad 2019-02-07 

 

Sammanfattning 

Tekniska förvaltningens gatu- och parkavdelning hanterar och handlägger 

en stor mängd ansökningar för grävtillstånd och därmed förknippade 

godkännanden av trafikanordningsplaner (TA- planer).  För att skapa ett 

enhetligt förhållningssätt och tydliga regler för vad som gäller vid grävning i 

allmän mark, har gatu- och parkavdelningen reviderat de anvisningar som 

finns som bilaga till Håbo kommuns tekniska handbok. För att skapa större 

tydlighet har vi döpt om de tidigare nämnda anvisningarna till ”Regler för 

grävning i allmän mark”. 

Det förekommer i dag många grävningar i kommunen vilket ställer krav på 

ett hållbart och uppdaterat regelverk. Det säkerställer att återställning av 

kommunal mark utförs på ett korrekt sätt med bra kvalitet samt att arbetet 

utförs på ett säkert sätt för att skapa en trygg och god miljö.   

 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inga ekonomiska konsekvenser 

Uppföljning 

Ingen uppföljning 

Beslutsunderlag 

– Regler för grävning i allmän mark   

__________ 

Beslut skickas till 

Tekniska nämnden  
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Dessa regler och anvisningar gäller för all grävning och borrning på 

allmän plats samt kommunal tomtmark inom Håbo kommun. 

Kap 1. Allmän information 

1 § Allmän plats 
Med allmän plats avses vägar, torg, parker och andra områden som är allmänt 

tillgängliga och avsedda för gemensamt behov. Allmänna platser får i princip 

inte stängas av för allmänheten. 

2 § Kommunal tomtmark 
Med kommunal tomtmark avses tomter som i detaljplan inte är allmän plats 

men som ägs av kommunen och betraktas som allmänt tillgängliga. Som 

exempel kan nämnas kommunhuset, skolor och förskolor. 

3 § Markavtal 
För att anlägga och bibehålla anläggningar, ledningar med mer i allmän plats, 

krävs att ett avtal upprättas mellan ledningsägaren och kommunen. Där 

regleras ersättningar och andra villkor av allmän och varaktig natur. Avtal 

upprättas med plan- och exploateringsavdelningen. 

4 § Ansökan om grävtillstånd 
Innan något arbete i allmän platsmark får påbörjas ska grävtillstånd sökas via länk på 

kommunens hemsida och beviljas för varje objekt. I Håbo kommun är det gatu- och 

parkavdelningen som handlägger detta. Ansökan med bilagor ska ha inkommit till gatu- och 

parkavdelningen senast tre veckor innan arbetet påbörjas (undantag perioden 15/5 – 15/8, då 

fem veckors handläggningstid gäller). Akuta grävningsarbeten (som vattenläcka, värmeläcka 

eller kabelbrott) får påbörjas utan att ansökan har lämnats in. Anmälan måste dock göras i 

efterhand, senast första vardagen efter att arbetet har påbörjats. Sökande ska utföra en 

ledningskontroll innan arbetet får påbörjas. 

Till ansökan ska följande handlingar bifogas: 

• Ritningar och karta som visar omfattningen av arbetet 

• Trafikanordningsplan (TA-plan), vid behov, se pkt trafiksäkerhetsåtgärder 

• Tidplan för arbete inkl. återställning 

• Eventuell plan för skydd av träd 

 

5 § Trafiksäkerhetsåtgärder 
Vid behov av avstängning eller inskränkning i trafiken på gator, cykelvägar eller gångytor, 

krävs en godkänd trafikanordningsplan (TA-plan) innan arbetet får påbörjas. 

Trafikanordningsplanen ska följa Sveriges kommuner och landstings handbok ”Utmärkt”. 

Vid gatuavstängningar och markarbeten ska berörda fastighetsägare och butiksinnehavare 

informeras. Vid större omfattning på arbeten meddelas även allmänheten på lämpligt sätt. 

Ansvaret för denna information ligger hos sökande eller dennes entreprenör. 
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Personal som utför vägarbete eller som vistas på en vägarbetsplats ska ha genomgått 

utbildning ”Arbete på väg” och bära godkända varselkläder märkta EN ISO 20471. 

Varselkläder ska även bäras vid arbete i park- och naturmark. 

6 § Trafikinskränkningar 

Sökande eller dennes entreprenör ska efter överenskommelse med gatu- och 

parkavdelningen meddela nödvändiga trafikinskränkningar till 

räddningstjänst, polismyndighet, bussbolag och andra berörda. 

7 § Arbeten nattetid 

I de fall arbetet av trafikskäl måste utföras under lågtrafiktid, kl. 22:00 – 06:00, ska 

entreprenören anmäla detta till miljöavdelningen. Akuta arbeten får påbörjas utan att 

anmälan har skett till miljöavdelningen men anmälan ska göras i efterhand, dock senast 

första vardagen efter att arbetet har påbörjats. 

8 § Fornminnen 

I de fall fornminnen finns i närheten av arbetsplatsen ska sökanden kontakta länsstyrelsen. 

Påträffas ett inte angivet fornminne ska detta anmälas till länsstyrelsen och arbetet inom 

berört område avbrytas. 

9 § Syn och dokumentation 

Innan arbete påbörjas, ska syn utföras och dokumenteras. Ansvaret för att detta genomförs 

ligger på sökande eller dennes entreprenör. Denne kallar till en gemensam syn med ansvarig 

tjänsteman från gatu- och parkavdelningen innan arbetet påbörjas. Synen ska dokumenteras i 

ett protokoll och/eller med foto innan arbetet startar. 

Innan arbetet påbörjas ska gata, kantsten med mer mätas in och avvägas så att återställning 

kan ske till förutvarande höjd, planläge och utseende. Eventuell ändring av utformning får 

bara ske efter överenskommelse med gatu- och parkavdelningen 

10 § Tillsyn 

Sökande ska kontinuerligt under arbetets gång ha tillsyn över arbetsområdet inklusive 

avstängningar för att undvika skador eller olyckor. Sökandes tillsyn och gemensam syn ska 

protokollföras av sökanden. 

11 § Uppställning, avstängning och tillfälliga upplag 

Uppställning av bodar, maskiner, material med mer, ska ske i samråd med gatu- och 

parkavdelningen och utföras så att trafikstörningar minimeras. Tillgängligheten till bostäder, 

butiker och arbetsplatser ska beaktas, med särskild tanke på funktionshindrade. 

Skyddsanordningar ska ägnas fortlöpande tillsyn och vara märkta med entreprenörens namn. 

12 § Skydd av ledningar, mätpunkter med mer 

Entreprenören ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att skydda närbelägna byggnader, 

anläggningar, ledningar och mätpunkter mot skador. Entreprenören ska även se till att 

material inte hindrar tillträde till eller döljer avstängnings- och inspektionsanordningar. 

13 § Skydd av vegetation 

Marken runt träd, buskar och planteringar med örtartade växter får inte utsättas för tryck 

genom uppställning av arbetsbodar, fordon och dylikt, då detta kan medföra skador på 

växtbädd och rotsystem. 
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14 § Trädskyddsområde 

För träd gäller speciella skyddsåtgärder. För varje träd eller trädgrupp ska ett 

trädskyddsområde skapas som påverkar storleken på avspärrningarna kring träden. Inom 

trädskyddsområdet får ingen kompaktering eller annan negativ jordpåverkan ske vilket bland 

annat inkluderar körning, lagring av material eller utrustning eller anläggande av tillfälliga 

gångvägar eller andra transportleder för gående. 

Vid upprättande av trädskyddsområde ska trädens rotutbredning fastställas. 

Detta ska göras genom provgrävning. Om provgrävning inte är möjlig kan 

person med grön kompetens och/eller projektledning med ansvar för trädens 

skydd istället välja att använda följande generella rekommendationer: 

• träd upp till 20 cm i stamdiameter mätt på 1,3 meters höjd ska ha ett skyddsavstånd 

på minst 5 meters radie mätt från stammens mitt 

• träd med 20- 65 cm i stamdiameter mätt på 1,3 meters höjd ska ha ett skyddsavstånd 

på minst 10 meters radie mätt från stammens mitt 

• träd med över 65 cm i stamdiameter mätt på 1,3 meters höjd ska ha ett skyddsavstånd 

på minst 15 meters radie mätt från stammens mitt 

Om arbete inom trädskyddsområde visar sig vara tvunget ska andra skyddsåtgärder 

godkännas av kommunens ansvariga för trädvård.  

15 § Flyttning 

Gatsten, plattor och liknande material är kommunens egendom. I de fall det har 

överenskommits att gatu- och parkavdelningen ska utföra återställning ska gatsten, plattor 

eller liknande material transporteras till av avdelningen anvisad plats. 

16 § Renhållning och snöröjning 

Ansvar för renhållning, snöröjning samt underhåll av upplåtet område ligger på 

entreprenören under hela byggtiden och fram till dess att gatu- och parkavdelningen 

besiktigat och godkänt arbetsområdet. Entreprenören ska se till att inga problem uppstår för 

trafikanter, närboende, näringsidkare och övriga. Sökande ansvarar också för gräsklippning, 

snöröjning och sandning av ytor i anslutning till arbetsplatsen som inte kan utföras genom 

markägarens eller väghållarens normala arbetsinsats. Det gäller även för tillfälliga gång- och 

körytor och liknande. 

17 § Brister 

Påtalade brister beträffande trafik- och säkerhetsanordningar ska omedelbart avhjälpas. 

Jourtelefon måste lämnas till gatu- parkavdelningen så att fel och brister kan åtgärdas även 

utanför ordinarie arbetstid. Gatu- och parkavdelningen har rätt att vid underlåtenhet utföra 

detta på sökandes bekostnad. 
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Kap 2. Arbete i hårdgjord yta 

1 § Grävning i hårdgjord yta 

Hårdgjorda ytor är mark med asfalt, sten, plattor eller liknande.  

Samtliga asfaltytor ska sågas eller skäras före grävning.  

Upptaget material som kantsten, plattor, gatsten, växter och liknande är kommunens 

egendom. Sökande är dock ansvarig för materialet tills återställning av ytan är utförd. 

Det är viktigt att iaktta stor försiktighet med beläggningar, kantstenar, fixpunkter, växtlighet 

(såväl ovan som under mark), ledningar och liknande. 

2 § Återställning av hårdgjord yta 

Alla återställningar ska utföras enligt AMA Anläggning 13. Anläggning eller arbetsområde 

ska återställas enligt tabell nedan eller enligt överenskommelse. Om återställning sker i 

nyanlagt område ska den ske efter aktuell bygghandling eller relationshandling. 

Arbetsområde och upplagsplatser ska efter att arbetet avslutats vara uppstädade. Skadade 

mätpunkter återställs av gatu- och parkavdelningen på entreprenörens bekostnad. 

Betäckningar ska anpassas till omgivande markhöjd. Överasfalterade betäckningar ska 

friläggas av den som lagt ut beläggningen oavsett garantitid och garantibesiktning 

3 § Återfyllning upp till terrassyta 

Man bör eftersträva att ha schaktets väggar jämna och med en jämn lutning uppåt från botten 

och i övrigt anpassat så att det går att komprimera materialet vid återfyllning. Återfyllning 

under terrass ska utföras med sorterat befintligt material eller med material med samma 

tjälfarlighetsklass. Lagren återställs i tjocklekar lämpliga för packning. Bredder måste 

anpassas så att packningsredskapet kan utnyttjas helt. 

4 § Återfyllning över terrassyta 

5 § Tillfällig beläggning 

På belagda gator och gång- och cykelvägar med betydande trafik, ska den återfyllda ytan 

direkt beläggas med AG-massa eller provisoriskt med kallasfalt tills den färdigställs med 

nytt slitlager. Under vinterperioden, då det kalla klimatet försämrar förutsättningarna för 

återställning med ordinarie toppbeläggning, ska tillfällig återställning utföras direkt. 

6 § Asfaltbeläggning 

Beläggning ska utföras senast 4 veckor efter återfyllnad. Yta som justerats för beläggning 

och inte kan spärras av, till exempel ränna över hela vägen, får inte ligga öppen över natten. 

Infarter/bussgator och gator med tjock 
beläggning 

100 mm AG + 40 mm ABT 16,70/100 

Bostadsgator med tunn beläggning 50 mm AG + 30 mm ABT 11,70/100 

Gång- och cykelvägar 40 mm AG + 25 mm ABT 8 

Krossmaterial Infarter/bussgator Bostadsgator GC-vägar 

Bärlager 120 mm 80 mm 80 mm 

Förstärkningslager 480 mm 480 mm 300 mm 
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Beläggningskanter ska vara raka och formen rektangulär. Beläggningskanten ska förskjutas 

en tredjedel av schaktdjupet, dock minst 25 cm i förhållande till schaktkanten. Raka och rena 

asfaltkanter ska klistras med asfaltemulsion innan beläggning utförs. Efter utförd asfaltering 

förseglas skarvarna med en 3 – 5 cm bred och rak remsa av asfaltemulsion och 

sand/stenmjöl. 

• Gångbanor och refuger <1,5 m: Lägg hela bredden 

• Gångbanor och refuger > 1,5 m: Om schakten överstiger halva bredden, lägg hela 

bredden. 

• Om det finns gamla lagningar: såga upp så att det inte blir två lagningar närmare 

varandra än 60 cm. 

• Ta bort gammal beläggning så att det inte blir skarvar närmare brunnar och kantstenar 

än 60 cm - Undvik att få skarvar i hjulspår. 
 

6 § Sten- och plattyta 

Plattor och markstenar ska vara hela, rena och befriade från fogmaterial. Sättning ska ske i 

sättsand i samma förband som omgivningen. Gatsten sätts i ursprungligt mönster. 

7 § Vägmarkering, målning 

Vägmarkering ska återställas till minst samma skick som tidigare. 
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Kap 3 Arbete i grönytor 

Grönytor är mark med träd, buskar, gräs-/ängsytor, perenner, sommarblommor och 

lökplanteringar. 

1 § Transporter 

Gräv- och anläggningsmaskinernas storlek ska anpassas till de ytor som ska trafikeras. Om 

transport måste ske i nära anslutning till träd ska rotzonen skyddas mot markpackning. 

Skyddsplåtar eller liknande ska därför läggas ut. Skyddsåtgärder ska godkännas av gatu- och 

parkavdelningen. 

2 § Grävning 

Vid anläggningsarbete, där träd kan utsättas för risk att skadas ska sökande upprätta en plan 

för skydd av träd och hur skyddet ska utformas och bibehållas. Planen ska upprättas i samråd 

med gatu- och parkavdelningen i samband med eller efter en gemensam syn av 

arbetsområdet. Arbete får inte utföras inom trädets skyddsområde. Se kapitel 1, 14 § 

Trädskyddsområde under rubriken Allmän information 

Rötter som är grövre än 30 millimeter i diameter ska inte kapas. Vid grövre rötter ska 

handgrävning alternativt sugning av jord ske. Om dessa metoder inte är genomförbara, skall 

överläggning med ansvarig tjänsteman ske. Vid godkänd kapning skall rötterna beskäras 

med handsåg eller sekatör. Alla trädrötter, oberoende av diameter, som skadas/grävs av skall 

beskäras med handsåg eller sekatör i samband med att schakten återfylls. 

Det översta lagret av 0,3 meter växtjord ska schaktas av och läggas upp för sig så att det kan 

återanvändas som återfyllning av ett nytt lager med växtjord. Stenar som grävs upp i gräs- 

och planteringsytor körs bort. Större stenar som grävs upp i naturmark placeras på ett 

naturligt sätt på en lämplig plats i samråd med ansvarig tjänsteman. 

Om grävningen sker i närheten av gång- och cykelvägar ska avspärrning med minimum 

lättgrindar eller annan avstängning användas för att undvika personskador. Om risk för 

skador eller olyckor finns ska avstängningsmaterial också användas på park- och naturmark. 

3 § Återställning av grönytor 

När överbyggnaden med matjord är återställd får ytan inte trafikeras. Efter avslutat arbete 

ska skyddsmaterialet tas bort på ett sätt så att det ursprungliga marklagret inte påverkas. 

Om grävningen har påverkat ett träds rotsystem ska en representant från gatu- och 

parkavdelningen besiktiga beskärningen av rötterna. Först därefter får schaktet återfyllas. 

Denna besiktning ska ske i omedelbar anslutning till att rötterna har beskurits. 

Schakt i nära anslutning till träds rotsystem ska fyllas igen så snart som möjligt, för att 

förhindra uttorkning. Vid större schakt, som inte kan fyllas igen tillräckligt snabbt för att 

hindra skador på träds rotsystem, ska det byggas ett rotdraperi som ger skydd mot uttorkning 

och frostskador. Extra vattning av aktuella träd kan bli nödvändig. 
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4 § Återställning av växtbäddar 

 

 

 

 

 

Växtbädd 

typ 1 

Gräsytor Befintlig jord återanvänds upp till 100 mm från omgivande 

mark. Därefter tillförs anläggningsjord (typ Hasselfors 

gräsmattejord) med minimum 30 mm överhöjning 

tillomgivande mark (överhöjning anpassad efter bredden på 

schakten). 

  Markarbetena inklusive finplanering, gödsling, sådd och 

färdigställandeskötsel utförs och bekostas av entreprenören. 

Innan överlämnandesyn ska gräsytan vara väl etablerad och 

klippt minst två gånger. Gräsblandning ska vara utvalt för 

funktionen, ståndorten och klimatet i Håbo kommun. 

Växtbädd 

typ 2 

Öppen naturmark 

eller ängsmark 

Växtbädden återställs med befintlig jord med en överhöjning 

med minimum 30 mm. Om det inte är möjligt att återanvända 

befintlig jord, skall gatu- och parkavdelningen informeras 

innan annat material tillförs. 

Växtbädd 

typ 3 

Busk- eller 

perennytor samt 

växtbäddar för 

träd 

Växtbäddar återställs i enlighet med AMA Anläggning 

13.Efter godkänd växtbäddsåterställning ansvarar gatu- och 

parkavdelningen för växtinförskaffning, nyplantering och 

etableringsskötsel (2 år) av ytan. Åtgärderna faktureras 

huvudsökande. 

Växtbädd 

typ 4 

Naturmark, 

huvudsakligen 

trädbevuxen och 

skogsmark 

Befintlig matjord eller jordmån återanvänds. Likhet med 

omgivande orörda ytor eftersträvas. Finplanering ska utföras 

samt eventuell gödsling och sådd. Arbetena utförs och 

bekostas av entreprenören. Ytan skall vara väl etablerad innan 

överlämnandesyn. 
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5 § Återställning av yta i anslutning till grävning i parkmark 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Återställning 

avkompakterad 

vegetationsyta 

Vegetationsyta som har packats ska luckras till minst 200 
mm. Större djup, upp till 500 mm, kan krävas beroende på 

packningsgrad och närhet till befintliga eller planerade träd. 

Återställning av 

förorenad mark 

Förorenad jord ska schaktas bort och ersättas med ny. 
Växtbädd återställs i överenskommelse med gatu- och 

parkavdelningen. 

Återställning av 

gräsyta 

Växtbädd ska återställas till tidigare typ och tjocklek. 
Finplanering, gödsling och sådd inklusive 
färdigställandeskötsel görs av entreprenören. Innan 
överlämnandesyn ska gräsytan vara väl etablerad och klippt 

minst två gånger. Färdigt gräs bör användas i första hand. 

Gräsblandning ska vara utvalt för funktionen, ståndorten och 

klimatet i Håbo kommun. 

Återställning av 

planteringsyta 

Växtbädd ska återställas i enlighet med AMA anläggning 13. 
Eventuellt flyttade växter som ska återplanteras ska jordslås och 

vattnas på plats som är skyddad från sol och vind. Skadat och 

dött växtmaterial ska ersättas med nytt, så att ytan får ett 

utseende som inte avviker tydligt från det tidigare. 

Växtinförskaffning, nyplantering och etableringsskötsel (2 år) 

sker genom gatu- och parkavdelningen. Kostnaden debiteras 

huvudsökanden. 

Återställning av 

naturmarksyta 

Mark som har berörts av arbeten, eller där markvegetation 
har skadats, ska åtgärdas i samråd med gatu- och 

parkavdelningens representanter. 
Eventuell växtinförskaffning, nyplantering och 
etableringsskötsel sker genom gatu- och parkavdelningen om 

inget annat överenskommes. Kostnaden debiteras 

huvudsökanden. 

Likhet med omgivande terräng ska eftersträvas. 
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Kap 4 Garanti och Besiktning 

1 § Garantitid 

För hårdgjorda ytor är garantitiden fem år. För grönytor är garantitiden två år. 

2 § Inmätning 

Avser anläggningsarbetet nedläggning av nya eller utbyte av befintliga ledningar i ny 

sträckning, ska anläggningsägaren mäta in ledningarna digitalt och redovisa enligt 

markavtal. 

3 § Besiktning 

Inom 14 dagar efter att arbetsområdet är slutstädat och avetablerat ska sökanden kalla till 

besiktning. Besiktning utförs av sökanden och gatu- och parkavdelningens representanter. 

Kommunen tar över objektet och garantitiden börjar när godkänd besiktning utförts. Under 

garantitiden, 5 år för hårdgjorda ytor och två år för grönytor, ska sökanden åtgärda och 

bekosta eventuella sättningar eller andra fel orsakade av arbetet. 
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Kap 5 Vite, merkostnader och skador 

1 § Vite 

I de fall Håbo kommuns regler för grävning i allmän mark inte efterföljs så kommer vite att 

utgå. Vitesbelopp samt orsak till vite redovisas i separat dokument. 

2 § Merkostnader 

Vid brister i renhållning eller snöröjning, som inte åtgärdats i rimlig tid efter påpekande kan 

kommunen åtgärda dessa och debitera sökanden kostnader för utfört arbete. 

Vid brister i avstängning, som kommunen åtgärdar på grund av trafiksäkerhetsskäl debiteras 

sökanden kostnader för utfört arbete. 

Vid skador eller risk för skador på grund av sättningar som kräver åtgärd debiteras sökanden 

kostnaden för utfört arbete. 

3 § Skador på vegetation 

All skadad vegetation återställs och ersätts med samma växtsläkte/art/sort samt motsvarande 

storlek inklusive två års etableringsskötsel om inget annat överenskommes. Växtbäddar 

enligt AMA Anläggning 13 anpassade för aktuellt växtslag. 

Vid skada på friväxande eller andra träd som bedöms som värdefulla utfärdas vite. Skada 

anses som mer omfattande om 25% av någon eller några av träddelarnas stam, krona eller rot 

har skadats. 

Vid begränsade skador på grenverk, stam eller rotsystem ska bedömning göras om trädet 

eller planteringen kan bevaras och utvecklas på platsen. Gatu- och parkavdelningen gör 

bedömningen och åtgärdar skadorna. Samtliga åtgärder ska bekostas av sökanden. 

Vid behov kommer en konsulterande trädarborist med sakkunskap anlitas för att göra en 

trädvärdering som ligger till grund för åtgärdsprogram och skadeersättningsnivå. Samtliga 

åtgärder ska bekostas av sökanden 
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Taxa för Håbo kommuns allmänna 
vatten- och avloppsanläggning
För år 2019 fastställdes anläggningsavgifterna och bruks-
avgifterna av kommunfullmäktige 2019-02-25. Huvud-
man för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen 
är Håbo kommun, nedan kallad kommunen. Förvalt-
ningen sköts av Tekniska förvaltningen, VA-avdelningen. 
Avgifter enligt denna taxa skall betalas till Håbo kom-
mun.

I denna taxa hänvisas till ”vattentjänstlagen” vilket avser 
Lagen om allmänna vattentjänster (SFS 2006:412).

§ 1 Avgiftsskyldighet
För att täcka nödvändiga kostnader för kommunens all-
männa vatten- och avloppsanläggning skall ägare av fast-
ighet eller annan avgiftsskyldig inom anläggningens verk-
samhetsområde betala avgifter enligt denna taxa.

Avgiftsskyldig är alternativt den som enligt 2 och 4 §§ 
lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) jämställs 
med fastighetsägare. Avgiftsskyldig för ändamålet dag-
vatten gata (Dg) är även den som ansvarar för att allmän 
platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsätt-
ningarna i 27 § i lagen om allmänna vattentjänster är 
uppfyllda.

§2 Uppdelning av avgifter
Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och bruknings-
avgifter.

§ 3 Fastighetskategorier och 
begreppsförklaringar
I dessa taxeföreskrifter avses med

Fastighetskategorier

Bostadsfastighet: fastighet som uteslutande eller huvud-
sakligen är bebyggd eller enligt beviljat bygglov avses att 
bebyggas för bostadsändamål. Med bostadsfastighet jäm-
ställs fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är 
bebyggd, eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas, 
för vissa andra ändamål där lokalytan är det viktigaste 
sett från användarsynpunkt.

Exempel på sådana byggnader är:
Kontor – Förvaltning – Stormarknader – Butiker – 
Utställningslokaler – Sporthallar – Hotell – Restauranger 
– Hantverk – Småindustri – Utbildning – Sjukvård 

Annan fastighet: fastighet som uteslutande eller huvud-
sakligen är bebyggd eller enligt beviljat bygglov avses att 
bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål och som 
inte enligt ovan jämställs med bostadsfastighet.

Obebyggd fastighet: fastighet som enligt detaljplan är 
avsedd för bebyggande, men inte ännu bebyggts.

Lägenhet/Bostadsenhet: ett eller flera utrymmen i bygg-
nad, som anges 2:a stycket §3 enligt ovan, som i upplåtel-
sehänseende bildar en enhet. I fråga om sådana utrym-
men i bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighet, 
där begreppet lägenhet inte är tillämplig för viss typ av 
byggnad, räknas varje påbörjat 150-tal m2 bruttoarea 
(BTA) enligt svensk standard SS 02 10 53 som en lägen-
het. Friggebodar och Attefallshus räknas som en enhet i 
fall kök och toalett finns installerat.

Allmän platsmark: mark som i detaljplan enligt plan- 
och bygglagen (1987:10) redovisas som allmän plats, eller 
om marken inte omfattas av detaljplan, väg eller mark 
som i övrigt motsvarar sådan mark.
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Begreppsförklaringar

Anläggningsavgift: en engångsavgift för täckande av en 
kostnad för att ordna en allmän VA-anläggning.

Brukningsavgift: en periodisk avgift för täckande av 
drift- och underhållskostnader, kapitalkostnader för 
investeringar eller andra kostnader för en allmän VA-
anläggning som inte täcks av en anläggningsavgift.

Huvudman: Den som äger en allmän VA-anläggning 
(Håbo kommun).

Verksamhetsområde: det geografiska område inom vil-
ket en eller flera vattentjänster har ordnats eller ska ordnas 
genom en allmän VA-anläggning. De geografiska områ-
dena som är verksamhetsområden i kommunen, är beslu-
tade av kommunfullmäktige. Verksamhetsområdet är 
uppdelat i tre delar 1) vatten 2) spillvatten och 3) dag-
vatten.

Vattentjänster: Huvudmannen dvs kommunen tillhan-
dahåller tre vattentjänster 1) tillhandahållande av vatten 
2) bortledning och rening av spillvatten samt 3) bortled-
ning och rening av dagvatten.

Vattenförsörjning: tillhandahållande av vatten som är 
lämplig för normal hushållsanvändning.

Spillvatten: Spillvatten indelas oftast i svartvatten, som 
är det som spolas ut från toaletter, och gråvatten (eller 
BDT-vatten), som är smutsigt vatten från bad, duschar, 
diskning och tvätt.

Spillvattenavlopp, S: bortledande av spillvatten.

Dagvatten fastighet, Df: dag- och dränvatten från fast-
ighet

Dagvatten gata, Dg: dag- och dränvattenavlopp från all-
män platsmark.

Tomtyta: En fastighets uppmätta tomtyta enligt fastig-
hetsregistret.

Allmänna Bestämmelser för Vatten och Avlopp, 
ABVA: Kommunala föreskrifter för användning av den 
allmänna VA-anläggningen.

Bruttoarea (BTA): den sammanlagda ytan av samtliga 
våningar, inräknat källarvåning, som i varje våningsplan 
begränsas av omgivande ytterväggars utsidor.

Servisledning: Den ledning som förbinder en fastighet 
med en allmän VA-anläggnings ledningsnät. Fastighetsä-
garen är ansvarig för ledningen.

Förbindelsepunkt, FP: ansvarsgräns på servisledningen 
mellan den allmänna VA-anläggningen och fastighetsä-
garens enskilda VA-anläggning.

Lätt tryckavlopp (LTA): Trycksatt avloppssystem där 
normalt en pumpenhet för avloppsvatten installeras vid 
respektive fastighet.

Mark- och miljödomstolen: prövar mål kring frågor 
enligt denna va-taxa.
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§ 4 När inträder avgiftsskyldighet?
4.1 Avgift tas ut för nedan angivna ändamål 
 

Ändamål Anläggningsavgift Brukningsavgift

V, vattenförsörjning Ja Ja

S, spillvattenförsörjning Ja Ja

Df, dag- och dränvattenavlopp från fastighet Ja Ja

Dg, dagvattenavlopp från allmän platsmark Ja Ja

4.2 Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S 
och Df inträder när huvudmannen upprättat förbindelse-
punkt för ändamålet och informerat fastighetsägaren om 
förbindelsepunktens läge.

Avleds Df till den allmänna anläggningen utan att förbin-
delsepunkt upprättats, inträder avgiftsskyldighet när 
åtgärder för bortledandet av dagvatten blivit utförda och 
fastighetsägaren informerats om detta.

Härvid förutsätts att samtliga i 24 § första stycket 1 och 2 i 
lagen om allmänna vattentjänster angivna förutsättningar 
för avgiftsskyldighet är uppfyllda.

4.3 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när 
åtgärder för bortledande av dagvatten blivit utförda och 
fastighetsägaren informerats om detta.

4.4 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg gäller även den 
som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och 
underhålls, om förutsättningarna i 27 § i lagen om all-
männa vattentjänster är uppfyllda.

4.5 Anläggningsavgift skall beräknas enligt taxa som gäl-
ler vid den tidpunkt när avgiftsskyldighet inträder.
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§ 5 Avgifter bostadsfastighet
5.1 För bostadsfastighet och därmed jämställd  
fastighet skall erläggas anläggningsavgift.

Avgift utgår per fastighet med:

Anläggningsavgifter (kr) Utan 
moms

Med moms

a ) en avgift avseende framdragning av varje uppsättning servisledningar till förbin-
delsepunkter för V, S och Df

41 067 kr 51 334 kr

b ) en avgift avseende upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter för V, S 
och Df

26 884 kr 33 605 kr

c ) en avgift per m2 tomtyta 53,84 kr 67,30 kr

d ) en avgift per lägenhet/bostadsenhet 17 564 kr 21 955 kr

e )* en grundavgift för bortledande av Df, om bortledande av dagvatten sker utan att 
förbindelsepunkt för Df upprättats.

11 537 kr 14 421 kr

För lägenhet/bostadsenhet räknas varje påbörjat 150-tal 
m2 bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 02 10 53 
som en lägenhet/bostadsenhet.

5.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fast-
igheter, fördelas avgifter enligt 5.1 a) lika mellan fastighe-
terna.

5.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrätt-
ningskarta, nybyggnadskarta eller annan karta som 
huvudmannen godkänner. Vid tredimensionella fastighe-
ter fördelas den tomtyta som är gemensam för fastighe-
terna i
proportion till byggnadernas bruttoarea (BTA).

Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som mot-
svarar summan av avgifterna enligt 5.1 a), b) och d), eller i 
det fall förbindelsepunkt för Df inte 
upprättats, summan av avgifterna enligt 5.1 a), b), d) och 
e). 

Vid ändrade förhållanden enligt 5.5, 5.6, 5.7 och 5.8 tas ut 
ytterligare avgift enligt 5.1 c) i den mån ovan angiven 
begränsningsregel så medger och med iakttagande av vad som 
föreskrivs i 8.2.

5.4 Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt 
vilka bygglov beviljats, eller efter annan ritning eller upp-
mätning som huvudmannen godkänner.

5.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas 
ytterligare förbindelsepunkter, skall erläggas avgifter 
enligt 5.1 a) och b).

5.6 Ökas fastighets tomtyta skall erläggas avgift enligt 5.1 
c) för tillkommande tomtyta som härrör från fastighet för 
vilken tomtyteavgift inte skall anses vara förut erlagd. 

Vid beräkning av avgift för tillkommande tomtyta iakttas 
begränsningsregeln i 5.3.

ANLÄGGNINGSAVGIFTER (§§ 5–13)
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt, moms som för närva-
rande är 25%.

* Avgift enligt 5.1 e) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 5.1 a) och b). I det fall avgift enligt 5.1 e) tas ut reduceras avgift enligt 
5.1 a) och 5.1 b) enligt § 8 eftersom servisledning och förbindelsepunkt i detta inte lagts respektive upprättats.
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5.7 Sker om- eller tillbyggnad, uppförs ytterligare bygg-
nad eller ersätts riven bebyggelse på fastighet skall erläg-
gas avgift enligt 5.1 d) för varje tillkommande lägenhet.

5.8 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna 
anläggningen utan att förbindelsepunkt för Df upprät-
tats, skall erläggas avgift enligt 5.1 e).
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§ 6 Avgifter annan fastighet
6.1 För annan fastighet skall erläggas anläggningsavgift.

Avgift utgår per fastighet med:

Anläggningsavgifter, annan fastighet (kr) Utan moms Med moms

a ) en avgift avseende framdragning av varje uppsättning servisledningar 
till förbindelsepunkter för V, S och Df

41 067 kr 51 334 kr

b ) en avgift avseende upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter 
för V, S och Df

26 884 kr 33 605 kr

c ) en avgift per m2 tomtyta 60,48 kr 75,60 kr

d ) * en grundavgift för bortledande av Df, om bortledande av dagvatten 
sker utan att förbindelsepunkt för Df upprättats.

11 573 kr 14 421 kr

6.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fast-
igheter, fördelas avgifter enligt 6.1 a) lika mellan fastighe-
terna.

6.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrätt-
ningskarta, nybyggnadskarta eller annan karta som 
huvudmannen godkänner.

6.4 Huvudmannen kan, om godtagbar säkerhetställs, 
medge anstånd med erläggande av tomtyteavgift för andel 
av fastighets areal, motsvarande mark som tillsvidare inte 
utnyttjas för verksamheten på fastigheten.

Anstånd medges för viss tid, högst 10 år. Om mark under 
anståndstiden genom fastighetsbildningsåtgärd frångår fast-
igheten upphör anståndsmedgivandet att gälla och resterande 
tomyteavgift förfaller till betalning.

Utestående belopp löper med ränta enligt 5 § räntelagen 
(SFS 1975:635) från den dag anståndet beviljades tills 
anståndet upphör. För tid därefter utgår 

dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen.

6.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas 
ytterligare förbindelsepunkter skall erläggas avgifter 
enligt 6.1 a) och b).

6.6 Ökas fastighets tomtyta, skall erläggas avgift enligt 
6.1 c) för tillkommande tomtyta som härrör från fastighet 
för vilken tomtyteavgift inte skall anses vara förut erlagd.

6.7 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna 
anläggningen utan att förbindelsepunkt för Df upprättas, 
skall erläggas avgift enligt 6.1 d).

* Avgift enligt 6.1 d) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 6.1 a) och b). I det fall avgift enligt 6.1 d) tas ut reduceras avgift enligt 
6.1 a) och 6.1 b) enligt § 8 eftersom servisledning och förbindelsepunkt i detta inte lagts respektive upprättats.
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§ 7 Avgift obebyggd fastighet
7.1 För obebyggd fastighet skall erläggas del av full anläggningsavgift.
 
Avgift utgår per fastighet med:

Bostadsfastighet Annan fastighet

Servisavgift 5,1 a ) 100 % 6,1 a 100 %

Avgift per uppsättning FP 5,1 b ) 100 % 6,1 b 100 %

Tomtyteavgift 5,1 c ) 100 % 6,1 c 70 %

Lägenhetsavgift 5,1 d ) 0 % -

Grundavgift för Df om FP för Df inte upprättas 5,1 e ) 100 % 6,1 d 100 %

7.2 Bebyggs obebyggd fastighet skall erläggas resterande avgifter enligt följande:

Bostadsfastighet Annan fastighet

Tomtyteavgift 5,1 c ) * 6,1 c 30 %

Lägenhetsavgift 5,1 d ) 100 % -
 
Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

* Bebyggs bostadsfastighet tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 c) om föreskriften i 5.3 andra stycket så medger.

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna 5.1 a) och b), eller i det fall dagvatten 
bortleds till den allmänna anläggningen men förbindelsepunkt för Df inte upprättats, summan av avgifterna enligt 5.1 a), b) 
och e), jfr 5.3 andra stycket.
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§ 8 Reduktion av avgift
8.1 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 
angivna ändamål, skall erläggas reducerade avgifter enligt 
följande:

Avgifter för framdragen servisledning

En ledning 70% av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a)

Två ledningar 85% av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a)

Tre  ledningar 100% av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a)

Avgifter i övrigt: 

V S Df Dg

Avgift per uppsättning FP 5.1 b) 30 % 50 % 20 % -

Tomtyteavgift 5.1 c) 30 % 50 % - 20 %

Lägenhetsavgift 5.1 d) 30 % 50 % - 20 %

Grundavgift Df utan FP 5.1 e) - - 100 % -

Avgift per uppsättning FP 6.1 b) 30 % 50 % 20 % -

Tomtyteavgift 6.1 c) 30 % 50 % - 20 %

Grundavgift Df utan FP 6.1 d) - - 100 % -

8.2 Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket 
avgiftsskyldighet inte tidigare förelegat, skall erläggas 
avgifter enligt 8.1.

Vid tillämpning av begränsningsregeln enligt 5.3 inräknas 
de sammanlagda avgifterna för tillkommande servisled-
ningar inte till högre belopp än servisledningarna lagts vid 
olika tillfällen och avgifterna därmed blivit högre.

8.3 För servisledning som på fastighetsägarens begäran 
utförs senare än övriga servisledningar för fastigheten 

skall, utöver avgift enligt 8.1, erläggas en etableringsavgift 
om 50 % av avgiften enligt 5.1 a). Etableringsavgiften 
avses täcka huvudmannens merkostnader till följd av att 
arbetet inte utförs i samband med framdragning av övriga 
servisledningar.

För avgiftsändamålet Df tas endast en av avgifterna ut enligt 5.1 b) respektive 5.1 e), eller 6.1 b) respektive 6.1 d).
Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.
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§ 9 Avgift för allmän 
platsmarkshållare
Den som svarar för att allmän platsmark ställs i ordning 
och underhålls skall erlägga anläggningsavgift. Avgiftens 
storlek fastställs vid varje enskilt tillfälle genom avtal.

§ 10 Index
Avgifter enligt §§ 5–6 är baserade på indextalet 399,9 
(2010-05) i entreprenadindex E 84 serie 325 läggning av 
högtrycksrör. När detta index ändras, har huvudmannen 
rätt att reglera avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare 
än en gång årligen.

§ 11 Avtal och särtaxa
Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse 
fastigheterna med vatten och avlopp i beaktansvärd 
omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhets-
området i övrigt, skall enligt lagen om allmänna vatten-
tjänster avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa.

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift 
enligt §§ 5–8 får huvudmannen i stället komma överens 
med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgif-
tens storlek.

§ 12 Debitering och dröjsmålsränta
12.1 Sedan avgiftsskyldighet inträtt, skall avgift betalas 
inom tid som anges i räkning.

12.2 Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i 
räkningen, skall erläggas dröjsmålsränta enligt 6 § ränte-
lagen från den dag betalningen skulle ha skett.

12.3 Enligt 36§ lagen om allmänna vattentjänster skall 
en anläggningsavgift fördelas på årliga inbetalningar 
under en viss tid, längst tio år, om avgiften uppgår till 
belopp som är betungande med hänsyn till fastighetens 
ekonomiska bärkraft och övriga omständigheter, om fast-
ighetsägaren så begär och godtagbar säkerhet ställs. Ränta 
skall erläggas enligt 5 § räntelagen på varje del av avgiften 
som förfaller till betalning i framtiden från den dag då 
den första inbetalningen skall ske till dess ifrågavarande 
del av avgiften betalas eller ränta skall erläggas till dess 
ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta skall erläg-
gas enligt 12.2.

12.4 Avgiftsskyldighet enligt 5.6, 5.7, 6.6 eller 7.2 förelig-

ger, då bygglov för avsett ändrat förhållande meddelats 
eller ändrat förhållande – t ex ökning av tomtyta – inträtt 
utan att bygglov erfordrats eller meddelats. Det åligger 
fastighetsägaren att omgående anmäla till huvudmannen 
när det ändrade förhållandet inträtt. Försummar fastig-
hetsägaren denna anmälningsplikt, tas dröjsmålsränta 
enligt 12.2 ut för tiden från det två månader förflutit 
sedan avgiftsskyldighet inträdde och fram till dess till-
läggsavgiften betalas.

§ 13 Reglering av avgifter för särskilda 
anordningar
13.1 Om efter ansökan från fastighetsägare och särskilt 
medgivande av huvudmannen ledningar utförts på annat 
sätt eller försetts med andra anordningar än huvudman-
nen bedömt nödvändiga, skall fastighetsägaren som 
begärt arbetets utförande ersätta huvudmannen överens-
komna kostnader härför.

13.2 Om en fastighetsägare begär att ny servisledning 
skall utföras i stället för redan befintlig och finner huvud-
mannen skäl bifalla ansökan om detta, är fastighetsägaren 
skyldig att bekosta dels den nya servisledningens all-
männa del
med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den 
tidigare servisledningens ålder och skick, dels borttagan-
det av den tidigare servisledningens allmänna del.

13.3 Finner huvudmannen påkallat att utföra ny servis-
ledning i stället för och med annat läge än redan befintlig, 
är huvudmannen skyldig att ersätta fastighetsägaren hans 
kostnad för fastighetens del av den nya servisledningen 
och dess inkoppling med det avdrag som befinns skäligt 
med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och 
skick.
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§ 14 Avgifter för bebyggd fastighet
14.1 För bebyggd fastighet skall erläggas brukningsavgift.

Avgift utgår per fastighet med: 

Utan moms Med moms

a) en fast avgift per år och mätare
Mätarstorlek:
QN 2,5
QN 6,0
QN 10,0
QN 15,0
QN >15,0

2 270 kr
6 600 kr
13 700 kr
27 400 kr
54 800 kr

2 838 kr
8 250 kr
17 125 kr
34 250 kr
68 500 kr

b) en avgift per m3 levererat vatten 26,38 kr 32,97 kr

c) en avgift per år och lägenhet/bostadsenhet för bostadsfastighet och därmed 
jämställd fastighet

1 023 kr 1 279 kr

d) en avgift per år och varje påbörjat 100-tal m2 tomtyta för annan fastighet 61,30 kr 79,63 kr

För lägenhet/bostadsenhet räknas varje påbörjat 150-tal 
m2 bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 02 10 53 
som en lägenhet/bostadsenhet.

14.2 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 
angivna ändamål (V, S, Df och Dg) reduceras avgifterna.

Följande avgifter skall därvid erläggas för respektive 
ändamål:

V S Df Dg

Fast avgift 14.1 a) 40% reduktion 40% reduktion - -

Avgift per m3 14.1 b) 40% reduktion 40% reduktion - -

Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt, moms, som för 
närvarande uppgår till 25%.

BRUKNINGSAVGIFTER (§§ 14–22)
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14.3 Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten 
som levereras till fastigheten. Har 
huvudmannen bestämt att för bebyggd fastighet 
vattenförbrukningen tillsvidare inte skall fastställas 
genom mätning, tas avgift enligt 14.1 b) ut efter en anta-
gen förbrukning om 200 m3/lägenhet & bostadsenhet 
och år i permanentbostad och med 100 m3/lägenhet & 
bostadsenhet och år för fritidsbostad.

Om fastigheten enbart är ansluten till spillvatten och 
mätning ej är möjligt tas avgift ut efter en antagen för-
brukning om 200 m3/lägenhet & bostadsenhet och år i 
permanentbostad och med 100 m3/lägenhet & bostads-
enhet och år för fritidsbostad.

14.4 För s k byggvatten (som alltid ska mätas) erläggs 
brukningsavgift enligt 14.1 b). 

14.5 För extra mätställe (mätställe utöver ett per fastighet) 
skall erläggas en årlig avgift med ett belopp motsvarande 

50% av den fasta avgiften enligt 14.1 a). Beloppet avrun-
das till närmaste hela krontal

Parallellkopplade vattenmätare räknas som ett mätställe.

14.6 Antas mätaren visa annan förbrukning än den verk-
liga, låter huvudmannen undersöka mätaren, 
om huvudmannen finner det nödvändigt eller om  fastig-
hetsägaren begär det.

Vid ovan avsedd undersökning eller prövning bestäms 
mätarens felvisning i två kontrollpunkter enligt 
SWEDACs föreskrifter om vatten- och värmemätare, 
STAFS 2007:2.

Kan mätfelets storlek inte bestämmas eller har mätaren 
inte fungerat, har huvudmannen rätt att uppskatta för-
brukningen.

Fastighetsägare som inte godtar huvudmannens beslut 
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efter genomförd undersökning eller huvudmannens upp-
skattning av förbrukningen, kan begära prövning av frå-
gan hos Mark- och miljödomstolen.

14.7 Har fastighetsägare begärt undersökning av vatten-
mätare och mätaren härvid godkänns, skall fastighetsäga-
ren ersätta huvudmannen för undersökningskostnaderna 
i enlighet med vad som framgår av § 18.

14.8 För spillvattenmängd, som enligt huvudmannens 
medgivande avleds till dagvattenledning (kylvatten o d), 
skall erläggas avgift med 50% av avgiften enligt 14.1 b). 

Avgift utgår per sprinkleravgift med: Utan moms Med moms

a) Innerdiameter servis < 100 mm 6 280 kr/år 7 850 kr/år

b) Innerdiameter servis > 100 mm 12 560 kr/år 15 700 kr/år

14.9  Anslutning av sprinkleranläggning till kommunens 
VA-anläggning kräver speciellt tillstånd från huvudman-
nen. För beviljad anslutning av sprinkleranläggning debi-
teras för samtliga tillkommande kostnader, vid upprät-
tande eller kompletterande av förbindelsepunkt, som 
huvudmannen åsamkas utöver normal anslutning. Detta 
gäller även kostnader vid första driftprovningen i sam-
band med installationen.

För upprättande och brukande av förbindelsepunkt till 
renvatten för sprinkleranläggning skall avtal tecknas mel-
lan huvudman och fastighetsägare. Som ersättning för 
huvudmannens medverkan vid erforderliga prov av 
sprinkleranläggningen samt för ökade drift och under-
hållskostnader för den allmänna VA-anläggningen debi-
teras en årlig fast brukningsavgift som är beroende av 
anläggningens storlek.
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§ 15 Avgift allmän platsmarkshållare
Den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ord-
ning och underhålls skall erlägga brukningsavgift.

Avgift utgår med:

Utan moms Med moms

En avgift per m2 allmän platsmark för bortledning av dagvatten om 2,33 kr/m2 2,91 kr/m2

§ 16 Skillnad i vatten-, respektive 
spillvattenmängd
Tillförs avloppsnätet större spillvattenmängd än som sva-
rar mot levererad vattenmängd eller avleds inte hela den 
levererade vattenmängden till avloppsnätet skall avgift för 
spillvattenavlopp erläggas efter den mängd spillvatten 
som avleds till avloppsnätet.

Mängden skall bestämmas genom mätning på fastighets-
ägarens bekostnad av ifrågavarande vatten- eller spillvat-
tenmängd eller på annat sätt som överenskommits mellan 
huvudmannen och fastighetsägaren.

En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten skall 
debiteras efter annan grund än efter levererad mängd vat-
ten är att skillnaden mellan mängderna vatten och spill-
vatten är avsevärd.

§ 17 Avgift obebyggd fastighet
För obebyggd fastighet erläggs inte brukningsavgift.
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§ 18 Avgift särskilda åtgärder
Har huvudmannen på fastighetsägarens begäran vidtagit 
åtgärd eller har på grund av att fastighetsägaren åsidosatt 
sin skyldighet vattentillförseln avstängts eller reducerats 
eller annan åtgärd vidtagits av huvudmannen debiteras 
följande avgifter: 

Utan moms Med moms

Nedtagning av vattenmätare 417 kr 521 kr

Uppsättning av vattenmätare 417 kr 521 kr

Avstängning av vattentillförsel 834 kr 1 042 kr

Påsläpp av vattentillförsel 834 kr 1 042 kr

Montering och demontering av strypbricka i vattenmätare 834 kr 1 042 kr

Undersökning av vattenmätare 834 kr 1 042 kr

Länsning av vattenmätarbrunn 834 kr 1 042 kr

Förgäves besök 417 kr 521 kr

Frusen/skadad mätare inkl. arbetskostnad 834 kr 1 042 kr

Konstaterat felaktig användning/handhavande som medfört skada eller fel på LTA-
pumpenheten som kräver reparation.

4 000 kr 5 000 kr

Avgifter för användning av tankstation/vattenkiosk 
Per m3
Avgift per nyckel
Avgift för borttappad nyckel

26,38 kr
400 kr
400 kr

32,97 kr
500 kr
500 kr

Olovligt öppnande av servisventil 1 500 kr  1 875 kr

För arbeten som på fastighetsägarens begäran utförs utanför 
ordinarie arbetstid debiteras ett tillägg om 100% av ovan 
angivna belopp.
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§ 19 Avtal och särtaxa
Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse 
fastigheterna med vatten och avlopp i beaktansvärd 
omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhets-
området i övrigt, skall enligt lagen om allmänna vatten-
tjänster avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa.

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift 
enligt §§ 14–17 får huvudmannen i stället komma över-
ens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om 
avgiftens storlek.

§ 20 Debitering av avgift
Avgift enligt 14.1 a), c) och d) debiteras i efterskott per 
månad, kvartal, tertial eller halvår enligt beslut av huvud-
mannen. Avgift enligt 14.1 b) debiteras i efterskott på 
grundval av enligt mätning förbrukad vattenmängd, upp-
skattad förbrukning eller annan grund som anges i §§ 14 
och 16.

Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räk-
ningen, skall erläggas dröjsmålsränta på obetalt belopp 
enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle 
skett.

Sker enligt huvudmannens beslut mätaravläsning inte för 
varje debitering, får mellanliggande debiteringar ske efter 
uppskattad förbrukning. Mätaravläsning och debitering 
efter verklig förbrukning bör ske i genomsnitt minst en 
gång per år. Avläsning och debitering bör därjämte ske på 
fastighetsägarens begäran med anledning av fastighetsö-
verlåtelse.

§ 21 Avgift enligt särskild 
överenskommelse
Har fastighetsägare begärt att huvudmannen skall företa 
åtgärd för att underlätta eller möjliggöra hans brukande 
av anläggningen i visst fall eller avseende eller har i övrigt 
särskild åtgärd påkallats på grund av fastighetens VA-för-
hållanden, får huvudmannen i stället komma överens 
med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgif-
tens storlek.

§ 22 Index
Avgifter enligt § 14, 15 och 18 är baserade på entreprena-
dindex serie 331. När detta index ändras får huvudman-
nen reglera avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än 
en gång årligen.
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§ 23 Taxans ikraft sättande samt tvist
Denna taxa träder i kraft 2019-02-25. De brukningsav-
gifter som är baserade på uppmätning hos fastighetsägare, 
skall därvid tillämpas i fråga om den vattenmängd som 
levereras och den spillvattenmängd som släpps ut efter 
den ovan angivna dagen för taxans ikraftträdande.

Vid tvist
Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och huvudman-
nen beträffande till- lämpning och tolkning av denna taxa 
prövas av Mark- och miljödomstolen jämlikt 53 § lagen 
om allmänna vattentjänster.

TAXANS INFÖRANDE
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Inledning
1 För fastighetsägares användning av den allmänna 
VA-anläggningen i Håbo kommun gäller vad som 
föreskrivs i lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) 
eller annan författning samt vad som nedan föreskrivs.

2 Vad som enligt dessa bestämmelser gäller för 
fastighetsägaren gäller även för den som innehar fast 
egendom med tomträtt, ständig besittningsrätt, 
fideikommissrätt eller på grund av testamentariskt 
förordnande.

Har huvudmannen träffat avtal med annan än 
fastighetsägare om användning av anläggningen, gäller 
för denne jämlikt 5 § lagen om allmänna vattentjänster 
vad som i lagen och dessa allmänna bestämmelser 
föreskrivs om fastighetsägare.

Med fastighet kan enligt 4 § lagen om allmänna 
vattentjänster i vissa fall även förstås byggnad eller annan 
anläggning, som ej tillhör ägaren till marken. 

Fastighetsägare är skyldig att följa ändring i och tillägg till 
dessa allmänna bestämmelser.

Inkoppling till den allmänna 
anläggningen 
3 Fastighetsägare som vill ansluta fastigheten till den 
allmänna anläggningen ska göra skriftlig anmälan till 
Håbo kommun som sedan ombesörjer inkoppling. 

Inkoppling till den allmänna vatten 
anläggningen
4 Huvudmannen levererar vatten till fastighet, vars ägare 
har rätt att använda den allmänna 
dricksvattenanläggningen
och som iakttar gällande bestämmelser
för användandet. 

Huvudmannens leveransskyldighet avser endast vatten av 
dricksvattenkvalitet för normal hushållsanvändning.
Huvudmannen garanterar inte att visst vattentryck eller 
viss vattenmängd per tidsenhet alltid kan levereras.

Vatten som levereras genom allmän VA-anläggning får 
utnyttjas för värmeutvinning endast om huvudmannen 
efter ansökan skriftligen medger detta.

5 Huvudmannen har rätt att begränsa eller avbryta 
vattenleveransen när denne finner det nödvändigt för att 
förebygga person- eller egendomsskada samt för 
reparation, ändring, kontroll eller annan sådan åtgärd 
som berör huvudmannens egna eller därmed
förbundna anläggningar.

Vid begränsad vattentillgång är fastighetsägare skyldig att 
reducera sin vattenförbrukning enligt huvudmannens 
anvisningar.

Vid planlagt leveransavbrott lämnar huvudmannen på 
lämpligt sätt meddelande om detta.

6 Ska vattenförbrukning hos fastighetsägare fastställas 
genom mätning tillhandahålls vattenmätare av 
huvudmannen och förblir huvudmannens egendom. 
Huvudmannen bestämmer antalet mätare och vilket slag 
av mätare som ska användas. Fastighetsägaren ska bekosta 
erforderliga anordningar för uppsättning
av mätare och sammankoppling med installationen i 
övrigt.

Vattenmätares plats ska vara godkänd av huvudmannen, 
som har rätt att kostnadsfritt disponera platsen och ensam 
har befogenhet att sätta upp, ta ned, kontrollera, justera, 
underhålla samt till- och frånkoppla mätaren.

Användning av den allmänna 
avloppsanläggningen
7 Huvudmannen tar emot avloppsvatten från fastighet, 
vars ägare har rätt att använda den allmänna 
avloppsanläggningen och som iakttar gällande 
bestämmelser
för användandet, om behovet av avledning
inte kan tillgodoses bättre på annat sätt.

Huvudmannen är inte skyldig att ta emot spillvatten vars 
beskaffenhet i ej oväsentlig mån avviker från 
hushållsspillvattens.

8 Vatten som utnyttjats för värmeutvinning får avledas 
till den allmänna avloppsanläggningen endast om 
huvudmannen efter ansökan skriftligen medger det.

9 Fastighetsägare får inte tillföra avloppet lösningsmedel, 
avfettningsmedel, färger, olja, bensin eller annan 

Del 1 - ABVA
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petroleumprodukt utan oljeavskiljare (SS-EN858). Fett 
får inte tillföras avloppet utan fettavskiljare (SS-EN1825). 
Andra vätskor, ämnen eller föremål får inte heller tillföras 
avloppet som exempelvis läkemedel eller sura, frätande 
eller giftiga vätskor och inte heller vätska, ämnen eller 
föremål som kan orsaka stopp, avlagring, vidhäftning, 
gasbildning eller explosion.

Ånga eller varmvatten med högre temperatur än 45° C får 
inte tillföras i förbindelsepunkten.

Oavsiktligt utsläpp av sådant slag som anges i första och 
andra styckena ska ofördröjligen anmälas till 
huvudmannen.

Fastighetsägare får inte tillföra avloppet spillvatten från 
köksavfallskvarn utan huvudmannens skriftliga 
medgivande.

10 Värmeuttag ur avloppsvatten får inte ske så att 
temperaturen i utsläppt avloppsvatten underskrider 
temperaturen i det av huvudmannen levererade 
dricksvattnet. 

11 Huvudmannen har rätt att tillfälligt begränsa 
fastighetsägares möjlighet att använda 
avloppsanläggningen när huvudmannen finner det 
nödvändigt för att förebygga person- eller egendomsskada 
samt för reparation, ändring, kontroll eller annan åtgärd 
som berör huvudmannens egna eller därmed förbundna 
anläggningar.

12 Spillvatten får inte tillföras allmän ledning som är 
avsedd att uteslutande avleda dag- och dränvatten. (Med 
spillvatten likställs i denna punkt allt avloppsvatten som 
huvudmannen bedömer ska avledas till
spillvattenledning.)
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Dag- och dränvatten får inte tillföras allmän ledning som 
inte är avsedd för sådant ändamål, om inte huvudmannen 
av särskilda skäl skriftligen medgivit undantag.
Avleds dag- och dränvatten från fastighet till 
spillvattenförande ledning får fortsatt tillförsel av sådant 
vatten inte ske, sedan särskild förbindelsepunkt för 
ändamålet upprättats och fastighetsägaren underrättats
därom, eller om huvudmannen vidtagit åtgärder för 
avledande av dagvatten utan att förbindelsepunkt för 
dagvatten upprättats, när huvudmannen meddelat
fastighetsägaren att sådana åtgärder har vidtagits. 
Huvudmannen bestämmer tidrymd inom vilken 
tillförseln ska ha upphört. Undantag från förbudet eller
anstånd med att avbryta tillförseln kan medges av 
huvudmannen om särskilda skäl föreligger.

Har särskild förbindelsepunkt för dag- och dränvatten 
inte upprättats, kan huvudmannen ändå förbjuda dittills
tillåten tillförsel av sådant vatten till spillvattenförande 
ledning. Förutsättningar för detta är dels att avledning 
kan ske ändamålsenligt på annat sätt, dels
att huvudmannen i skälig omfattning ersätter 
fastighetsägaren hans kostnader för erforderlig 
omläggning. Dag- och dränvatten från fastighet, som 
nyinkopplas till den allmänna anläggningen, får inte 
tillföras annan ledning än den huvudmannen bestämmer.

13 Huvudmannen kan i enskilda fall medge utsläpp i 
den allmänna avloppsanläggningen av avloppsvatten
som i ej oväsentlig mån har annan sammansättning än 
spillvatten från bostäder (hushållsspillvatten) vad gäller 
arten eller halten av ingående ämnen. Huvudmannen 

bestämmer därvid villkoren för utsläpp av såväl spill- som 
dagvatten.

14 Fastighetsägare som helt eller delvis använder eller 
upplåter fastighet till annat än bostadsändamål ska 
informera huvudmannen om sådan verksamhet som kan 
påverka beskaffenheten hos avloppsvattnet från 
fastigheten. Fastighetsägaren ska bekosta de 
provtagningar och analyser som huvudmannen finner 
vara nödvändiga för kontroll av avloppsvattnet.

Huvudmannen har rätt att fordra att fastighetsägaren för 
journal över verksamhet som inverkar på avloppsvattnets 
beskaffenhet och företar kontroll av vattnet genom 
provtagningar och analyser. Huvudmannen anger hur 
journalföring och provtagningar ska göras.

15 Vid anslutning till allmänt tryckavloppssystem 
tillhandahåller huvudmannen LTA-pumpenhet som
förblir dennes egendom. Huvudmannen bestämmer 
antalet pumpenheter och vilket slag av pumpenhet som 
ska användas.Fastighetsägaren utför installation
mot en reduktion av anläggningsavgifterna, enligt VA-
taxans § 5.9. Fastighetsägaren bekostar erforderliga 
anordningar för att sammankoppla enheten med 
installationen i övrigt.

Pumpenhetens plats ska bestämmas av huvudmannen, 
som äger rätt till kostnadsfri upplåtelse av platsen. 
Huvudmannen svarar för inköp, underhåll och förnyelse 
av pumpenhet.
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Inledande bestämmelser
1§ Bestämmelserna i denna lag syftar till att säkerställa 
att vattenförsörjning och avlopp ordnas i ett större 
sammanhang, om det behövs med hänsyn till skyddet för 
människors hälsa eller miljön.

2§ I denna lag avses med 

vattenförsörjning: tillhandahållande av vatten som är 
lämpligt för normal hushållsanvändning,

avlopp: bortledande av dagvatten och dränvatten från ett 
område med samlad bebyggelse eller från en 
begravningsplats, bortledande av spillvatten eller
bortledande av vatten som har använts för kylning,

vattentjänster: vattenförsörjning och avlopp (va),

VA-anläggning: en anläggning som har till ändamål att 
tillgodose behov av vattentjänster för bostadshus eller 
annan bebyggelse,

allmän VA-anläggning: en VA-anläggning över vilken 
en kommun har ett rättsligt bestämmande inflytande och 
som har ordnats och används för att uppfylla kommunens 
skyldigheter enligt denna lag,

enskild anläggning: en VA-anläggning eller annan 
anordning för vattenförsörjning eller avlopp som inte är 
eller ingår i en allmän VA-anläggning,

verksamhetsområde: det geografiska område inom 
vilket en eller flera vattentjänster har ordnats eller
skall ordnas genom en allmän VA-anläggning,

huvudman: den som äger en allmän VA-anläggning,

fastighetsägare: den som äger en fastighet inom en 
allmän VA-anläggnings verksamhetsområde eller innehar 
sådan fast egendom med tomträtt, ständig besittningsrätt, 
fideikommissrätt eller på grund av testamentariskt 
förordnande,

VA-installation: ledningar och därmed förbundna 
anordningar som inte ingår i en allmän VA-anläggning 
men som har ordnats för en eller flera fastigheters 
vattenförsörjning eller avlopp och är kopplade eller 

avsedda att kopplas till en allmän VA-anläggning,

förbindelsepunkt: gränsen mellan en allmän VA-
anläggning och en VA-installation,

allmän platsmark: mark som i detaljplan enligt plan- 
och bygglagen (2010:900) redovisas som allmän plats 
eller, om marken inte omfattas av detaljplan, väg eller
mark som funktionellt och i övrigt motsvarar sådan mark,

anläggningsavgift: engångsavgift för täckande av en 
kostnad för att ordna en allmän VA-anläggning,

brukningsavgift: periodisk avgift för täckande av drift- 
och underhållskostnader, kapitalkostnader för 
investeringar eller andra kostnader för en allmän VA-
anläggning som inte täcks av en anläggningsavgift. SFS 
2010:917

3§ Vid tillämpningen av denna lag skall en kommun 
anses ha ett rättsligt bestämmande inflytande över en 
VA-anläggning om kommunen ensam eller tillsammans 
med en eller flera andra kommuner

1. helt äger anläggningen,

2. genom ägande förfogar över mer än hälften av samtliga 
röster i den eller de juridiska personer som helt äger 
anläggningen eller på annat sätt förfogar över en mot-
svarande majoritet av beslutsmakten i den eller de juri-
diska personer som helt äger anläggningen,

3. har rätt att utse eller avsätta mer än hälften av ledamö-
terna i styrelsen för den eller de juridiska personer som 
helt äger anläggningen, eller

4. utgör samtliga obegränsat ansvariga bolagsmän i ett 
handelsbolag som helt äger anläggningen.

4§ Om det behövs för att tillgodose syftet med denna 
lag, skall det som i lagen gäller i fråga om en fastighet 
också tillämpas i fråga om en byggnad eller annan 
anläggning som inte tillhör fastighetens ägare. I så fall 
skall det som i lagen sägs om fastighetsägaren
tillämpas på byggnadens eller anläggningens ägare.

5§ Om någon annan än en fastighetsägare har ingått 
avtal med huvudmannen om att få använda 
huvudmannens VA-anläggning, skall det som i denna lag 
gäller en fastighetsägare också gälla användaren.

Del 2 Lagen om allmänna vattentjänster 
(2006:412)
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Kommunens skyldighet att ordna 
vattentjänster
6§ Om det med hänsyn till skyddet för människors 
hälsa eller miljön behöver ordnas vattenförsörjning eller 
avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller 
blivande bebyggelse, skall kommunen

1. bestämma det verksamhetsområde inom vilket vatten-
tjänsten eller vattentjänsterna behöver ordnas, och

2. se till att behovet snarast, och så länge behovet finns 
kvar, tillgodoses i verksamhetsområdet genom en all-
män VA-anläggning.

En allmän VA-anläggnings
verksamhetsområde
7§ Av ett beslut om en allmän VA-anläggnings 
verksamhetsområde skall det framgå vilka fastigheter som  
verksamhetsområdet omfattar.

8§ Om verksamhetsområdet behöver omfatta en eller 
flera fastigheter som ingår i en samfällighet för VA-frågor, 
skall verksamhetsområdet bestämmas så att det omfattar 
alla fastigheter som ingår i den särskilda samfälligheten.

Om det finns synnerliga skäl, får verksamhetsområdet 
bestämmas med avvikelse från kravet i första stycket.

9§ Om det inom verksamhetsområdet finns en fastighet 
eller bebyggelse som uppenbarligen inte behöver omfattas 
av det större sammanhang som avses i 6 §, får 
verksamhetsområdet inskränkas så att det inte omfattar 
den fastigheten eller bebyggelsen. En sådan inskränkning 
av verksamhetsområdet får göras endast
om fastighetens eller bebyggelsens behov av 
vattenförsörjning och avlopp lämpligen kan ordnas 
genom enskilda anläggningar som kan godtas med 
hänsyn till skyddet för människors hälsa och miljön.

Ordnandet och driften av en
allmän VA-anläggning
10§ En allmän VA-anläggning skall ordnas och drivas 
så att den uppfyller de krav som kan ställas med hänsyn 
till skyddet för människors hälsa och miljön och med 
hänsyn till intresset av en god hushållning med 
naturresurser.
När det är förenligt med anläggningens huvudsakliga 
ändamål, bör den ordnas och drivas så att också andra 

allmänna intressen som har behov av anläggningen
kan tillgodoses.

11§ En allmän VA-anläggning får inte ordnas

1. i strid med detaljplan,  områdesbestämmelser eller 
andra bestämmelser om hur marken skall bebyggas, 
eller

2. så att den försvårar en ändamålsenlig bebyggelse eller 
lämplig planläggning.

Om syftet med planen eller bestämmelserna inte 
motverkas, får dock mindre avvikelser göras.

12§ Om en allmän VA-anläggning innebär att 
vattentjänster tillhandahålls genom ledningsnät för 
vattenförsörjning eller avlopp, skall huvudmannen för 
varje fastighet inom VA-anläggningens 
verksamhetsområde bestämma en förbindelsepunkt.

Förbindelsepunkten skall finnas i fastighetens omedelbara 
närhet, om det inte finns särskilda skäl för en annan 
placering.

Huvudmannen skall samråda med och därefter informera 
fastighetsägaren om förbindelsepunktens läge inom den 
tid som är skälig med hänsyn till fastighetsägarens
intresse av att kunna planera för sin användning av 
fastigheten.

13§ Huvudmannen skall för den allmänna VA-
anläggningen ordna

1. ledningar och andra anordningar för vattenförsörjning 
till eller avlopp från varje förbindelsepunkt,

2. anordningar för bortledande av vatten som inte sker 
genom en förbindelsepunkt, och

3. de anordningar som i övrigt behövs för att VA-anlägg-
ningen skall kunna fylla sitt ändamål och tillgodose 
skäliga anspråk på säkerhet.

Huvudmannens skyldighet enligt första stycket omfattar 
inte vägdiken, rännstenar, rännstensbrunnar eller 
ledningar som förbinder rännstensbrunnar med
den allmänna VA-anläggningen.

14§ Huvudmannen skall se till att berörda 
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fastighetsägare i skälig tid underrättas om planerade 
vattenavstängningar och andra väsentliga ändringar av 
förutsättningarna för att använda VA-anläggningen.

15§ Huvudmannen får upplåta åt någon annan att 
sköta driften av VA-anläggningen.

Fastighetsägares rätt att använda en 
allmän VA-anläggning
16§ En fastighetsägare har rätt att använda en allmän 
VA-anläggning, om fastigheten

1. finns inom VA-anläggningens verksamhetsområde, 
och

2. behöver en vattentjänst och behovet inte kan tillgodo-
ses bättre på annat sätt.

17§ Trots 16 § får huvudmannen vänta med att utföra 
de anläggnings- eller utbyggnadsarbeten som är 
nödvändiga för att fastighetsägaren skall kunna
använda VA-anläggningen, om arbetena

1. behöver samordnas med andra arbeten och samord-
ningen annars skulle väsentligt försvåras, och

2. utförs i den ordning som följer av huvudmannens 
utbyggnadsplan.

18§ Trots 16 § är huvudmannen inte skyldig att låta en 
fastighet kopplas eller vara kopplad till VA-anläggningen

1. innan fastighetsägaren har betalat den anläggningsav-
gift som är bestämd enligt 34 § eller lämnat en godtag-
bar säkerhet, eller

2. om fastighetens VA-installation har väsentliga brister.

Särskilda anordningar för 
användningen av en allmän VA-
anläggning
19§ Huvudmannen skall ordna de pumpar och andra 
särskilda anordningar som på grund av den allmänna 
VA-anläggningens konstruktion eller utförande behövs på 
en fastighet för att fastighetsägaren skall kunna använda 
VA-anläggningen.

Om vattenförbrukningen på en fastighet behöver 
fastställas genom mätning, skall huvudmannen ordna 
den eller de vattenmätare som behövs för mätningen.

20§ En fastighetsägare är skyldig att upplåta 
nödvändigt utrymme för en sådan anordning som avses i 
19 §.

Fastighetsägaren skall fortlöpande se till anordningen och 
skydda den mot skada samt vid behov svara för dess 
elförsörjning.

Fastighetsägaren skall snarast anmäla uppkomna fel och 
driftstörningar till huvudmannen.

Användningen av en allmän VA-
anläggning
21§ En fastighetsägare får inte använda en allmän VA-
anläggning på ett sätt som innebär

1. att avloppet tillförs vätskor, ämnen eller föremål som 
kan inverka skadligt på ledningsnätet eller anläggning-
ens funktion eller på annat sätt medför skada eller olä-
genhet,

2. att huvudmannen får svårt att uppfylla de krav som 
ställs på VA-anläggningen och driften av den eller att i 
övrigt uppfylla sina skyldigheter enligt lag, annan för-
fattning eller avtal, eller

3. andra olägenheter för huvudmannen eller någon 
annan.

22§ Om en fastighets VA-förhållanden påtagligt 
avviker från de förhållanden som i övrigt råder i en 
allmän VA-anläggnings verksamhetsområde, får 
huvudmannen träffa avtal med fastighetsägaren om 
särskilda villkor för användningen av VA-anläggningen.

23§ Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, 
kommunen får meddela ytterligare föreskrifter om 
användningen av allmänna VA-anläggningar.

Skyldighet att betala avgifter för 
allmänna vattentjänster
24§ En fatighetsägare skall betala avgifter för en allmän 
VA-anläggning, om fastigheten

1. finns inom VA-anläggningens verksamhetsområde, 
och

2. med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller mil-
jön behöver en vattentjänst och behovet inte kan tillgo-
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doses bättre på annat sätt.

Vid bedömning av behovet enligt första stycket 2 skall 
särskild hänsyn tas till i vilken utsträckning jämförda 
alternativ tillgodoser intresset av en god hushållning
med naturresurser.

Om fastigheten är obebyggd men enligt en detaljplan är 
avsedd för bebyggelse, skall bedömningen av behovet 
enligt första stycket 2 göras som om fastigheten vore 
bebyggd i enlighet med planen. Detta gäller
dock inte om det finns särskilda skäl för en annan 
bedömning.

25§ En avgift enligt 24 § skall avse 

1. vattentjänster som tillhandahålls fastigheten genom en 
förbindelsepunkt, från det att huvudmannen har ord-
nat förbindelsepunkten och informerat fastighetsäga-
ren enligt 12 §, och

2. bortledande av vatten från fastigheten som inte sker 
genom en förbindelsepunkt, från det att huvudman-
nen har ordnat de anordningar som behövs för bortle-
dandet och informerat fastighetsägaren om detta.

26§ Utöver vad som följer av 24 och 25 §§ skall en 
fastighetsägare betala en avgift för en allmän VA-
anläggning, om fastigheten

1. finns inom VA-anläggningens verksamhetsområde,

2. är bebyggd eller enligt en detaljplan är avsedd för 
bebyggelse, och

3. behöver, eller har nytta av, bortledande av vatten från 
allmän platsmark.

Avgiften skall avse bortledande av vatten från allmän 
platsmark inom VA-anläggningens verksamhetsområde, 
från det att huvudmannen har ordnat de anordningar 
som behövs för bortledandet och informerat 
fastighetsägaren om detta.

27§ Den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i 
ordning och underhålls skall betala en avgift för en 
allmän VA-anläggning, om

1. den allmänna platsmarken finns inom VA-anläggning-
ens verksamhetsområde, och

2. bortledande av vatten från den allmänna platsmarken 
behövs med hänsyn till skyddet för människors hälsa 
eller miljön.

Avgiften skall avse bortledande av vatten från den 
allmänna platsmarken, från det att huvudmannen har 
ordnat de anordningar som behövs för bortledandet och 
informerat den som är avgiftsskyldig om detta.

28§ Avgifter enligt 24-27 §§ som avser bortledande av 
vatten skall även täcka kostnaderna för den rening av 
vattnet som behövs med hänsyn till skyddet för 
människors hälsa och miljön.

Avgifternas storlek och grunderna för 
hur de beräknas
29§ Avgifter enligt 24-28 §§ får bestämmas som 
anläggningsavgifter och brukningsavgifter.

30§ Avgifterna får inte överskrida det som behövs för att 
täcka de kostnader som är nödvändiga för att ordna och 
driva VA-anläggningen. 

Medel får avsättas till en fond för framtida 
nyinvesteringar, om

1. det finns en fastställd investeringsplan,

2. avsättningen avser en bestämd åtgärd,

3. åtgärden och de beräknade kostnaderna för den redovi-
sas i planen,

4. det av planen framgår när de avsatta medlen är avsedda 
att tas i anspråk, och

5. planen innehåller de upplysningar som i övrigt behövs 
för att bedöma behovet av avsättningens storlek.

Avgifter enligt 26 och 27 §§ får inte överskrida det som 
behövs för att täcka kostnaderna för den vattentjänsten.

31§ Avgifterna skall bestämmas så att kostnaderna 
fördelas på de avgiftsskyldiga enligt vad som är skäligt 
och rättvist.

Om vattentjänsterna för en viss eller vissa fastigheter på 
grund av särskilda omständigheter medför kostnader som 
i beaktansvärd omfattning avviker från andra
fastigheter i verksamhetsområdet, skall avgifterna 
bestämmas med hänsyn till skillnaderna.
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Avgifter enligt 26 och 27 §§ skall fördelas mellan de 
fastighetsägare som avses i 26 § och de avgiftsskyldiga 
som avses i 27 § enligt vad som är skäligt med hänsyn till 
den berörda allmänna platsmarkens omfattning
och fastighetsägarnas nytta av vattentjänsten.

32§ Anläggningsavgifterna skall bestämmas på 
beräkningsgrunder som innebär att en fastighetsägare 
inte behöver betala mer än vad som motsvarar 
fastighetens andel av kostnaden för att ordna VA-
anläggningen.

33§ Brukningsavgifterna skall bestämmas på 
beräkningsgrunder som är lika oavsett när på året VA-
anläggningen används. Om det med hänsyn till 
vattenförsörjningen, behovet av en tillfredsställande
avloppsrening eller av andra skäl behövs särskilda åtgärder 
av säsongsbetonad karaktär under en viss mindre del av 
året, får dock brukningsavgifter för en sådan tid 
bestämmas på beräkningsgrunder som innebär högre 
avgifter än under huvuddelen av året.

34§ Avgifternas belopp och hur avgifterna skall 
beräknas skall framgå av en taxa. Avgifterna får inte 
bestämmas till högre belopp än vad som är förenligt med 
bestämmelserna i 30-33 §§.

Kommunen får meddela föreskrifter om taxan.
Kommunen får överlåta åt huvudmannen att bestämma 
avgifternas belopp enligt beräkningsgrunder i 
kommunens taxeföreskrifter.

Betalning av avgifterna
35§ Avgifter enligt denna lag skall enligt kommunens 
bestämmande betalas till kommunen eller 
huvudmannen.

Om inte annat följer av 36 § skall avgifterna betalas på 
begäran. På obetalt belopp skall ränta enligt 6 § 
räntelagen (1975:635)  betalas från dagen för sådan 
begäran.

36§ En anläggningsavgift skall fördelas på årliga 
betalningar (delbelopp) under en viss tid, längst tio år, om
1. avgiften är betungande med hänsyn till fastighetens 

ekonomiska bärkraft och andra omständigheter,

2. fastighetsägaren begär att avgiften skall fördelas, och

3. fastighetsägaren ställer godtagbar säkerhet.

Ränta enligt 5 § räntelagen (1975:635) skall betalas på 
den del av avgiften som inte har betalats, från den dag det 
första delbeloppet förfaller till betalning till dess 
betalning sker. På delbelopp som har förfallit till
betalning skall ränta i stället betalas enligt 6 § räntelagen 
från delbeloppets förfallodag till dess betalning sker.

37§ När en fastighet byter ägare, är den nya ägaren 
betalningsansvarig för avgifter som förfaller till betalning 
på tillträdesdagen eller senare, om inte annat följer av 
andra stycket.

Den tidigare ägaren är betalningsansvarig för 
brukningsavgifter som är hänförliga till tiden före den nya 
ägarens tillträde.

Avtal om avgifter
38§ Huvudmannen får komma överens med 
fastighetsägare och andra  avgiftsskyldiga i avgiftsfrågor 
som inte regleras i kommunens taxeföreskrifter.

Inlösen av enskilda anläggningar 
med mera
39§ Om det för en fastighet inom en allmän VA-
anläggnings verksamhetsområde finns en enskild 
anläggning som kan användas i den allmänna VA-
anläggningen, är den som äger den enskilda anläggningen
skyldig att, om huvudmannen begär det, mot
skälig ersättning låta den enskilda anläggningen ingå i 
den allmänna VA-anläggningen.

40§ Om en enskild anläggning blir onyttig till följd av 
att kommunen ordnar eller utvidgar en allmän VA-
anläggning, skall huvudmannen betala skälig ersättning 
till den enskilda anläggningens ägare.

Tillträde för undersökning, installation 
och underhåll
41§ Huvudmannen har rätt till det tillträde på en 
fastighet som behövs för att

1. undersöka en VA-installation och dess användning 
innan VA-installationen kopplas till den allmänna VA-
anläggningen eller när det annars behövs för att 
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huvudmannen skall kunna fullgöra sina skyldigheter, 
och

2. installera, underhålla och i övrigt fullgöra sina skyldig-
heter i fråga om sådana  särskilda anordningar som 
avses i 19 §.

Tystnadsplikt
42§ Den som deltar eller har deltagit i en undersökning 
eller andra åtgärder enligt 41 § får inte obehörigen avslöja 
eller utnyttja information som vid undersökningen 
kommit fram om enskildas affärs eller driftsförhållanden.

I det allmännas verksamhet tillämpas i stället 
bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400). SFS 2009:515

Avstängning av vattenförsörjningen
43§ Huvudmannen får stänga av vattenförsörjningen 
till en fastighet, om

1. fastighetsägaren har åsidosatt sin skyldighet att betala 
en avgift eller i övrigt försummat sina skyldigheter 
enligt denna lag,

2. försummelsen är väsentlig,

3. avstängningen inte medför olägenhet för människors 
hälsa,

4. huvudmannen skriftligen har uppmanat fastighetsäga-
ren att vidta rättelse och gett fastighetsägaren skälig tid 
att vidta rättelsen, och

5. fastighetsägaren trots den uppmaning som avses i 4 
inte har vidtagit rättelse inom den skäliga tiden.

Kostnaden för en avstängningsåtgärd får påföras 
fastighetsägaren.

Skadeståndsansvar med mera
44§ Om en allmän VA-anläggnings 
verksamhetsområde inskränks med stöd av 9 §, skall 
huvudmannen ersätta  fastighetsägaren eller ägaren av 
bebyggelsen för den skada som inskränkningen medför. 
När ersättningen bestäms skall hänsyn tas till åtgärder 
som huvudmannen vidtagit för att tillgodose fastighetens 
eller bebyggelsens fortsatta behov av vattenförsörjning 
och avlopp.
45§ Huvudmannen skall ersätta en 
översvämningsskada på en fastighet inom den allmänna 

VA-anläggningens verksamhetsområde, om

1. huvudmannen har åsidosatt en skyldighet enligt denna 
lag eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd 
av lagen och 

2. åsidosättande har medfört att vatten som är avsett att 
tillhandahållas eller ledas bort genom huvudmannens 
VA-anläggning ytledes eller på annat sätt trängt in på 
fastigheten.

46§ Om en fastighetsägare orsakas en skada på annat 
sätt en den som avses i 45 § har överskridit sin rätt eller 
åsidosatt en skyldighet enligt denna lag eller enligt 
föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen, skall 
huvudmannen återställa det som rubbats eller fullgöra det 
som eftersatts och ersätta skadan.

47§ Om huvudmannen orsakas en skada på grund av 
att en fastighetsägare har överskridit sin rätt eller åsidosatt 
en skyldighet enligt denna lag eller enligt föreskrifter som 
har meddelats med stöd av lagen, skall fastighetsägaren 
återställa det som rubbats eller fullgöra det som eftersatts 
och ersätta skadan.

48§ Skadestånd enligt denna lag skall avse personskada, 
sakskada och ren förmögenhetsskada.

49§ Om en fastighetsägare har betalat en 
anläggningsavgift och det sedan visar sig att fastigheten 
på grund av att bygglov vägras inte kan användas på det 
sätt som förutsattes när avgiften betalades, skall 
kommunen återbetala avgiften eller en del av den. 
Återbetalningen skall göras i den mån det som avgiften 
avsåg inte kommer att leda till motsvarande vattentjänster 
för fastigheten.

Kommunen skall betala ränta på återbetalningsbeloppet 
enligt 5 § räntelagen (1975:635) från den dag då 
fastighetsägaren betalade avgiften. 

Talan om återbetalning skall väckas inom två år från den 
dag då det beslut på vilket talan grundas vann laga kraft. 
Talan får dock väckas senare, om den relevanta ändringen 
i förutsättningarna för fastighetens användning inte 
rimligen kunde förutses inom den angivna tiden.
Redovisning
50§ En huvudman skall i fråga om verksamheten med 
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att ordna och driva en allmän VA-anläggning se till

1. att verksamheten bokförs och redovisas i enlighet med 
god redovisningssed där resultat- och balansräkningar 
redovisas särskilt och där det av tilläggsupplysningar 
framgår hur huvudmannen har fördelat kostnader som 
varit gemensamma med annan verksamhet, och

2. att redovisningen, när den är fastställd, finns tillgäng-
lig för fastighetsägarna.

Tillsyn
51§ Länsstyrelsen utövar tillsynen över att kommunen 
fullgör skyldigheten enligt 6 § att tillgodose behovet av 
vattentjänster. Länsstyrelsen får förelägga kommunen att 
fullgöra skyldigheten. Ett sådant  föreläggande får förenas 
med vite.

Överklagande och prövning av VA-
frågor
52§ Länsstyrelsens beslut om föreläggande enligt 51 § 
får överklagas av kommunen hos Mark- och 
miljödomstolen. SFS 2015:693

53§ Mark- och miljödomstolen prövar i övrigt mål om 
frågor som regleras i denna lag eller i föreskrifter som 
meddelats med stöd av lagen. SFS 2015:693

53 a § Rätten ska se till att utredningen i mål enligt 
denna lag får den inriktning och omfattning som krävs. 
SFS 2015:693

53 b § I mål om avstängning av vattenförsörjningen 
enligt 43 § får rätten, efter yrkande av en part, besluta vad 
som ska gälla för tiden till dess att frågan har avgjorts 
genom en dom eller ett beslut som fått laga kraft. Innan 
rätten meddelar ett sådant beslut, ska den ge motparten 
tillfälle att yttra sig i frågan. SFS 2015:693

53 c § Bestämmelsen i 15 kap. 3 § rättegångsbalken 
ska inte tillämpas i mål enligt denna lag. SFS 2015:693

54 § En mark- och miljödomstols förelägganden enligt 
denna lag får förenas med vite. SFS 2015:693

55 § Mark och miljödomstolen prövar efter särskild 
ansökan frågor om utdömande av vite som har förelagts 

enligt denna lag. SFS 2015:693

Rättegångskostnader
56 § I mål enligt denna lag där mark- och 
miljödomstolen är första instans gäller 56 a–56 e §§ i 
fråga om rättegångskostnader. SFS 2015:693

56 a § I mål om inlösen eller ersättning enligt 39, 40 
eller 44 § ska
1. i fråga om rättegångskostnader i mark- och miljö-

domstolen, huvudmannen svara för rättegångskostna-
derna på båda sidor om inte annat följer av 56 d §, och

2. i fråga om rättegångskostnader i högre rätt 
 
a) huvudmannen svara för sina egna rättegångskostna-
der och för rättegångskostnad som har uppkommit för 
motparten genom att huvudmannen har fullföljt talan, 
om inte annat följer av 18 kap. 6 § rättegångsbalken, 
och 
 
b) bestämmelserna i 18 kap. rättegångsbalken tilläm-
pas i andra fall än de som avses i a. SFS 2015:693

56 b § I andra mål som ska handläggas enligt 
bestämmelserna om tvistemål i rättegångsbalken än 
sådana som avses i 56 a § ska vardera parten svara för sina 
rättegångskostnader, om inte annat följer av 56 d § eller 
det annars finns särskilda skäl. 
Bestämmelserna i 18 kap. rättegångsbalken ska dock 
tillämpas i fråga om kostnad för ansökningsavgift. SFS 
2015:693

56 c § I mål om utdömande av vite ska vardera parten 
svara för sina rättegångskostnader. Bestämmelserna i 18 
kap. rättegångsbalken ska dock tillämpas i fråga om 
kostnad för ansökningsavgift. SFS 2015:693

56 d § Trots det som sägs i 56 a § 1 och 56 b § får 
rätten förplikta en part att helt eller delvis svara för 
rättegångskostnaderna, om parten
1. har inlett en rättegång utan att motparten har gett 

anledning till det,

2. på annat sätt uppsåtligen eller av oaktsamhet har för-
anlett en onödig rättegång, eller

3. har handlat på ett sådant sätt som avses i 18 kap. 6 § 
rättegångsbalken. SFS 2015:693

56 e § Om en part enligt 56 d § helt eller delvis ska 
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ersätta motpartens rättegångskostnader och partens 
ställföreträdare, ombud eller biträde har handlat på ett 
sådant sätt som avses i den bestämmelsen och därigenom 
vållat kostnaderna helt eller delvis, kan ställföreträdaren, 
ombudet eller biträdet förpliktas att tillsammans med 
parten ersätta kostnaderna. Rätten kan besluta om detta 
även om någon part inte yrkar det. SFS 2015:693

Undantag från 2 kap 1 § 
kommunallagen (2017:725)
57§ Trots bestämmelsen i 2 kap. 1 § kommunallagen 
(2017:725) om anknytning till kommunens område eller 
dess medlemmar, får en kommun sköta driften av en 
allmän VA-anläggning i andra kommuner, om driften 
sker på affärsmässiga grunder och ekonomiskt redovisas 
skilt från annan verksamhet. SFS 2017:749

Övergångsbestämmelser SFS 
2006:412
1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007, då lagen 

(1970:244) om allmänna vatten- och avloppsanlägg-
ningar skall upphöra att gälla.

2. För en VA-anläggning som förklarats för allmän enligt 31 
§ den upphävda lagen eller motsvarande bestämmelse i 
äldre lag och som inte är att anse som allmän enligt 2 § 
den nya lagen gäller följande. 
 
a) Bestämmelserna i 10-22, 24 och 25 §§, 30 § första 
stycket, 31 § första och andra styckena, 32 §, 35 § andra 
stycket, 36-43 och 53-56 §§ den nya lagen skall tillämpas 
i fråga om anläggningen. 
 
b) Bestämmelserna i den upphävda lagen, utom 5 §, 6 §, 
12 a § och de bestämmelser som motsvarar de i a) uppräk-
nade bestämmelserna, skall tillämpas så länge anlägg-
ningen består som allmänförklarad, dock längst till och 
med den 31 december 2016. 
 
c) Huvudmannen för anläggningen får inte besluta i frå-
gor som rör anläggningens verksamhetsområde. Det som 
sägs i 7 § den upphävda lagen skall, från och med den 1 
januari 2007 endast avse huvudmannens skyldigheter för 
tiden dessförinnan.

3. Det som en huvudman enligt den upphävda lagen har 
beslutat i fråga om en VA-anläggnings verksamhetsom-
råde skall gälla även efter ikraftträdandet.

4. För andra allmänna VA-anläggningar än dem som avses i 

2 skall det som en huvudman enligt 22 eller 27 § den 
upphävda lagen har beslutat i frågor om användningen av 
VA-anläggningen eller om taxa fortsätta att gälla till dess 
att kommunen med stöd av 23 och 34 §§ den nya lagen 
har ersatt huvudmannens beslut med nya föreskrifter, 
dock längst till och med den 31 december 2008.

5. Bestämmelserna i 50 § den nya lagen tillämpas första 
gången för det första räkenskapsår som påbörjas efter den 
31 december 2006.

6. Denna lag skall inte tillämpas på mål eller ärende som 
enligt bestämmelserna i den upphävda lagen har anhäng-
iggjorts före ikraftträdandet.
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Egna anteckningar
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 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

 Datum Vår beteckning 

 2019-02-12 TN 2019/00074 nr 293 

Tekniska förvaltningen 
VA-avdelningen 
Krister Nilsson, VA-chef  
0171-527 37 
krister.nilsson@habo.se 

 

Revidering av allmänna bestämmelser för användandet av Håbo 
kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar  

Förslag till beslut  

1. Tekniska nämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige 

att anta reviderade allmänna bestämmelser för användandet 

av Håbo kommuns allmänna vatten- och 

avloppsanläggningar (ABVA). 

2. Tekniska nämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige 

att upphäva ABVA, antagen 2008-12-15.   

 

Sammanfattning 

I den reviderade ABVA har texten uppdaterats för att följa Svenskt Vattens 

basförslag, bli mer lättläst och följa aktuell lagstiftning. Föråldrade 

förklaringar och inaktuell information som finns i andra dokument har tagits 

bort.   

 

Beslutsunderlag 

– ABVA – Allmänna bestämmelser för användandet av Håbo kommuns 

allmänna vatten- och avloppsanläggningar.   

__________ 

Beslut skickas till 

Tekniska förvaltningen, VA-avdelningen  

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(4) 

 Datum Vår beteckning 

 2019-02-12 TN 2019/00072 nr 288 

Tekniska förvaltningen 
Tekniska avdelningens stab 
Eva Anderling, Förvaltningschef 
 
eva.anderling@habo.se 

 

 Antagande av VA-plan och VA-policy 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna VA-policy för Håbo 

kommun 

2. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna VA-plan för Håbo kommun  

 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen uppdrog 20 november 2017 åt kommunstyrelsens 

förvaltning att ta fram en VA-plan för att tydliggöra kommunens långsiktiga 

arbete med vattenförsörjning och avloppshantering. 

 

Processen och de framtagna dokumenten baseras på den vägledning som 

Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket tillsammans med SKL 

och andra aktörer inom området har tagit fram.  

 

VA-planen har tagits fram genom ett förvaltningsövergripande arbete. 

Workshops med politiker från tekniska utskottet, kommunstyrelsen och 

bygg- och miljönämnden har genomförts. 

 

Framtagandet har omfattat flera steg varvid tre dokument har tagits fram – 

en VA-översikt (ett planeringsunderlag), en VA-policy och en VA-plan. 

 

VA-policyn utgör utgångspunkt för de åtgärder som identifierats i VA-

planen. VA-planen är en långsiktig plan för hur VA-försörjningen inom 

kommunen ska utvecklas för att kunna uppfylla framtida krav, förändringar 

och bebyggelseutveckling. 

 

VA-planen ska revideras varje mandatperiod.   

 
Ärendet 

Kommunstyrelsen uppdrog 20 november 2017 åt kommunstyrelsens 

förvaltning att ta fram en VA-plan för att tydliggöra kommunens långsiktiga 

arbete med vattenförsörjning och avloppshantering. 

 

Processen och de framtagna dokumenten baseras på den vägledning som 

Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket tillsammans med SKL 

och andra aktörer inom området har tagit fram.  

 

VA-planen har tagits fram genom ett förvaltningsövergripande arbete. VA-

planen omfattar hela kommunen, både den allmänna anläggningen inom 

befintligt verksamhetsområde och de delar av kommunen som ligger utanför 

verksamhetsområde. 
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Framtagandet har omfattat flera steg varvid tre dokument har tagits fram – 

en VA-översikt (ett planeringsunderlag), en VA-policy och en VA-plan. 

 

Arbetet inleddes med att sammanställa ett planeringsunderlag i ett dokument 

som kallas VA-översikt. Syftet med en VA-översikt är främst att utgöra 

underlag för den fortsatta planeringen. VA-översikten beskriver nuläget i 

kommunen avseende VA-försörjning och bebyggelseutveckling. 

VA-policy 

Med VA-översikten som underlag har ett antal strategiska vägval och 

riktlinjer för VA-verksamheten sammanfattats i en VA-policy. VA-policyn 

är ett viktigt styrdokument vid arbetet med VA-planen. VA-policyn 

sammanfattar kommunens ställningstaganden avseende VA-försörjningen 

såväl inom som utanför verksamhetsområdet. 

 

Under två workshops, en under våren 2018 och en under hösten 2018, har 

innehållet i VA-policyn processats och förankrats tillsammans med politiker 

från tekniska utskottet, kommunstyrelsen och bygg- och miljönämnden. 

 

I VA-policyn görs följande ställningstaganden: 

 

1. Håbo kommun ska ha en gemensam och tydlig planering för 

utveckling av VA-försörjningen i hela kommunen och de 

förutsättningar som påverkar denna utveckling 

2. Håbo kommun ska ha god kommunikation om dricksvatten och 

avloppsvatten 

3. Håbo kommun ska säkerställa leverans av dricksvatten av god 

kvalitet i tillräcklig mängd inom den allmänna vattenförsörjningen 

4. Håbo kommun ansvarar för att hanteringen av spillvatten i de 

allmänna anläggningarna är robust och förbereds för att möta 

framtida krav  

5. Håbo kommun ska aktivt verka för kretsloppslösningar genom att 

eftersträva avloppssystem där växtnäring och mullämnen kan 

tillgodogöras 

6. Håbo kommun ska fatta långsiktigt ekonomiskt hållbara beslut 

avseende dricksvatten och avloppsvatten 

VA-plan 

VA-planen har utarbetats baserat på VA-översikten och VA-policyn. 

Baserat på prioriteringsgrunder och riktlinjer i VA-policyn har en långsiktig 

plan utformats där det framgår hur VA-försörjningen inom kommunen ska 

utvecklas för att kunna uppfylla framtida krav, förändringar och 

bebyggelseutveckling. Planen omfattar såväl den allmänna anläggningen 

som VA-försörjningen utanför verksamhetsområdet. 
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Inriktningen i VA-planen under hösten 2018 förankrades vid en workshop 

under hösten 2018 med politiker från tekniska utskottet, kommunstyrelsen 

och bygg- och miljönämnden. 

 

För en väl fungerande vattenförsörjning och avloppshantering behöver 

fokus i kommunens åtgärdsarbete ligga på att: 

 

 Ta fram en kommunikationsplan för kommunikation med 

allmänheten 

 Öka kapaciteten i vattenförsörjning och avloppshantering i 

Skokloster så att anläggningarna klarar att tillgodose framtida behov 

 Säkra dricksvattenförsörjningen genom vattenskyddsområden och 

reservvattenförsörjning 

 Genomföra åtgärder för förbättrad redundans i 

dricksvattenledningsnätet 

 Kartlägga ålder, material och skick på ledningsnätet och ta fram en 

förnyelseplan samt utifrån denna genomföra förnyelse 

 Minska andelen tillskottsvatten som kommer in till 

avloppsreningsverket i Bålsta 

 Säkra leverans av dricksvatten och omhändertagande av 

avloppsvatten 

 Skapa förutsättningar för kretsloppsanpassade avloppssystem både 

inom och utanför allmänt VA-verksamhetsområde 

 Ta fram en VA-utbyggnadsplan för hantering av befintliga och 

planerade områden som behöver införlivas i det allmänna VA-

verksamhetsområdet 

 Utveckla samarbetet kring samhällsplanering och VA-försörjning i 

kommunen 

 

En översyn har gjorts av områden med befintlig och planerad 

bostadsbebyggelse som kan bli aktuella att ansluta till allmän VA-

försörjning, se Bilaga 1 VA-utbyggnadsplan. De nio områden som har ingått 

i översynen uppfyller definitionen av bebyggelse i grupp som gjorts i under 

arbetet med VA-planen med utgångspunkt från Lagen om allmänna 

vattentjänster LAV 6§:  

Befintliga områden med 15 bostäder eller fler där avståndet mellan 

bostäderna är 100 meter eller mindre.  

 

I tillhörande bilagor till VA-utbyggnadsplanen, Bilaga 1A och Bilaga 1B, 

beskrivs dels behovsbedömningen/analysen av de nio områdena och dels 

den metod/bedömningsgrund som använts vid behovsbedömningen. 

 

Ansvaret för att utföra VA-planens åtgärder har tilldelats en specifik enhet 

eller avdelning. VA-avdelningen ska ansvara för den övergripande 

uppföljningen av planen. 
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Vissa åtgärder ryms inom det ordinarie arbetet inom respektive verksamhet 

medan andra är mer omfattande och kan innebära att särskilda resurser 

behövs. 

 

VA-planen utgör ett viktigt underlag i den fysiska planeringen vid 

översiktsplanering, detaljplanering, planbesked, förhandsbesked och 

bygglov. 

 

VA-planen ska revideras varje mandatperiod. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Genomförande av många åtgärder ryms inom det ordinarie arbetet inom 

respektive verksamhet medan genomförande av andra åtgärder kan innebära 

att särskilda medel för genomförande kommer att begäras i kommande års 

budgetprocesser.  

Uppföljning 

VA-avdelningen ska ansvara för den övergripande uppföljningen av planens 

genomförande. 

Beslutsunderlag 

– VA-policy för Håbo kommun 

– VA-plan för Håbo kommun 

– Bilaga 1 VA-utbyggnadsplan 

– Bilaga 1A 

– Bilaga 1B   

__________ 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsen 

Tekniska nämnden 

Bygg- och miljönämnden  
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Antagen av kommunfullmäktige xxx 
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Bilaga 1  VA-utbyggnadsplan - Befintlig bebyggelse i behov av förändrad VA-struktur utanför det allmänna 

VA-verksamhetsområdet 
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Bilaga 1B Underlag till VA-utbyggnadsplanen - Bedömningsgrunder för behov av förändrad VA-struktur 
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1 Inledning 

1.1 VA-plan – det tredje steget i VA-planearbetet 

VA-planen är det tredje steget i kommunens arbete med VA-planering, se Figur 1.1. VA-planen har 

föregåtts av en VA-översikt som beskriver nuläget i kommunen samt en VA-policy som anger 

inriktningen på VA-verksamheten i Håbo kommun. Arbetet har bedrivits med utgångspunkt från 

Havs- och vattenmyndighetens rapport ”Vägledning för kommunal VA-planering1”.  

 
Figur 1.1 VA-planen är det tredje steget i kommunens arbete med VA-planering 

 

I VA-planen säkerställs att den allmänna VA-anläggningen klarar av dagens behov och krav samt har 

beredskap för framtida krav, förändringar och bebyggelseutveckling. I VA-planen ska också 

säkerställas att kommunikation och ansvarsfördelning inom kommunen är tydlig vad gäller VA-

frågor och att det är tydligt för hushåll utanför VA-verksamhetsområdet vilka eventuella planer som 

finns kring framtida anslutningar. VA-planen ska visa på de åtgärder som behövs avseende VA för att 

bidra till förändrad vattenstatus och tydliggöra vilka resurser som behöver avsättas för att efterleva 

planen. 

 

Eftersom en särskild policy för dagvatten nyligen beslutats i kommunen ligger denna tills vidare kvar 

som ett eget dokument och en egen plan. Dagvattenpolicyn och VA-policyn kommer på sikt att 

arbetas om till ett gemensamt dokument och en gemensam plan för vatten, spillvatten och dagvatten 

kommer att arbetas fram. 

 

VA-planen har tagits fram av en bred och representativ grupp av tjänstemän i Håbo kommun 

(arbetsgrupp). Denna har bestått av representanter från VA-avdelningen, plan- och 

exploateringsavdelningen (samhällsplanerare och kommunekolog) och miljöavdelningen. Enheten för 

kart, mät och GIS har bidragit med att åskådliggöra underlaget i kartor. Projektledare har varit Krister 

Nilsson, VA-chef. En styrgrupp har varit knuten till hela VA-planearbetet. I denna har tekniska 

chefen, plan- och exploateringschefen samt chefen för bygg- och miljöförvaltningen ingått. 

                                                 
1 Vägledning för kommunal VA-planering. Havs- och vattenmyndighetens rapport 2014:1 
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För de delar i kommunens organisation som ansvarar för VA-planens åtgärder blir planen ett underlag 

för verksamhetsplanering och budgetarbete. 

1.2 Implementering och uppföljning 

VA-planen antas av kommunfullmäktige. Dokumentet följer de riktlinjer för styrdokument som är 

beslutade i kommunen. I dessa ingår en årlig aktualitetsprövning samt en översyn varje mandatperiod. 

 

VA-avdelningen i Håbo kommun är ansvarig för att kommunicera ut den beslutade VA-planen till 

berörda chefer på kommunen och för den övergripande uppföljningen. Då VA-planen blivit antagen 

sammankallar VA-chefen berörda chefer för att redogöra för VA-planen och vad som åligger 

respektive verksamhet. I samband med detta möte beslutas om frekvensen för återkommande möten 

för att följa upp och vid behov revidera VA-planen. 

 

Det är en stor fördel att så långt det är möjligt använda de kommunikationskanaler som redan finns 

upparbetade i kommunen. I Håbo kommun genomförs löpande möten inom respektive verksamhet, 

exempelvis APT (arbetsplatsträffar), där de aktiviteter och åtgärder som tagits fram ska följas upp. 

 

Rollfördelning och implementering i budgetarbete och övrig verksamhet är avgörande för att VA-

planen ska bli en del av den dagliga verksamheten. 

2 VA-planens innehåll 
VA-plan 2019 omfattar kommunens VA-försörjning innanför och utanför det allmänna VA-

verksamhetsområdet (med undantag för dagvatten, se avsnitt 1.1). 

 

Den politiskt beslutade VA-policyn utgör utgångspunkt för de åtgärder som identifierats i VA-planen.  

Denna ger förutsättningarna både för hur det dagliga och det mer långsiktiga arbetet i Håbo kommun 

ska bedrivas såväl innanför som utanför allmänt VA-verksamhetsområde. Utöver detta har en översyn 

gjorts av områden med befintlig och planerad bostadsbebyggelse som kan bli aktuell att ansluta till 

allmän VA-försörjning (se bilagorna 1, 1A och 1B). 
 

För en väl fungerande vattenförsörjning och avloppshantering för kommunens alla invånare, som 

stödjer en hållbar samhällsutveckling behöver fokus i Håbo kommuns åtgärdsarbete ligga på att: 

 

• Ta fram en kommunikationsplan för kommunikation med allmänheten 

• Öka kapaciteten i vattenförsörjning och avloppshantering i Skokloster så att anläggningarna 

klarar att tillgodose framtida behov 

• Säkra dricksvattenförsörjningen genom vattenskyddsområden och reservvattenförsörjning 

• Genomföra åtgärder för förbättrad redundans i dricksvattenledningsnätet 

• Kartlägga ålder, material och skick på ledningsnätet och ta fram en förnyelseplan samt utifrån 

denna genomföra förnyelse 

• Minska andelen tillskottsvatten som kommer in till avloppsreningsverket i Bålsta 

• Säkra leverans av dricksvatten och omhändertagande av avloppsvatten 

• Skapa förutsättningar för kretsloppsanpassade avloppssystem både inom och utanför allmänt 

VA-verksamhetsområde 

• Ta fram en VA-utbyggnadsplan för hantering av befintliga och planerade områden som 

behöver införlivas i det allmänna VA-verksamhetsområdet 

• Utveckla samarbetet kring samhällsplanering och VA-försörjning i kommunen 
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3 Aktiviteter/Åtgärder 
I det här avsnittet presenteras de aktiviteter och åtgärder som arbetsgruppen tagit fram i syfte att 

kunna efterleva VA-policyn. De aktiviteter och åtgärder som förväntas rymmas inom det ordinarie 

arbetet/organisationen, samt de aktiviteter och åtgärder som redan finns med i beslutad budget, har 

markerats som gröna i kolumnen ”Tid/budget”. De aktiviteter och åtgärder som inte ryms inom det 

ordinarie arbetet och som inte omfattas av beslutad budget, är markerade med gul färg. De/t årtal som 

anges avser de/t år aktiviteten/åtgärden planeras genomföras. I de fall ett årtal anges tillsammans med 

texten ”Löpande” avser årtalet startår för en aktivitet/åtgärd som sedan ska fortsätta. Kolumnen 

”Uppföljning” längst till höger i varje tabell används vid uppföljning av VA-planen. 

 

Aktiviteter och åtgärder finns även listade i ett exceldokument som kan användas för att förenkla 

arbetet med uppföljningen. Den numrering som visas till vänster om varje aktivitet/åtgärd kan 

härledas till numreringen i exceldokumentet och visar kopplingen till VA-policyns förtydliganden. 

 

3.1 Organisation och kommunikation 

För ökad tydlighet gentemot kommunens invånare, är det viktigt att kommunicera ut VA-

utbyggnadsplanen och kommunens kretsloppsarbete i den mån invånarna berörs. Annan extern 

kommunikation handlar om att förmedla till abonnenterna vad som är tillåtet och inte tillåtet att 

släppa ut i avloppet. Syftet är att komma tillrätta med problem med stopp i ledningsnätet (exempelvis 

till följd av fett), få väl fungerande processer i avloppsreningsverket och minimera utsläppen av 

skadliga ämnen till recipienten. 

 

Även internt är VA-utbyggnadsplanen viktig att kommunicera ut och att ha en aktiv dialog kring, se 

avsnitt 1.2. 

 

De aktiviteter och åtgärder som är prioriterade i arbetet kring organisation och kommunikation 

redovisas i Tabell 1. 

 
Tabell 1 Prioriterade aktiviteter/åtgärder inom organisation och kommunikation 

 Aktivitet/Åtgärd Ansvar Tid/budget Uppföljning 

6.1 Bilda en grupp för uppströmsarbete. I gruppen 
ingår Kommunikationsavdelningen, Tekniska 
förvaltningen och 
Miljöstrateg/Hållbarhetsstrateg. VA är 
sammankallande. Ett av gruppens syften är att 
skapa attitydförändringar hos VA-abonnenterna. 
Gruppen träffas kontinuerligt minst 6 gånger per 
år. 

VA-avdelningen 2019  

6.2 Paketera budskapet från uppströmsgruppen till 
VA-abonnenterna. 

Kommunikationsenheten 2019  

6.3 Ta fram en kommunikationsplan för 
kommunikation med allmänheten (innehåller 
bland annat frågor kring kretslopp, VA-
utbyggnad, uppströmsarbete). 

Kommunikationsenheten 2020  
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3.2 Förändrad VA-struktur utanför det allmänna VA-verksamhetsområdet 

3.2.1 Befintlig bebyggelse i behov av förändrad VA-försörjning 

Enligt 6§ i Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV) har kommunen ett ansvar att ordna 

vattentjänster (försörjning av dricksvatten och försörjning av avloppsvatten) för fastigheter i ett större 

sammanhang, om risk för människors hälsa eller miljön föreligger. 

 

Vid en analys som genomfördes av kommunens arbetsgrupp under 2018 har nio områden identifierats 

som bedöms kunna omfattas av §6 i Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster2. I Håbo benämner 

man dessa områden som ”bebyggelse i grupp”. I urvalet av områden har kriterierna varit:  

• 15 bostäder eller fler 

• Avståndet mellan bostäderna är 100 meter eller mindre 

Analysen har resulterat i en VA-utbyggnadsplan, se bilaga 1. VA-utbyggnadsplanen kommer att 

kompletteras då mer information tagits fram, se tabell 2. De aktiviteter och åtgärder som är 

prioriterade i det fortsatta arbetet med VA-utbyggnadsplanen redovisas i Tabell 2. 

 
Tabell 2 Prioriterade aktiviteter/åtgärder för VA-utbyggnadsplanen 

 Aktivitet/Åtgärd Ansvar Tid/budget Uppföljning 

3.1 Genomföra VA-utredningar för de områden som 
klassificerats som VA-utredningsområden i VA-
utbyggnadsplanen, bilaga 1, (Talltorp, Måttan, 
Vreta/Häggeby). Se även åtgärd 20.1. 

VA-avdelningen 2020  

3.2 Komplettera VA-utbyggnadsplanen, bilaga 1, efter att 
VA-utredningar genomförts (se 3.1) med: 

• Eventuella områden med befintlig bebyggelse 

i grupp som ska införlivas i det allmänna VA-

verksamhetsområdet 

• Tidplan för eventuell utbyggnad 

• Uppskattade kostnader för eventuell 

utbyggnad  

Tidplaner och kostnadsuppskattningar tas även fram 

för planerad bebyggelse som ska införlivas i det 

allmänna VA-verksamhetsområdet. 

Komplettera planen med de fastigheter inom VA-

verksamhetsområdet som inte har anslutning till 

vatten- och/eller avlopp. 

VA-avdelningen 2020 
 

 

                                                 
2 Dvs områden som kan komma att bli föremål för krav om att införlivas i den allmänna VA-anläggningen om det finns behov utifrån människors hälsa 

eller miljön 
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7.1 
8.1 

Kommunicera VA-utbyggnadsplanen till allmänheten 
(ingår som en del i kommunikationsplanen)  

VA-avdelningen 2020 
Löpande 

 

3.3 
4.1 

Se över VA-utbyggnadsplanen varje ny mandatperiod 
och genomför vid behov en ny klassificering av 
befintlig bebyggelse i grupp samt uppdatera tidplan 
och kostnader.  

VA-avdelningen Varje ny 
mandatperiod 

 

 

3.2.2 Fysisk planering 

I Håbo kommun finns idag drygt 21 000 invånare. Enligt kommunens vision - Vårt Håbo 2030 - finns 

det 25 000 invånare år 2030. Ökningen förväntas huvudsakligen ske inom det allmänna VA-

verksamhetsområdet. 

 

I VA-utbyggnadsplanen (bilaga 1) har planer för framtida exploatering i nära anslutning till befintlig 

bebyggelse i grupp inkluderats för att möjliggöra en helhetssyn på den framtida VA-försörjningen.  

 

De aktiviteter och åtgärder som är prioriterade i arbetet med VA i fysisk planering redovisas i    

Tabell 3. 

Tabell 3 Prioriterade aktiviteter/åtgärder i arbetet med VA inom fysisk planering 

 Aktivitet/Åtgärd Ansvar Tid/budget Uppföljning 

1.1 Säkerställa att VA-avdelningen samt plan och 
exploateringsavdelningen samverkar aktivt i den 
fysiska planeringen.  

Plan- och 
exploateringsavdelningen 

2019 
Löpande 

 

2.1 Säkerställa att alla planerade områden med 
bebyggelse i grupp utreds utifrån deras behov 
av allmänt VA.  
 

Plan- och 
exploateringsavdelningen  

2019 
Löpande 

 

2.2 Ta fram och ajourhålla en aktuell karta över 
områden med bebyggelse i grupp och med 
områden som närmar sig gränsen för 
bebyggelse i grupp. Kommunicera kartan till 
berörda. 

VA-avdelningen 2020 
Löpande 

 

5.1 Säkerställa att ansökan behandlas vid 
gemensamt möte, med VA-avdelningen, vid 
prövning av förhandsbesked. Vid behov 
kompletterar VA-avdelningen med ett skriftligt 
yttrande. 

Bygglovsavdelningen 2019 
Löpande 

 

5.2 Säkerställa att ansökan behandlas vid 
gemensamt möte, med VA-avdelningen, innan 
planbesked ges. Vid behov kompletterar VA-
avdelningen med ett skriftligt yttrande. 

Plan- och 
exploateringsavdelningen 

2019 
Löpande 

 

5.3 VA-avdelningen är behjälpliga i arbetet med att 
ta fram nybyggnadskarta vid bygglovsprövning. 

Bygglovsavdelningen 2019 
Löpande 
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3.3 Aktiviteter och åtgärder inom det allmänna VA-verksamhetsområdet 

3.3.1 Arbetssätt 

I syfte att effektivisera VA-verksamheten i Håbo kommun finns ett behov inom det allmänna VA-

verksamhetsområdet av att förtydliga olika roller och funktioner, kartlägga vilka delar i verksamheten 

som är mest tidskrävande samt att arbeta med att förbättra implementeringen av olika 

verksamhetssystem. 

 

De aktiviteter och åtgärder som är prioriterade i detta arbete redovisas i Tabell 4. 

 
Tabell 4 Prioriterade aktiviteter/åtgärder i arbetet med att effektivisera VA-verksamheten 

 Aktivitet/Åtgärd Ansvar Tid/Budget Uppföljning 

18.2 Genomföra en processkartläggning av VA-verksamheten 
i syfte att säkerställa effektiva arbetssätt. 

VA-avdelningen 2019 - 
2020 

 

18.3 Ta fram och implementera ett system för 
tidrapportering i syfte att kartlägga hur mycket tid som 
läggs på olika områden inom VA-verksamheten. 

VA-avdelningen 2019  

18.4 Implementera VA-avdelningens verksamhetssystem så 
att det börjar användas fullt ut. 

VA-avdelningen 2019  

 

3.3.2 Ledningsnät 

Ledningsnätet inom Håbos allmänna VA-verksamhetsområde är framförallt anlagt under 1960 - 70-

talet och skick och material är i stora delar okänt. I värsta fall kan omfattande ledningsförnyelse vänta 

inom närmaste 10 - 15 åren. För att skapa en överblick över framtida investeringsbehov på det 

befintliga ledningsnätet behöver en förnyelseplan för VA-ledningsnätet tas fram med underlag från 

bland annat vattennätsmodellen, driftsstörningar, ålder, material, risk- och sårbarhetsanalys.  

 

Åtgärder genom filmning, brunnsinventering och flödesmätning kommer att ge ytterligare värdefullt 

underlag för att bedöma ledningarnas skick och förnyelsebehov. 

 

I syfte att skydda ledningsnätets och reningsverkets funktioner samt för att skydda recipienten 

behöver en riskklassificering genomföras av de verksamheter som är anslutna och genomföra 

provtagning av spillvattnet från utvalda områden där det finns ökad risk för utsläpp av föroreningar 

och fett i bostadsområden. Med detta kunskapsunderlag kan riktade informationsinsatser genomföras. 

 

De aktiviteter och åtgärder som är prioriterade i detta arbete redovisas i Tabell 5. 
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Tabell 5 Prioriterade aktiviteter/åtgärder för ledningsnätet 

 Aktivitet/Åtgärd Ansvarig Tid/budget Uppföljning 

10.1 Genomföra byte av den GAP-ledning (glasfiberarmerad 
plast) som distribuerar vatten från vattenverket i Bålsta 
(ca 2,6 km). 

VA-avdelningen 2019 – 
2022(1 

 

15.1 Riskklassa och kategorisera verksamheter i Håbo 
kommun som är anslutna till det allmänna VA-nätet 
utifrån Miljöavdelningens tillsynsobjekt. Syftet är att 
minska tillskottet av oönskade ämnen till den allmänna 
VA-anläggningen. Riskklassificeringen ses över årligen 
vid tillkomna/förändrade verksamheter. 

VA-avdelningen 2019 
Löpande 

 

15.2 Genomföra provtagning av spillvatten från utvalda 
riskområden (verksamheter och bostadsområden) i syfte 
att möjliggöra riktade informationsinsatser. 
Provtagningen ska ske årligen.  
 
Provtagningen genomförs i syfte att skydda 
ledningsnätets och reningsverkets funktioner, samt för 
att skydda recipienten.  

VA-avdelningen 2019 
Löpande 

 

24.1 Ta fram en förnyelseplan för VA-ledningsnätet. 
Förnyelseplanen uppdateras efterhand som förbättrat 
underlag framkommer. 
 
Planen gås igenom minst en gång per år och förbättras 
allteftersom statusbedömning av ledningsnätet 
genomförs. 
 

VA-avdelningen 2019 
Löpande 

 

24.2 Köpa filmbuss (detta ger underlag för att förbättra 
förnyelseplanen för ledningsnätet). 
 

VA-avdelningen 2020  

24.3 Installera flödesmätare på ledningsnät och 
pumpstationer samt regnmätare på strategiska platser 
som underlag till förnyelseplanen. 

VA-avdelningen 2020  

24.4 Utreda kondition och kapacitet för ledningsnät, 
pumpstationer och verk med hjälp av 
driftstörningsstatistik, filmning och beräkningar. 

VA-avdelningen 2020 - 
2022 

 

24.5 Genomföra ledningsförnyelse och andra åtgärder på 
ledningsnätet som identifierats i förnyelseplanen. 
 

VA-avdelningen 2019 – 
2021(1 

 

 (1 Åtgärden är beslutad i budget för angivna år 
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3.3.3 Vattenförsörjning 

I Håbo behöver vattenskyddet stärkas, dels genom vattenskyddsområden, dels genom att identifiera 

möjlig reservvattenförsörjning. En ansökan om vattenskyddsområde för Prästfjärden (Bålsta 

vattenverk) lämnades till Länsstyrelsen i Uppsala för flera år sedan, men beslut saknas. En ansökan 

ska även lämnas in för Skofjärden. Denna ansökan är beroende av Skoklosters framtida VA-

försörjning. 

 

I Bålsta vattenverk (Prästfjärden) finns tillgänglig kapacitet för ytterligare minst 7500 personer. I 

Skofjärden har däremot Skoklosters vattenverk redan idag svårt att producera erforderlig volym av 

dricksvatten och samtidigt upprätthålla god dricksvattenkvalitet. Ett arbete har påbörjats i kommunen 

med att identifiera ny VA-försörjning för Skoklosterhalvön, se avsnitt Ny VA-försörjning för 

Skoklosterhalvön. VA-avdelningen deltar i kommunens arbete med en förvaltningsövergripande 

nödvattenplan3. Detta arbete kommer att fortsätta även framöver. 

 

De aktiviteter och åtgärder som är prioriterade i detta arbete redovisas i Tabell 6. 

 
Tabell 6 Prioriterade aktiviteter/åtgärder för vattenförsörjningen inom allmänt VA-verksamhetsområde 

 Aktivitet/Åtgärd Ansvarig Tid/budget Uppföljning 

10.2 Genomföra kompletterande reningssteg i befintligt 
vattenverk i Skokloster för att klara vattenkvaliteten 
med nuvarande maxflöde maj 2018. 

VA-avdelningen 2019  

11.1 Utreda reservvattenförsörjning för Skoklosterhalvön. VA-avdelningen 2021  

11.2 Säkerställa att område för reservvattentäkterna tas i 
anspråk och skyddas för framtida behov. 

VA-avdelningen 2021 - 
2022 

 

11.3 Utreda grundvattenförekomsten Uppsala-Vreta (Draget) 
i anslutning till Bålsta med avseende på vattenkvalitet 
och möjlig reservvattentäkt samt ev. skyddsåtgärder. 

VA-avdelningen 2019  

12.1 Se till att det alltid finns en ansvarig person på 
kommunen som driver frågan om vattenskyddsområden 
i Håbo kommun. Personen ska ansvara för att 
vattenskyddsområden fastställs och att skyddsområden 
och skyddsföreskrifter hålls aktuella.  

VA-avdelningen 2019 
Löpande 

 

12.2 Ta fram förslag till vattenskyddsområde för Skofjärden 
och ansöka om fastställande. 

VA-avdelningen 2020  

13.1 Implementera berörda delar från regionala 
vattenförsörjningsplanen vid revidering av VA-planen. 

VA-avdelningen 2022  

                                                 
3 Nödvattenförsörjning används vid avbrott i ordinarie dricksvattenförsörjning, och baseras på vattentankar som körs ut 

till och ställs upp i berört område 
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14.1 Delta i arbetet med att färdigställa den 
kommunövergripande nödvattenplanen. 

VA-avdelningen 2019  

14.2 Fortsatt medverka i gruppen som hanterar frågor kring 
nödvattenförsörjning. 

VA-avdelningen 2019 
Löpande 

 

 

3.3.4 Avloppsrening 

I Håbo finns två allmänna avloppsreningsverk, Bålsta avloppsreningsverk som belastas av ca 16 000 

pe4 och Skokloster avloppsreningsverk som har ca 2 000 personer anslutna. 

 

Idag finns problem med att klara gränsvärdet för BOD i Skokloster avloppsreningsverk. Ett arbete har 

påbörjats i kommunen med att identifiera ny VA-försörjning för Skoklosterhalvön, se avsnitt Ny VA-

försörjning för Skoklosterhalvön.  

 

I Bålsta tillförs reningsverket stora andelar tillskottsvatten vilket skapar problem med 

reningsprocessen. För att komma tillrätta med detta behöver åtgärder genomföras på ledningsnätet, se 

vidare under avsnitt. 

 

Slamåldern är också väldigt hög i Bålsta reningsverk och tillräckligt stora mängder slam har inte gått 

att ta ut. Slammet har dåliga egenskaper vilket gör att det inte sedimenterar. Vad det beror på är i 

dagsläget inte känt, men ett arbete med att utreda detta är pågående. Även tillskott av föroreningar till 

reningsverket skulle kunna ställa till problem med reningen. Under avsnitt Ledningsnät beskrivs de 

aktiviteter som kopplar till detta. 

 

Idag transporteras det orötade slammet från båda avloppsreningsverken till Gävle för sluttäckning av 

deponi. Hanteringen är inte bra ur miljösynpunkt och dessutom kostsam (ca 3,5-4 miljoner kronor för 

båda verken). I och med att avtalet går ut under utgången av 2018 kommer VA-avdelningen att se 

över hur hanteringen kan förbättras.  

 

De aktiviteter och åtgärder som är prioriterade i detta arbete redovisas i Tabell 7. 

 
Tabell 7 Prioriterade aktiviteter/åtgärder för förbättrad avloppsrening inom allmänt VA-verksamhetsområde 

 Aktivitet/Åtgärd Ansvar Tid/Budget Uppföljning 

18.1 Handla upp ny entreprenör för hantering av slammet 
(transport, behandling och deponitäckning) från 
reningsverken. Vid upphandlingen ska även hanteringen 
av det slam som går till Käppala tas med i beaktande. 

VA-avdelningen 2019  

 

                                                 
4 Personekvivalent, pe, anger den genomsnittliga mängd föroreningar i avloppsvatten som  

en person ger upphov till per dag. Vid dimensionering utgår man vanligen från 70 g BOD/person, dygn, detta kallas 1 pe. 

Detta är en definition som finns i lagtexter inom EU. BOD är en kemisk analys för att avgöra hur snabbt organismer 

förbrukar syrgas i en given mängd vatten 
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3.3.5 Ekonomisk hållbarhet 

En långsiktig ekonomisk planering är viktig för att säkerställa att tillräckliga resurser finns och kunna 

planera taxeutvecklingen. En god framförhållning som grund för planering av åtgärder ökar 

möjligheten för kommunens verksamheterer att planera sina investeringar. På så vis kan 

en mer hållbar ekonomisk situation skapas.   

De aktiviteter och åtgärder som är prioriterade i detta arbete redovisas i Tabell 8. 

 
Tabell 8 Prioriterade aktiviteter/åtgärder för ekonomisk hållbarhet inom allmänt VA-verksamhetsområde 

 Aktivitet/Åtgärd Ansvarig Tid/budget Uppföljning 

22.1 Se till att det finns en prognos för taxeutveckling som 
ligger 10 år fram i tiden. Gå igenom prognosen minst en 
gång per år. 

Tekniska 
förvaltningen 

2019 
Löpande 

 

22.2 Utreda finansiering av investeringar (balansen mellan lån 
och fondering) som är långsiktigt hållbar, i samverkan 
med ekonomiavdelningen. 

Tekniska 
förvaltningen 

2019 
Löpande 

 

23.1 Tydliggöra gränserna mellan verksamhetsområden på 
fastighetsnivå för dricksvatten, spillvatten och dagvatten 
(fastighet) och kontrollera att dessa stämmer med 
taxeintäkter. Tydliggöra gränserna mellan allmänt och 
enskilt verksamhetsområde. 

VA-
avdelningen 

2019  

 

3.3.6 Ny VA-försörjning för Skoklosterhalvön 

Vattenverket och avloppsreningsverket i Skokloster försörjer idag ca 2000 personer. Vattenverket har 

redan idag svårt att producera tillräcklig mängd dricksvatten och samtidigt upprätthålla god 

dricksvattenkvalitet. Avloppsreningsverket har viss överkapacitet (ca 1000 pe) men problem finns 

med att klara gränsvärdet för BOD. 

 

Innan man fått ordning på Skoklosters VA-försörjning är det inte möjligt att genomföra någon 

förtätning eller utbyggnad där allmän VA-försörjning förutsätts.  

 

VA-avdelningen i Håbo har fått i uppdrag att genomföra en förstudie (åtgärd 24.6) för flytt av 

Skoklosters vattenverk och avloppsreningsverk eller överföringsledningar till annan VA-försörjning. 

Detta skulle frigöra värdefull mark i Skokloster och ge möjlighet att öka kapaciteten i verken för att 

möjliggöra förtätning och utökning av VA-verksamhetsområdet. 

 

De aktiviteter och åtgärder som är prioriterade i detta arbete redovisas i Tabell 9. 
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Tabell 9 Prioriterade aktiviteter/åtgärder för Skoklosters framtida VA-försörjning 

 Aktivitet/Åtgärd Ansvarig Tid/budget Uppföljning 

24.6 Genomföra en förstudie för Skoklosters förändrade VA-
försörjning (ny vatten- och avloppsförsörjning) där lokalt 
alternativ jämförs med påkoppling till annan befintlig 
anläggning. 

VA-avdelningen 2019(1  

24.7 Genomföra en utredning för Skoklosters förändrade VA-
försörjning (ny vatten- och avloppsförsörjning) enligt 
alternativ från förstudien. 
 

VA-avdelningen 2020 - 
2021 

 

24.8 Genomföra projektering för Skoklosters förändrade VA-
försörjning 

VA-avdelningen 2022 - 
2023 

 

24.9 Anlägga ny VA-försörjning för Skokloster enligt tidigare 
projektering. 

VA-avdelningen 2024 - 
2025 

 

(1 Åtgärden är beslutad i budget för angivet år 

 

3.4 Kretslopp 

Restprodukter från allmän och enskild VA-verksamhet i Håbo utgörs idag av slam från 

trekammarbrunnar, fosforfällor från enskilda avlopp och slam från avloppsreningsverk. Ingen av 

dessa produkter används idag på ett sätt så att växtnäring och/eller mullämnen tillgodogörs i ett 

kretslopp.  

 

I kommunens VA-policy som arbetats fram under 2018 finns en tydlig viljeyttring från politiker och 

tjänstemän i målet: ”Håbo kommun ska aktivt verka för kretsloppslösningar genom avloppssystem 

där växtnäring och mullämnen kan tillgodogöras”. Målet omfattar restprodukter både från enskild VA 

och från den allmänna VA-verksamheten. Kommunens arbetsgrupp har identifierat flera olika 

åtgärder som syftar till att motivera enskilda fastighetsägare att anlägga avloppslösningar som 

möjliggör kretslopp och som synliggör kretsloppslösningar som ett möjligt alternativ. En av 

åtgärderna handlar om att bygga en visningsanläggning med snålspolande toaletter (förslagsvis 

vakuumtoaletter) och separat uppsamling i en offentlig miljö i Håbo dit intresserade invånare kan gå 

för att få kunskap om vad en sådan toalett innebär. 

 

Idag finns inget system i Håbo för omhändertagande av kretsloppsprodukter från avlopp och det finns 

inget samarbete med andra kommuner kring omhändertagande. Därför behöver en utredning göras 

som tittar på vilka möjliga lösningar som finns. Här behöver lantbruket också involveras för att få 

insyn i vilken/vilka typer av restprodukter de föredrar. 

 

De aktiviteter och åtgärder som är prioriterade i detta arbete redovisas i Tabell 10. 
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Tabell 10 Prioriterade aktiviteter/åtgärder för att öka mängden växtnäring och mullämnen som kan tillgodogöras 

från avlopp  

 Aktivitet/Åtgärd Ansvarig Tid/budget Uppföljning 

19.1 Ta fram en utredning för framtida hantering av 
avloppsprodukter i kommunen (klosettvatten från 
slutna tankar, slam från trekammarbrunnar, P-fällor 
från enskilda avlopp och slam från reningsverk) 
inklusive åtgärder, tidplan och delaktiviteter. 
 
Utredningen ska också förtydliga hur Håbo definierar 
vad som avses med kretsloppsprodukter. Lantbrukare 
involveras i utredningen. 
 
Utredningen ska ligga till grund för den framtida 
hanteringen av alla avloppsprodukter i kommunen. 

Tekniska 
förvaltningen 

2020  

19.2 Se över möjligheten att bygga en visningsanläggning i 
en offentlig anläggning med vakuumtoaletter och 
urinaler. 

VA-avdelningen 2021  

20.1 Studera alla områden som identifierats som VA-
utbyggnadsområden eller VA-utredningsområden i 
VA-utbyggnadsplanen även med avseende på 
möjlighet till kretsloppslösning. Se åtgärd 3.1. 

VA-avdelningen 2020 
Löpande 

 

20.2 Studera möjligheten till kretsloppslösning då VA-
utredning tas fram i samband med planarbete. 

Plan- och 
exploateringsavdel
ningen 

2020 
Löpande 

 

21.1 Utreda möjligheter att använda lägre 
slamtömningstaxa som incitament till WC-sortering. 

Avfallsavdelningen 2022  

21.2 Ta fram en blankett för kostnadskalkyl vid ansökan 
om ny avloppsanläggning som ej är 
kretsloppsanläggning. Kalkylen ska omfatta både vald 
lösning och kretsloppsanläggning för jämförelse. 
Fastighetsägaren ska motivera varför 
kretsloppslösning ej valts.  

Bygglovsavdelning
en 

2021  
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4 Ordlista 
 

Allmän VA-

försörjning/anläggning 

Anläggningar för vatten eller avlopp som kommunen äger eller har 

rättsligt bestämmande över och som har anordnats för att uppfylla 

kommunens skyldigheter enligt lagen om allmänna vattentjänster (LAV). 

  

Avloppsvatten  Avloppsvatten är samlingsnamn för spillvatten, dagvatten samt 

dräneringsvatten. 

  

Bräddning Orenat spillvatten leds ut till recipient då inflödet i en VA-anläggning (till 

exempel ledning, pumpstation eller avloppsreningsverk) överstiger 

anläggningens kapacitet. 

  

Bebyggelse i grupp Definieras av Håbo kommun som ett område utanför allmänt VA-

verksamhetsområde med 15 bostäder eller fler där avståndet mellan 

bostäderna är 100 meter eller mindre. Definitionen har koppling till 6§ i 

Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster.  

  

BOD7 Biochemical Oxygen Demand (biologisk syreförbrukning) används som 

mått på innehållet av lätt nedbrytbart organiskt material i vatten, bestämd 

under 7 dygns laboratorietest. 

  

Dagvatten  Ytligt avrinnande regn- och smältvatten samt dräneringsvatten. Dagvatten 

från gemensamma ytor inom detaljplanelagt område eller 

kyrkogårdsvatten ingår i avloppsvatten enligt definitionen för 

avloppsvatten ovan.  

  

Detaljplan Plan för hur mark och vatten ska användas inom ett avgränsat område, 

från enstaka fastighet till mindre stadsdel. Denna är juridiskt bindande.  

  

Enskild VA-försörjning En anläggning eller annan anordning för försörjning av vatten eller avlopp 

som kommunen inte äger. Enskilda anläggningar kan finnas för en enskild 

fastighet, för flera fastigheter tillsammans eller för samfälligheter och 

föreningar. En enskild VA-anläggning kan avse såväl ledningar som en 

lokal lösning för produktion av dricksvatten eller rening av avloppsvatten. 

En enskild VA-anläggning kan vara ansluten till det allmänna dricks- eller 

spillvattennätet via avtalsanslutning. 

  

Grundvatten Allt vatten som finns under markytan i den mättade zonen och som står i 

direkt kontakt med marken eller underliggande jordlager. 

  

Hushållskaraktär Enligt Håbo kommuns ABVA (Allmänna bestämmelser för användande 

av Håbo kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning) är VA-

avdelningen inte skyldig att ta emot spillvatten vars innehåll i ej 

oväsentlig mån avviker från hushållsspillvatten. VA-enheten kan i 

enskilda fall medge utsläpp i den allmänna avloppsanläggningen av 

avloppsvatten som i ej oväsentlig mån har annan sammansättning än 
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spillvatten från bostäder (hushållsspillvatten) vad gäller arten eller halten 

av ingående ämnen. VA-avdelningen bestämmer därvid villkoren för 

utsläpp av såväl spill- som dagvatten. 

  

Kretsloppslösning En avloppsanläggning som förenklar återföring av de näringsämnen 

och/eller mullämnen som finns i spillvattnet. En kretsloppslösning kan se 

ut på många olika sätt. I vissa fall kan avloppsvattnet från toaletten ledas 

bort i ett eget system (tex till en sluten tank), medan bad-, disk-, och 

tvättvattnet leds bort i ett annat system (tex en markbädd). Toalettvattnet 

innehåller stor andel av de näringsämnen som finns i avloppsvattnet. 

  

Recipient Sjö, å, hav eller grundvatten som avloppsvatten avleds till. 

  

Spillvatten Avloppsvatten från hushåll och industrier (inkluderar inte dagvatten). 

Spillvatten från hushåll består av toalett-, bad-, disk- och tvättvatten. 

  

Tillskottsvatten Vatten i spillvattenförande avloppsledning som inte är spillvatten, d.v.s. 

dag, drän- eller grundvatten som läckt in i spillvattenledningen.  

  

VA-anläggning En anordning för att försörja en fastighet eller bebyggelse med vatten- och 

avlopp. I begreppet VA-anläggning ingår både ledningar och pumpar för 

transport av vatten och avlopp, samt anordningar för produktion av 

dricksvatten och rening av avloppsvatten. 

  

VA-verksamhetsområde Ett av kommunfullmäktige fastställt geo¬grafiskt definierat område, inom 

vilket kommunen är huvudman (ansvarig) för vatten- och/eller 

avloppsförsörjning. Inom verksamhetsområdet gäller VA-taxa. 

  

VA-taxa Anger den enskilde abonnentens VA-avgifter och består av 

anläggningsavgift och brukningsavgift. VA-taxan är i princip lika för alla 

VA-abonnenter (inom allmänt VA-verksamhetsområde) av en viss typ. 

Dock finns undantag där kommunen har rätt att ta ut en annan taxa. 

  

Vattentäkt Vattenförekomst som utnyttjas för vattenförsörjning. 
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Bedömningsmodell 

Behov av en förbättrad VA-lösning varierar mellan olika områden och beror på olika 

faktorer. Den modell som utarbetats syftar bl.a. till att beräkna ett så kallat 

prioriteringspoäng, vilket kan anta ett värde mellan 1-10 och visar det relativa behovet av 

en förändrad VA-struktur. Poängberäkningen underlättar jämförelsen mellan områdena 

då det är en sammanvägning av ett antal faktorer. Prioriteringen baseras på kriterier 

kopplade till samhällets utveckling, miljömässiga förutsättningar och förutsättningar för en 

hälsomässigt säker vattenförsörjning. Modellen är uppbyggd i Excel och i Figur 1 visas ett 

exempel på den information som anges för respektive område och det resultat som 

erhålls. 

För varje område som analyseras så bedöms totalt sex kriterier kopplade till tre 

huvudområden: samhälle, miljö och hälsa. Bedömningen görs med hjälp av en tregradig 

skala (+, ++, +++) som motsvarar omfattningen, känsligheten eller liknande kopplat till det 

specifika kriteriet som studeras. Baserat på de bedömda kriterierna beräknas ett 

prioriteringspoäng och det är möjligt att se hur olika viktigar av de sex kriterierna (d.v.s. 

om de olika kriterierna bedöms vara olika viktiga) påverkar den slutgiltiga 

prioriteringsordningen mellan områdena. 

Nedan presenteras de sex kriterierna mer ingående, de beräknar som görs för att erhålla 

prioriteringspoängen redovisas och modellresultaten beskrivs. 

 

 

Figur 1: Del av prioriteringsverktyget som visar vilken information som anges och hur prioriteringen presenteras. 

 

  

Grundinformation

Samlad bebyggelse 

Automatisk 

klassning av 

antal 

hushåll

Bebyggelse-

tryck
Utsläpp Recipient Kvantitet Kvalitet

Sammänvägt

poäng (1-10)

Rang-

ordning

Stora Bråta +++ +++ +++ +++ + +++ 8.5 1

Björboholm Nabben +++ +++ +++ +++ + + 7.0 2

Björboholm (central del) +++ +++ +++ +++ + + 7.0 2

Björboholm Ekåsa +++ +++ +++ +++ + + 7.0 2

Björboholm, Strandkullen ++ +++ ++ +++ + +++ 6.5 5

Norr om Slätthult +++ ++ +++ ++ + +++ 6.5 5

Torpadal +++ ++ +++ +++ + ++ 6.5 5

Hyacintvägen o Tussilagovägen ++ + +++ +++ + +++ 6.0 8

Lillebo ++ ++ ++ +++ +++ ++ 6.0 9

Västra Norsesund + +++ +++ ++ + +++ 6.0 10

PrioriteringspoängHälsa (h)Miljö (m)Samhälle (s)
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Kriterier och bedömningsskalor 

De faktorer som ligger till grund för bedömningen av behov av förbättrad VA-lösning i 

Håbo kommun anges nedan: 

 

Samhällsfaktorn (ekonomi) är indelad i två kategorier, antalet hushåll och 

bebyggelsetryck. 

Antalet hushåll inkluderat säkerställd kommande bebyggelse kommande 3-5 år anges i 

tre storleksklasser enligt nedan: 

+++ Området innefattar >40 hushåll. 

++ Området innefattar 25-40 hushåll. 

+ Området innefattar 15-25 hushåll. 

Parametern bebyggelsetryck tar t.ex. hänsyn till om området omfattas av planuppdrag 

samt om det finns ett högt bebyggelsetryck eller potentiella bostadsområden enligt 

Översiktsplanen. Bedömningen görs i tre nivåer: 

+++ Områdets bebyggelse ligger samlad och kommunen ställer sig positiv till utökad 

bostadsbebyggelse och har fattat beslut om planuppdrag alternativt området har 

högt bebyggelsetryck. 

++ Områdets bebyggelse ligger samlad och det finns planer på viss utökad 

bostadsbyggande. Området är utpekat som förändringsområde enligt 

Översiktsplanen. Vissa av de områden som utpekas som utredningsområden 

och där kommunen har en vilja att det ska tillkomma ny bostadsbebyggelse 

ingår också i denna kategori. Alternativt planerad exploatering är av mindre 

karaktär: 1-20 enheter. 

+ Områdets bebyggelse ligger samlad men har ej högt bebyggelsetryck.  

 

Miljöfaktorn är indelad i två parametrar, utsläpp och recipient. Med recipient avses 

sjö, vattendag eller grundvattenmagasin. Avser även vattendrag som utgör tillrinnande 

biflöden till vattenförekomster. Med naturgivna förutsättningar avses tomternas yta, 

jordartsförhållanden, berg i dagen och om det är högt grundvatten. I de fall det finns ett 

gemensamt avlopp och utsläppspunkt avses avståndet från denna till recipienten.   

Parametern, utsläpp, tar hänsyn den förorenande verksamheten/källan. 

+++ I området finns ett stort antal avloppsanläggningar som påverkar miljön negativt, 

eller området har inte de naturliga förutsättningarna för att avloppsfrågan ska 

kunna lösas ur miljömässig synpunkt. Bedömningen baseras bland annat på 

miljökontorets inventering av enskilda avlopp, kännedom om status på 

gemensamhetsanläggning. 

++ I området finns ett mindre antal avloppsanläggningar som påverkar miljön 

negativt, eller området har delvis de naturliga förutsättningarna för att 

avloppsfrågan ska kunna lösas ur miljömässig synpunkt. 
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+ I området finns ett mycket begränsat antal avloppsanläggningar som påverkar 

miljön negativt, eller området har de naturliga förutsättningarna för att 

avloppsfrågan ska kunna lösas ur miljömässig synpunkt. 

Parametern, recipient, tar hänsyn till närheten till känslig recipient i tre nivåer: 

Med recipient avses huvudvattendragen samt övriga vattenförekomster.    

+++ Området eller del av området ligger inom något av följande; 

• Mindre än 200 m från recipient där risk föreligger att god ekologiskt eller god 

kemisk status inte uppnås 

• Inom primär eller sekundär skyddszon i vattenskyddsområde. 

• Mindre än 200 meter från recipient med utpekat skyddsvärde (regionalt el 

lokalt naturvärde enligt vattenplanen, helhetsområde för naturvården) eller 

riksintresse för yrkesfiske. 

++ Området eller del av området ligger inom något av följande; 

• 200-1000 meter från recipient där risk föreligger att god ekologiskt eller god 

kemisk status inte uppnås 

• Inom tertiär skyddszon i vattenskyddsområde. 

• 200-1000 meter från recipient med utpekat skyddsvärde (regionalt el lokalt 

naturvärde enligt vattenplanen, helhetsområde för naturvården) eller 

riksintresse för yrkesfiske. 

+ Området ligger utanför ovan angivna känsliga områden. 

 

Hälsofaktorn är indelad i två parametrar, kvantitet (tillgång till vatten) och kvalitet.  

Då uppgifter om kvalitet i enskilda dricksvattenbrunnar är okänd av Håbo kommun har 

arbetsgruppen valt att sätta betyget + för samtliga bedömda områden (då det inte finns 

anledning att misstänka att kvalitetsproblem föreligger). I den mån underlag inkommer 

till kommunen kan detta justeras. 

Hälsofaktorn kvantitet tar hänsyn till huruvida tillgången på dricksvatten är tillräcklig 

eller inte. 

+++ I stora delar av området finns tidvis otillräcklig kapacitet eller begränsad mängd 

dricksvatten. Alternativt bedömd stor risk för kapacitetsbrist. 

++ I små delar av området finns tidvis otillräcklig kapacitet eller begränsad mängd 

dricksvatten. Alternativt bedömd risk för kapacitetsproblem. 

+ I området finns tillräcklig kapacitet alternativt är uppgiften okänd. Låg risk för 

kapacitetsbrist bedöms finnas.  

Hälsofaktorn kvalitet beaktar de eventuella problem som kan vara förknippade med 

vattenkvaliteten. 

+++  Allvarliga kvalitetsproblem bedöms kunna förekomma i små delar av området 

eller mindre kvalitetsproblem i stora delar av området. Alternativt bedömd stor 

risk för allvarliga kvalitetsproblem. 
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++ Allvarliga kvalitetsproblem förekommer i enstaka fall och mindre kvalitetsproblem 

i små delar av området. Alternativt bedömd risk för allvarliga kvalitetsproblem. 

+ Mindre allvarliga problem finns i området, eller inga problem finns i området, 

alternativt är uppgiften okänd. 

Beräkning av prioriteringspoäng 

Som ovan beskrivits beräknas ett prioriteringspoäng för varje område baserat på de 

bedömningar som görs för kriterierna kopplade till samhällsfaktorn, miljöfaktorn 

respektive hälsofaktorn. Modellen och beräkningarna är uppbyggda som en så kallad 

multikriterieanalys, vilket innebär att en uppsättning kriterier används och vägs samman 

för att bedöma och jämföra olika alternativ. I detta fall handlar det om att jämföra olika 

områden och kriterierna är kopplade till behovet av en förändrad VA-struktur. 

Det sammanvägda prioriteringspoäng som beräknas för respektive område kan anta ett 

värde mellan 1-10, där ett högt värde motsvarar ett stort behov. För varje område 

beräknas också ett prioriteringspoäng för vart och ett av de tre huvudfaktorerna samhälle, 

miljö och hälsa. Poängen beräknas genom att de tre klasserna +, ++ och +++ översätts 

till poäng, vilka sedan viktas samman för de olika kriterierna. För att beräkna 

prioriteringspoängen antas de tre klassningarna motsvara följande poäng: 

+ = 1 

++ = 4 

+++ = 10 

Motivet till ovanstående poäng är att prioriteringspoängen skall anta ett värde mellan 1-10 

och att om ett kriterium som bedöms till +++ skall detta motsvara ett behov som är något 

större än vad som motsvaras av två kriterier som bedöms till ++. 

För att de sammanvägda prioriteringspoängen skall anta ett värde mellan 1-10 viktas 

poängen för de olika kriterierna ihop. Viktningen och poängberäkningen kan beskrivas i 

två steg. Först viktas kriterierna ihop för respektive huvudkategori (samhälle, miljö 

respektive hälsa) och därefter viktas prioriteringspoängen samman för dessa tre 

kategorier till ett (totalt) sammanvägt poäng. 

Beräkningarna i första steget, d.v.s. för de tre huvudkategorierna, görs enligt 

nedanstående formler för samtliga (n) områden: 

Samhälle (s): 
1 1 2 2i s s s ss k k      i = 1,…, n 

Miljö (m): 
1 1 2 2i m m m mm k k       i = 1,…, n 

Hälsa (h):
1 1 2 2i h h h hh k k       i = 1,…, n 

Index i representerar det specifika område av de totalt n områden som studeras. 

Parametrarna s, m, h motsvarar prioriteringspoänget för de tre huvudkategorierna 

samhälle, miljö respektive hälsa. I varje huvudkategori ingår två kriterier och klass (d.v.s. 

det poäng) som angivits representeras av parametern k (exempelvis motsvarar ks1 

poänget för det första av två kriterier för samhällsfaktorn). Viktningen som görs 

representeras av β och summan av vikterna inom respektive huvudkategori är 1 (ex. 

1 2 1s s   ). Syftet med att vikterna summerar till 1 är att även de sammanvägda 

prioriteringspoängen skall anta ett värde mellan 1-10. I modellen anges viktningen med 



 
  Bilaga 1B 

hjälp av den de reglage som visas i Figur 2. Ursprungsantagandet är att de två kriterier 

som ingår i varje huvudkategori är lika viktiga och därmed har vikten 0,5. Genom att 

ändra viktningen kan man dock studera hur resultatet skulle se ut om man t.ex. inte tar 

hänsyn till ett kriterium (vikt = 0) eller viktar ett kriterium som mindre viktigt än det andra. 

Vid bedömning av hälsofaktorn har viktningen satts så att kvalitet utgör 80 % av 

bedömningen. Orsaken är att det i Lerums kommun är ovanligt med begränsningar i 

kvantitet och en viktning på 50 % ger denna parameter större betydelse än vad som är 

fallet i verkligheten. En viss viktning för kvantitet (20 %) bedöms dock vara motiverat).  

 

 

Figur 2: Reglage i prioriteringsverktyget för att justera viktningen mellan de kriterier som ingår i de tre 
huvudkategorierna samhälle, miljö och hälsa. 

 

På motsvarande sätt som ovan beräknas det sammanvägda prioriteringspoänget (q) 

baser på de tre huvudkategorierna enligt: 

i i s i m i hq s m h         

Viktningen för det sammanvägda poänget gör även det som ovan, d.v.s. summan av de 

tre vikterna (α1,α2,α3) är 1. Vikterna anges i modellen görs i två steg med hjälp av det 

verktyg/reglage som presenteras i Figur 3. I det första steget anges viktningen mellan 

miljöfaktorn och hälsofaktorn. Därefter ställs miljö- och hälsofaktorn som grupp mot 

samhällsfaktorn. Den slutgiltiga viktningen framgår av det diagram som ingår i modellen 

och visas i Figur 3. 

 

 

Figur 3: Reglage i prioriteringsverktyget för att justera viktningen mellan de tre huvudkategorierna samhälle, 
miljö och hälsa. 

 

Resultat 

Resultaten från prioriteringsmodellen utgörs bl.a. av de bedömningar (+, ++, +++) som 

görs av kriterierna för respektive område och som framgår av Figur 1. Utöver detta är ett 

av huvudresultatet de prioriteringspoäng som beräknas, för såväl huvudkategorierna 

samhälle, miljö och hälsa samt det totala sammanvägda prioriteringspoänget. Samtliga 

prioriteringspoäng visas i Figur 4, där även den resulterande prioriteringsordningen 

framgår. Prioriteringpoängen presenteras även som en graf, se Figur 4. 

Resultaten visar det relativa behovet av en förändrad VA-struktur i de olika områdena. 

Detta innebär att de högst prioriterade områdena är de man bör fokusera på då möjliga 

Antal 

hushåll

Bebyggelse-

tryck
Utsläpp Recipient Kvantitet Kvalitet

0,5 0,5 0,5 0,5 0,2 0,8

Samhälle Miljö Hälsa

Viktning av kriterier inom respektive huvudfaktor

Samhälle 0.33 Miljö Hälsa

Miljö 0.34 0.5 0.5

Hälsa 0.34

Miljö & Hälsa Samhälle

0.67 0.33

Viktning mellan huvudfaktorer

0.33

0.34

0.34

Samhälle Miljö Hälsa
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lösningar bedöms. Små skillnader i prioriteringspoäng (t.ex. 8.5 jämfört med 9.0) bör inte 

ses som ett motiv till att göra helt olika bedömningar av områdenas behov. Det är mer 

rimligt att identifiera kategorier av områden med större eller mindre behov. 

Genom att justera viktningen mellan de olika kriterierna och huvudkategorierna samt 

studera hur resultatet (prioriteringen) ändras, kan slutsatser dras om vad som påverkar 

resultatet i största utsträckningen. Denna typ av känslighetsanalys kan t.ex. genomföras 

för att avgöra viket kriterium som har störst eller minst effekt på resultaten. 

 

 

Figur 4: Exempel på resultaten som prioriteringsmodellen ger. I modellen är det möjligt att t.ex. sortera 
resultaten baserat på de olika prioriteringspoängen eller rangordningen. 

 

 

Figur 5: Exempel på hur prioriteringspoängen även presenteras i diagramformat i modellen. 

 

 

Grundinformation

Område

nr.
Samlad bebyggelse 

Samhälle

(1-10)

Miljö

(1-10)

Hälsa

(1-10)

Sammänvägt

poäng (1-10)

Rang-

ordning

40 Stora Bråta 10.0 10.0 5.5 8.5 1

7 Björboholm Nabben 10.0 10.0 1.0 7.0 2

8 Björboholm (central del) 10.0 10.0 1.0 7.0 2

9 Björboholm Ekåsa 10.0 10.0 1.0 7.0 2

10 Björboholm, Strandkullen 7.0 7.0 5.5 6.5 5

34 Norr om Slätthult 7.0 7.0 5.5 6.5 5

39 Torpadal 7.0 10.0 2.5 6.5 5

18 Hyacintvägen o Tussilagovägen 2.5 10.0 5.5 6.0 8

19 Lillebo 4.0 7.0 7.0 6.0 9

Prioriteringspoäng

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0

Stora Bråta

Björboholm Nabben

Björboholm (central del)

Björboholm Ekåsa

Björboholm, Strandkullen

Norr om Slätthult

Torpadal

Hyacintvägen o Tussilagovägen

Lillebo

Västra Norsesund

Knavraås

Lindås hage

Alsjön-Kroksjön

Östad by

Oryd

Slätthult

Hoppet

Krokamad

Knavravägen

Högås

Ytterstad

Rämnå

Trångaliden

Östra Drängsered (Pålstorpsvägen)

Sörviksvägen och Eneliden (arrende…

Åsen

Ryggebol

Härskogsvägen

Ekarnas väg

Brattåsvägen

Hörnemossevägen

Norra Drängsered (Vetevägen och…

Hjortås

Ryggebol industriområde

Hjällsnäsviken

Gategården

Södra Aggetorp

Trulsedamm

Skrapeberget

Prioriteringspoäng
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Avrinningsområde: Rinner till Mälaren-Skofjärden (AROID 661536-
160073) 

FAKTARUTA AVRINNINGSOMRÅDE 

 
 
 
 
 
 
 

Omr 
nr 

Namn  
 

Samhälle (Antal hushåll 
och Bebyggelsetryck) 

Miljö (Utsläpp och Recipient) Hälsa (Kvantitet och 
Kvalitet) 

     

1 Område Måttan I dagsläget finns 27 
hushåll i området. I 
huvudsak permanent 
bebyggelse i området. 
Antal hushåll ++  
 
Finns en outbyggd 
detaljplan från 1992 på 
17 hus i anslutning till 
området (exploatör 
önskar 34 parhushåll). 
Bebyggelseexp. +++ 
 
 
 
 
 

Enskilda avlopp. Idag har fem 
hushåll förbud som ska vara 
åtgärdat nästa år.  De hushåll 
som ligger tätt har en 
gemensamhetsanläggning. 
Utsläpp i dike.  
Utsläpp + 
 
Ca 350 meter till recipient 
Recipient ++ 

Enskilt dricksvatten. 
Troligtvis flertalet grävda 
brunnar i området då 
enbart några få brunnar 
(borrade) finns med i 
SGUs brunnsregister. De 
brunnar som finns 
registrerade har god 
tillgång på vatten. Inget 
avgränsat 
grundvattenmagasin 
finns. 
Kvantitet + 
 
Vet inte kvalitet på 
dricksvattnet då vi inte 
för register på 
vattenprover från 
enskilda brunnar 
Kvalitet + 

2 Område 
Finnstaholm 

I dagsläget finns 22 
hushåll i området. 
Andelen fritidshus och 
permanentboende är 
ungefär lika. Cirka 55 
procent 
permanentboende.  
Antal hushåll + 
 
Litet område med få 
hushåll. Inte utpekat och 
inget stort 
bebyggelsetryck. Hela 
Finnstaholm ligger inom 
strandskyddat område. 
Bebyggelseexp. + 
 
 

Området är inventerat och inga 
förbud är satta. Åtgärder är 
gjorda. Få anläggningar. 
Utsläpp + 
 
Hela området ligger inom 300 
meter från recipient.  
Recipient +++ 

Enskilt dricksvatten. Inga 
uppgifter om brunnar i 
brunnsregistret, så 
troligtvis äldre grävda 
brunnar i området. Inget 
avgränsat 
grundvattenmagasin 
finns. 
Kvantitet + 
 
Vet inte kvalitet på 
dricksvattnet då vi inte 
för register på 
vattenprover från 
enskilda brunnar 
Kvalitet + 

Recipient: Mälaren-Skofjärden 
Ekologisk status: Måttlig 
Kemisk status: God om vi bortser från överallt i Mälaren överskridande ämnen (inklusive dessa 
uppnår den ej god status) 
Miljöproblem: Övergödning pga näringsbelastning samt miljögifter 
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Avrinningsområde Rinner till Mälaren-Gorran (AROID 661990-
159797) 

FAKTARUTA AVRINNINGSOMRÅDE 

 
 
 
 
 
 

Omr 
nr 

Namn Samhälle (Antal 
hushåll och 
Bebyggelsetryck) 

Miljö (Utsläpp och 
Recipient) 

Hälsa (Kvantitet och 
Kvalitet) 

3 Område 
Överhassla/Nederhassla 

I dagsläget finns 17 
hushåll i området. I 
huvudsak permanent 
bebyggelse i området, 
ca 75 procent.  
Antal hushåll + 
 
Fyra lantbruksenheter. 
Gles bebyggelse. 
Bebyggelseexp. + 
 
 
 
 
 
 
 

Enskilda avlopp. 
Området ligger i 
anslutning till 
Uppsalaåsen. 
Recipienten är troligtvis 
grundvatten och 
Gorran.  
Utsläpp + 
 
Ca 400 meter till 
recipient 
Recipient ++ 

Enskilt dricksvatten. 
Troligtvis flertalet 
grävda brunnar i 
området då enbart 
några få brunnar 
(borrade) finns med i 
SGUs brunnsregister. De 
brunnar som finns 
registrerade har god 
tillgång på vatten. Inget 
avgränsat 
grundvattenmagasin 
finns men området 
ligger i nära anslutning 
till Uppsalaåsen 
Kvantitet + 
Vet inte kvalitet på 
dricksvattnet då vi inte 
för register på 
vattenprover från 
enskilda brunnar 
Kvalitet + 
 

4 Område Häggeby/Vreta I dagsläget finns 138 
hushåll i området. I 
huvudsak permanent 
bebyggelse i området, 
ca 70 procent.  
Antal hushåll +++ 
 
Häggeby är ett område 
med äldre permanent 
bebyggelse. Vreta är ett 
fritidshusområde under 
omvandling. 
Bebyggelseexp. ++ 
 
 

Enskilda avlopp. 
Området är inventerat 
och inga förbud är satta. 
Stort antal 
avloppsanläggningar på 
en liten yta. Slutna 
tankar för WC-avloppet 
så påverkar det inte så 
mycket.  
Gamla tankar. Många 
som inte har WC. Inga 
klagomål om lukt.  
Utsläpp ++  
 
Ca 1,4 km till recipient  
Recipient + 
 
 
 

Enskilt dricksvatten. Stor 
del egna brunnar som 
ligger tätt särskilt i 
Vreta, där flertalet är 
borrade, där tillgången 
på vatten varierar. I 
anslutning till den äldre 
bebyggelsen i Häggeby 
är det troligtvis mest 
grävda brunnar. Alla har 
inte eget vatten. Vissa 
har bara sommarvatten. 
Inget avgränsat 
grundvattenmagasin 
finns. 
Kvantitet ++ 
 
Vet inte kvalitet på 
dricksvattnet då vi inte 
för register på 
vattenprover från 
enskilda brunnar 
Kvalitet + 

Recipient: Mälaren-Gorran 
Ekologisk status: Måttlig 
Kemisk status: Ej klassad om vi bortser från överallt i Mälaren överskridande ämnen (inklusive 
dessa uppnår den ej god status) 
Miljöproblem: Övergödning pga näringsbelastning samt miljögifter 



  Bilaga 1A 

Avrinningsområde Rinner till Mälaren-Prästfjärden (AROID 661577-
159021, 660521-159549) 

FAKTARUTA AVRINNINGSOMRÅDE 

 
 
 
 
 
 

Omr 
nr 

Namn Samhälle (Antal hushåll 
och Bebyggelsetryck) 

Miljö (Utsläpp och 
Recipient) 

Hälsa (Kvantitet och 
Kvalitet) 

5 Område Segersta I dagsläget finns 17 hushåll 
i området. Permanent 
bebyggelse. Nya 
anläggningar.  
Antal hushåll + 
 
Litet område med få 
hushåll. Inte utpekat och 
inget stort bebyggelsetryck.  
Bebyggelseexp. + 
 
 

Området är inventerat 
och inga förbud är satta. 
Åtgärder är gjorda. Få 
anläggningar och 
merparten är nya 
anläggningar.  
Utsläpp + 
 
Området ligger ca 650 
meter från recipient. 
Recipient ++ 

Enskilt dricksvatten. 
Troligtvis flertalet grävda 
brunnar i området då 
enbart några få brunnar 
finns med i 
brunnsregistret, vilka har 
varierad tillgång på vatten. 
Inget avgränsat 
grundvattenmagasin finns. 
Kvantitet + 
 
Vet inte kvalitet på 
dricksvattnet då vi inte för 
register på vattenprover 
från enskilda brunnar 
Kvalitet + 
 

6 Område Talltorp I dagsläget finns 47 hushåll 
i området. Andelen 
fritidshus och 
permanentboende är 
ungefär lika. Cirka 45 
procent permanentboende.  
Antal hushåll +++ 
 
Omvandlingsområde. Det 
finns visst bebyggelsetryck 
inom området. 
Bebyggelsetryck finns i 
Torresta som är ett 
närområde. Infrastruktur i 
form av väg är dålig vilket 
bromsar.   
Bebyggelseexp. ++ 
 

Ingen inventering av 
området har skett. Plan 
på inventering under år 
2018. Många slutna 
tankar. Dock i detalj 
okänt.  
Utsläpp + 
 
Nära recipienten (300 
meter). 
Känslig recipient och nära 
kommunens 
dricksvattenintag.  
Recipient +++ 
 
 

Enskilt dricksvatten. 
Troligtvis flertalet grävda 
brunnar i området då 
enbart några få brunnar 
finns med i 
brunnsregistret, vilka har 
god tillgång på vatten. 
Inget avgränsat 
grundvattenmagasin finns. 
Kvantitet + 
 
Vet inte kvalitet på 
dricksvattnet då vi inte för 
register på vattenprover 
från enskilda brunnar 
Kvalitet + 
 

 
 
 
 
  

Recipient: Mälaren-Prästfjärden 
Ekologisk status: God 
Kemisk status: Uppnår ej god om vi bortser från överallt i Mälaren överskridande ämnen (inklusive 
dessa uppnår den ej god status) 
Miljöproblem: miljögifter 



  Bilaga 1A 

Avrinningsområde: Rinner till Mälaren-Stora Ullfjärden (AROID 
661048-159391,660913-159795) 

FAKTARUTA AVRINNINGSOMRÅDE 

 
 
 
 
 
 

Omr 
nr 

Namn Samhälle (Antal hushåll 
och Bebyggelsetryck) 

Miljö (Utsläpp och 
Recipient) 

Hälsa (Kvantitet och 
Kvalitet) 

7 Område 
Lästängen/Nydal 

I dagsläget finns 16 
hushåll i området. I 
huvudsak permanent 
bebyggelse i området, 
cirka 90 procent.  
Antal hushåll + 
 
Litet område med få 
hushåll. Inte utpekat och 
inget stort 
bebyggelsetryck.  
Bebyggelseexp. + 
 
 
 

Området är inventerat 
och inga förbud är satta. 
Merparten kommer att ha 
nya anläggningar. 
Utsläpp + 
 
Avståndet till recipient är 
cirka 5 kilometer. Det 
finns dock inget som 
hejdar vattnet då det är 
öppna, breda, raka 
krondiken.  
Recipienten är Stora 
Ullfjärden, mycket känslig.  
Recipient + 

Enskilt dricksvatten. 
Troligtvis flertalet grävda 
brunnar i området då 
enbart några få brunnar 
finns med i 
brunnsregistret, vilka har 
varierad tillgång på vatten. 
Saltfickor. Inget avgränsat 
grundvattenmagasin finns. 
Kvantitet + 
 
Vet inte kvalitet på 
dricksvattnet då vi inte för 
register på vattenprover 
från enskilda brunnar 
Husen ligger tätt vilket 
utgör en potentiell risk. 
Kvalitet + 
 

8 Område Apalle I dagsläget finns 27 
hushåll i området. I 
huvudsak permanent 
bebyggelse i området, 
cirka 90 procent.  
Antal hushåll ++ 
 
Relativt litet område med 
få hushåll. Inte utpekat 
och inget stort 
bebyggelsetryck.  
Bebyggelseexp. + 
 

Området är inventerat. 
Idag har 10-15 hushåll 
förbud och kommer att 
vara åtgärdade inom två 
år.  
Utsläpp + 
 
Avståndet till recipienten 
är långt.  
Recipienten är Stora 
Ullfjärden, mycket känslig.  
Recipient + 

Enskilt dricksvatten. 
Troligtvis flertalet grävda 
brunnar i området då 
enbart några få brunnar 
finns med i 
brunnsregistret, vilka har 
varierad tillgång på vatten. 
Inget avgränsat 
grundvattenmagasin finns. 
Kvantitet + 
 
Vet inte kvalitet på 
dricksvattnet då vi inte för 
register på vattenprover 
från enskilda brunnar 
Kvalitet + 
 

 
 
 
 
  

Recipient: Mälaren- Stora Ullfjärden 
Ekologisk status: Måttlig 
Kemisk status: Ej klassad om vi bortser från överallt i Mälaren överskridande ämnen (inklusive 
dessa uppnår den ej god status) 
Miljöproblem: Övergödning pga näringsbelastning samt miljögifter 
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Avrinningsområde Rinner till Mälaren-Stora Ullfjärden 
(AROID,660913-159795) 

FAKTARUTA AVRINNINGSOMRÅDE 

 
 
 
 
 
 

Omr 
nr 

Namn Samhälle (Antal hushåll 
och Bebyggelsetryck) 

Miljö (Utsläpp och 
Recipient) 

Hälsa (Kvantitet och 
Kvalitet) 

9 Område Lilla 
Ullfjärden 

I dagsläget finns 28 
hushåll i området. 
Andelen fritidshus och 
permanentboende är 
ungefär lika. Cirka 45 
procent 
permanentboende.  
Antal hushåll ++ 
 
Stark attraktionskraft att 
bo här. Inte utpekat i 
samrådsförslaget. 
Olämpligt område för 
ökad bebyggelse då det 
bland annat är ett område 
med landskapsbildskydd, 
ligger på Uppsalaåsen, 
skredrisk samt ett Natura 
2000-område (vattnet). 
Det finns dessutom ett 
regeringsbeslut på att inga 
tillkommande utsläpp får 
ske till Lilla Ullfjärden Inga 
tillstånd för 
permanentboende bör ges 
pga detta då allt 
avloppsvatten måste gå 
till sluten tank.  
Bebyggelseexp + 
 

Området är under 
inventering. Åtgärder 
kommer att ske.  
Utsläpp + 
 
Nära recipienten (inom 
200 meter).  Känslig 
recipient med utpekat 
skyddsvärde. 
Regeringsbeslut om att 
inga tillkommande utsläpp 
får ske till recipient. 
 Recipient +++ 

Enskilt dricksvatten. 
Troligtvis några grävda 
brunnar i området då 
enbart några få brunnar 
finns med i 
brunnsregistret, vilka har 
god tillgång på vatten. 
Flertalet av hushållen kan 
ha enbart sommarvatten 
med tanke på deras låga 
standard. Området ligger 
på Uppsalaåsen, 
grundvattenmagasin 
201500006 
Kvantitet + 
 
Vet inte kvalitet på 
dricksvattnet då vi inte för 
register på vattenprover 
från enskilda brunnar 
Kvalitet + 
 

 
 
 
 

Recipient: Mälaren – Lilla Ullfjärden 
Ekologisk status: Otillfredställande 
Kemisk status: God om vi bortser från överallt i Mälaren överskridande ämnen (inklusive dessa 
uppnår den ej god status) 
Miljöproblem: Övergödning pga näringsbelastning samt miljögifter 
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VA-utbyggnadsplan  
 

Befintlig bebyggelse i behov av förändrad VA-struktur utanför det 
allmänna VA-verksamhetsområdet 
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1 Inledning 
Detta dokument utgör en bilaga till Håbo kommuns VA-plan. Bilagan omfattar en analys av 

behovet av förändrad VA-struktur för bostadsområden i kommunen som idag har enskilda 

VA-lösningar men som skulle kunna omfattas av Lagen om allmänna vattentjänster LAV 6§1.  

 

Det är i första hand behovet (och inte möjligheterna) som ska avgöra om ett område ska 

införlivas i det allmänna verksamhetsområdet för vatten och avlopp med utgångspunkt från 

6 § i LAV. Med stöd av denna paragraf har kommunen skyldighet att ordna vatten- och/eller 

avloppsförsörjning där det behövs med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön 

för en viss befintlig eller blivande bebyggelse som utgör ett s.k. större sammanhang. Enligt 

rättspraxis infaller skyldigheten från ca 20–30 hushåll men tolkningen är varierande och även 

lägre antal hushåll har bedömts utgöra sådana områden. Håbo kommun har, med 

utgångspunkt från LAV valt en definition av vilka områden (bebyggelse i grupp) som ska 

ingå i en behovsanalys: 

 

”Befintliga områden med 15 bostäder eller fler där avståndet mellan bostäderna är 100 meter 

eller mindre.” 

 

Nio områden har identifierats som uppfyller Håbos definition av bebyggelse i grupp. Dessa 

nio områden har analyserats utifrån behovet av förändrad VA-struktur. Den analys som 

presenteras här genomfördes våren och hösten 2018 av delar av den arbetsgrupp inom Håbo 

kommun som tagit fram VA-plan. Medverkande har varit representanter från VA-

avdelningen, plan- och exploateringsavdelningen (samhällsplanerare och kommunekolog) och 

miljöavdelningen. Enheten för kart, mät och GIS har bidragit med att ta fram kartunderlag 

som identifierar de områden som ingått i analysen. 

 

Analysen ger en bild av den situation som rådde år 2018. För att ta hänsyn till förändringar i 

bebyggelsestruktur med mera behöver analysen uppdateras löpande. 

2 Prioritering av områden utifrån behov 
Analys av behovet av förändrad VA-struktur för de nio identifierade områdena i Håbo 

kommun har utförts med hjälp av en prioriteringsmodell2 som tar hänsyn till behovet av 

förändrad VA-struktur för ett specifikt område med koppling till samhälle, miljö och hälsa, se 

Figur 2.1.  

Bedömningsgrunderna för prioriteringen av behov finns i sin helhet i bilaga 1B. 

 

Med hjälp av bedömningsgrunderna har varje områdes behov klassificerats utifrån aspekterna 

samhälle, miljö och hälsa. Med hjälp av denna bedömning har de nio områdena kunnat 

prioriteras. Det område som fått högst betyg har störst behov av förändrad VA-struktur medan 

området med lägst betyg har lägst behov av förändrad VA-struktur. I bilaga 1A beskrivs för 

varje område och aspekt vad som ligger till grund för de olika bedömningarna. 

 

 

                                                 
1 Paragrafen anger att om vatten- och/eller avloppsförsörjning behöver ordnas i ett större sammanhang, till skydd 

för människors hälsa eller miljön, så har kommunen ett ansvar att lösa detta. I ett större sammanhang är inte 

entydigt definierat men innebär att bebyggelsen kan ses som ett sammanhang.  
 
2 Prioriteringsmodellen är framtagen av Sweco och har använts i ett stort antal VA-planer i olika kommuner 
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Figur 2.1 Kriterier för bedömning av behov av förändrad VA-struktur 

3 Klassificering 
Den prioriteringsmodell som Håbo kommun använt för behovsbedömningen resulterar i att 

områdena klassificeras som något av följande: 

• VA-utbyggnadsområde 

• VA-utredningsområde 

• VA-bevakningsområde 

• Enskilt VA-område 

 

VA-utbyggnadsområde 

Område som har stort behov av förändrad VA-försörjning och därför ska införlivas i det 

allmänna VA-verksamhetsområdet. 

 

VA-utredningsområde 

Utredningar behöver utföras och bekostas av kommunen för att få ett bättre beslutsunderlag 

och därefter kunna klassa området antingen som VA-utbyggnadsområde, VA 

bevakningsområde eller Enskilt VA-område. I varje VA- utredning ska både enskild och 

allmän vatten- och avloppsförsörjning utredas. Utredningen ska påvisa om de miljö- och eller 

hälsomässiga förhållandena är sådana att det finns ett kommunalt ansvar att ordna allmän VA 

försörjning i området och om behovet i så fall ska tillgodoses genom överföringsledning eller 

med lokal lösning. Utredningarna ska jämföra möjligheter och problem med 

överföringsledning till befintlig allmän VA-anläggning, lokal gemensam VA-anläggning, 

samt kretslopp genom sortering av klosettvatten. 

 

VA-bevakningsområde 

Område som idag har enskild VA-försörjning och som sannolikt inte har behov av en 

förändrad VA-struktur. Bevakning av området behövs för att följa om behovet av en 

förändrad VA-struktur förändras över tid exempelvis till följd av utökad bebyggelse. 

 

Enskilt VA-område 

Område med sådan karaktär att VA-försörjning fortsatt kan lösas enskilt, exempelvis på grund 

av gynnsamma geologiska förhållanden och/eller stora tomter. 
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4 Resultat 
Resultatet av behovsbedömningen framgår av Tabell 1. Ju högre sammanvägd poäng, desto 

större bedöms behovet av förändrad VA-struktur vara. I bilaga 1A och 1B redovisas underlag 

och bedömningsgrunder. 

 
Tabell 1 Resultat av behovsbedömningen visas med en skala 1-10 för respektive område. Ju högre poäng 

desto större behov. 

Grund-
information 

 Samhälle  Miljö  Hälsa  

Område 
  

Antal 
hushåll 

Automatisk 
klassning 
av hushåll 

Bebyggelse- 
expansion 
  

Utsläpp Recipient 
  

Kvantitet Kvalitet Sammanvägda 
poäng (1-10) 

Talltorp 
  

47 +++ ++ 
  

+ +++ 
  

+ + 5,1 

Häggeby/Vreta 
  

138 +++ ++ 
  

++ + 
  

++ + 4,8 

Måttan 
  

27 ++ +++ 
  

+ ++ 
  

+ + 4,4 

Lilla Ullfjärden 
  

28 ++ + 
  

+ +++ 
  

+ + 2,9 

Finnstaholm 
  

22 + + 
  

+ +++ 
  

+ + 2,1 

Apalle 
  

27 ++ + 
  

+ + 
  

+ + 1,8 

Överhassla/ 
Nederhassla 
  

17 + + 
  

+ ++ 
  

+ + 1,4 

Lilla Segersta/ 
Marielund m fl  

17 + + 
  

+ ++ 
  

+ + 1,4 

Lästängen/ 
Nydal 
  

16 + + 
  

+ + 
  

+ + 1,0 

 

4.1 VA-utbyggnadsområden 
Behovsbedömningen resulterade i att inget av de 9 områdena hade så stort behov av förändrad 

VA-försörjning att det klassificerades som ett VA-utbyggnadsområde.  

 

4.2 VA-utredningsområde 
Talltorp, Häggeby/Vreta och Måttan klassificerades som VA-utredningsområden, se Tabell 2. 

Det innebär att VA-utredningar behöver genomföras för dessa för att utifrån det förändrade 

underlaget klassificera områdena som antingen VA-utbyggnadsområde, VA 

bevakningsområde eller Enskilt VA-område. På grund av den geografiska närheten till 

Överhassla/Nederhassla föreslås att detta område tas i beaktande då VA-utredning genomförs 

för Häggeby/Vreta och Måttan.  

 

I nära anslutning till befintliga områdena Talltorp, Häggeby/Vreta och Måttan finns planer för 

tillkommande bebyggelse. I kommande VA-utredningar är det viktigt att även ta hänsyn till 

dessa planer. 
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Tabell 2 Identifierade VA-utredningsområden 

Område Antal 
hushåll 

Beskrivning av området 

Talltorp 47 Andelen fritidshus och permanenthushåll är ungefär 
lika i området. Talltorp är ett omvandlingsområde 
med visst bebyggelsetryck inom området samt i det 
angränsande området Torresta.  
I området Torresta-Talltorp har kommunstyrelsen 
fattat beslut om detaljplaneprogram för bostäder. 
Planarbetet är vilande. 

Häggeby/Vreta 138 Området utgörs huvudsakligen av 
permanenthushåll.  
Positivt planbesked har lämnats för nybyggnation av 
40 fastigheter i Häggeby/Vreta under förutsättning 
att allmänt VA kan byggas ut. Eventuell utbyggnad 
av allmänt VA kommer inte att bli aktuell förrän ny 
VA-försörjning för Skokloster är utbyggd. 

Måttan 27 Området utgörs huvudsakligen av 
permanenthushåll.  
Det finns ett högt bebyggelsetryck i området och 
området ligger nära recipienten.  
Det finns byggrätt för 17 hus (Västra Måttan) i 
närheten av området där bygglovsprocess påbörjats 
under 2018. I detaljplanen anges att VA ska lösas 
enskilt för Västra Måttan.  
Om en framtida utredning visar att Måttan m fl 
områden bör anslutas till allmänt VA kommer detta 
inte att bli aktuell förrän ny VA-försörjning för 
Skokloster är utbyggd. 

 

4.3 VA-bevakningsområde 
Apalle och Lilla Segersta/Marielund m fl. klassificerades som VA-bevakningsområden, se 

Tabell 3. Det innebär att det finns ett behov av att bevaka områdena lite extra för att se om 

behovet av en förändrad VA-struktur förändras över tid, exempelvis till följd av utökad 

bebyggelse. 

Tabell 3 Identifierade VA-bevakningsområden 

Område Antal 
hushåll 

Beskrivning av området 

Apalle 27 Området utgörs huvudsakligen av 
permanenthushåll. Bebyggelsetrycket är lågt. 

Lilla Segersta/Marielund m fl.  17 Området utgörs av permanenthushåll. 
Bebyggelsetrycket är lågt. 

 

4.4 Enskilt VA-område 
Finnstaholm, Lilla Ullfjärden/Grantorpet/Fläsan m fl, Överhassla/Nederhassla och 

Lästängen/Nydal bedömdes ha lågt behov av förändrad VA-struktur och klassificerades som 

Enskilt VA-område, se Tabell 4. 
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Tabell 4 Områden som bedöms kunna fortsätta ha enskild VA-försörjning 

Område Antal 
hushåll 

Beskrivning av området 

Lilla Ullfjärden 28 Området har ungefär lika fördelning mellan 
permanenthushåll och fritidshus. Området har stark 
attraktionskraft för boende men är olämpligt för 
utökad bebyggelse bland annat på grund av 
landskapsbilden, beläget på Uppsalaåsen, skredrisk. 
Området är också ett natura 2000-område. 

Finnstaholm 22 Området har ungefär lika fördelning mellan 
permanenthushåll och fritidshus. Lågt 
bebyggelsetryck. Hela Finnstaholm ligger inom 
strandskyddat område.  

Överhassla/Nederhassla 17 Området utgörs huvudsakligen av 
permanenthushåll. Området bedöms ha lågt behov 
av förändrad VA-struktur men föreslås beaktas då 
VA-utredningen för Häggeby/Vreta och Måttan 
genomförs på grund av sin geografiska närhet till 
dessa områden. 
Lågt bebyggelsetryck. 

Lästängen/Nydal 16 I området finns idag 16 hushåll med huvudsakligen 
permanenthushåll. Bebyggelsetrycket är lågt. 

 

I Figur 4.1 och Figur 4.2 finns områdena redovisade i karta. Planer för tillkommande 

bebyggelse som finns i de analyserade områdenas närhet visas också i kartan. Dessa områden 

är viktiga att beakta i det fortsatta arbetet. 
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Figur 4.1 Karta med befintlig bebyggelse i grupp samt områden där planer på bebyggelseexpansion finns 

(Norra Håbo) 
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Figur 4.2 Karta med befintlig bebyggelse i grupp samt områden där planer på bebyggelseexpansion finns 

(Södra Håbo) 



 

 

 

STYRDOKUMENT 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VA-policy för Håbo kommun 

Antagen av kommunfullmäktige xxx 

 



 

 VA-policy 2 

 Datum Vår beteckning 

 [SkapadDat] [DiaEnhet] [Diarienr] nr [Hnr] 

 

VA-planering i Håbo kommun 

I Håbo kommun finns idag drygt 21 000 invånare. Av dessa är ungefär 20 000 personer bosatta inom 

det allmänna VA-verksamhetsområdet medan omkring 1000 personer har enskild vatten- och 

avloppsförsörjning. Det finns också ett avtal med Enköpings kommun som innebär att Håbo kommun 

försörjer 250 fastigheter i Enköping med vatten och hanterar spillvattnet. Enligt kommunens vision - 

Vårt Håbo 2030 - finns det 25 000 invånare år 2030. Ökningen förväntas huvudsakligen ske inom det 

allmänna VA-verksamhetsområdet. 

 

Håbo kommun är helt självförsörjande med både vatten- och avlopp genom egna anläggningar. I 

kommunens norra delar finns ett vattenverk och ett avloppsreningsverk (Skokloster) som försörjer ca 

2000 personer. I kommunens södra delar finns ett vattenverk och ett avloppsreningsverk (Bålsta) som 

försörjer ca 18 000 personer. Både i Skokloster- och Bålsta vattenverk används ytvatten (sjöar) för 

dricksvattenproduktion. De som är bosatta utanför det allmänna VA-verksamhetsområdet har egna 

anläggningar för vatten och avlopp. Dessa kan vara gemensamma för flera hushåll/fastigheter. 

 

VA-policyns syfte 

VA-policyn följer Havs- och Vattenmyndighetens Vägledning för kommunal VA-planering. Policyn 

är en del i arbetet med kommunens VA-plan med syftet att nå en trygg och hållbar VA-försörjning. 

Arbetet med VA-policyn har föregåtts av en VA-översikt där kommunens nuläge och förutsättningar 

identifierats. Policyn utgör utgångspunkt för det fortsatta arbetet med kommunens VA-planering. En 

politiskt beslutad VA-policy ger en grund både för hur det dagliga och det mer långsiktiga arbetet i 

Håbo kommun ska bedrivas såväl inom som utanför allmänt VA-verksamhetsområde.  

 

 
 

Policyn har tagits fram av en bred tjänstemannagrupp med utgångspunkt i politikernas mål och 

ambitioner med kommunens VA-försörjning. Den utgörs av sex övergripande förhållningssätt inom 

planering, kommunikation, dricksvattenförsörjning, spillvattenhantering, kretslopp och ekonomi. 

Dessa konkretiseras med ett antal förtydliganden. 

 



 

 VA-policy 3 

 Datum Vår beteckning 

 [SkapadDat] [DiaEnhet] [Diarienr] nr [Hnr] 

 

Bilden visar hur VA-policyn förhåller sig till andra styrdokument. Eftersom en särskild policy för 

dagvatten nyligen beslutats i kommunen ligger denna tills vidare kvar som ett eget dokument. 

Dagvattenpolicyn och VA-policyn kommer på sikt att arbetas om till ett gemensamt dokument.  

 

 
 

Längst ned i detta dokument finns en ordlista som förklarar olika begrepp inom vatten- och 

avloppsförsörjning. 

 

Antagande, översyn och aktualitetsprövning 

VA-policyn antas av kommunfullmäktige. Dokumentet följer de riktlinjer för styrdokument som är 

beslutade i kommunen. I dessa ingår en årlig aktualitetsprövning samt en översyn varje mandatperiod.  



 

 VA-policy 4 

 Datum Vår beteckning 

 [SkapadDat] [DiaEnhet] [Diarienr] nr [Hnr] 

 

Policy 

 

1 Håbo kommun ska ha en gemensam och tydlig planering för utveckling av VA-försörjningen i hela 
kommunen och de förutsättningar som påverkar denna utveckling 

 

2 Håbo kommun ska ha god kommunikation om dricksvatten och avloppsvatten 

 

3 Håbo kommun ska säkerställa leverans av dricksvatten av god kvalitet i tillräcklig mängd inom den 
allmänna vattenförsörjningen 

 

4 Håbo kommun ansvarar för att hanteringen av spillvatten i de allmänna anläggningarna är robust 
och förbereds för att möta framtida krav  

 

5 Håbo kommun ska aktivt verka för kretsloppslösningar genom att eftersträva avloppssystem där 
växtnäring och mullämnen kan tillgodogöras 

 

6 Håbo kommun ska fatta långsiktigt ekonomiskt hållbara beslut avseende dricksvatten och 
avloppsvatten 

 



 

 VA-policy 5 

 Datum Vår beteckning 

 [SkapadDat] [DiaEnhet] [Diarienr] nr [Hnr] 

 

Förtydliganden 

1 Håbo kommun ska ha en gemensam och tydlig planering för utveckling av VA-försörjningen 
i hela kommunen och de förutsättningar som påverkar denna utveckling 

1. Utvecklingen av den allmänna VA-anläggningen ska samverka med kommunens övriga 

planer och program. 

2. När bebyggelse i grupp lokaliseras utanför fastställt verksamhetsområde för allmänt VA ska 

VA-utredning genomföras.  

3. Det ska finnas en aktuell bedömning av vilka områden med enskild VA-försörjning som ska 

införlivas i det allmänna VA-verksamhetsområdet och när och hur områdena ska hanteras i 

väntan på VA-utbyggnad.  

4. Det ska finnas en aktuell bedömning av vilka områden som ska fortsätta ha enskild VA-

försörjning.  

5. Vid handläggning av förhandsbesked och bygglov ska det klarläggas att VA-försörjningen kan 

lösas ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt idag och på lång sikt. Framtida klimatförändringar 

ska vägas in i bedömningen. Påverkan på vattenkvaliteten (grund- och ytvatten) från 

avloppsvatten ska minimeras. 

 

2 Håbo kommun ska ha god kommunikation om dricksvatten och avloppsvatten 

6. Håbo kommun ska verka för ökad kunskap hos invånare, verksamhetsutövare och hos 

kommunens tjänstemän om människans påverkan på grundvatten och ytvatten. 

7. Håbo kommun ska tydligt kommunicera till allmänheten var VA-försörjningen är allmän, var 

allmän VA-försörjning ska byggas ut, och var VA-försörjningen är enskild. 

8. Håbo kommun ska tydligt kommunicera till allmänheten när den allmänna VA-försörjningen 

ska byggas ut samt vad det innebär för fastighetsägaren, både i väntan på utbyggnad och när 

utbyggnad sker. 

9. Håbo kommun ska ha en god kommunikation med lantbruket och dess aktörer för att 

möjliggöra att näringsämnen och mullämnen från avloppsprodukter kan tillgodogöras. 

 

3 Håbo kommun ska säkerställa leverans av dricksvatten av god kvalitet i tillräcklig mängd 
inom den allmänna vattenförsörjningen 

10. De allmänna dricksvattenanläggningarna ska ha god funktion så att distribution av 

dricksvatten av god kvalitet i tillräcklig mängd är säkerställd. 

11. Den allmänna vattenförsörjningen ska vara tryggad genom att det finns fler än ett alternativ 

till vattenförsörjning. Detta säkerställer leverans av dricksvatten även vid driftsstörningar. 

12. Kommunens allmänna vattentäkter ska ha ett skydd som säkerställer vattnets kvalitet.  

13. Kommunen ska kartlägga möjliga framtida allmänna råvattentäkter och, där det finns ett 

behov, säkerställa ett långsiktigt skydd för kommande generationer.  

14. Distribution av dricksvatten ska vara säkerställd även vid allvarliga samhällsstörningar. 

 



 

 VA-policy 6 

 Datum Vår beteckning 

 [SkapadDat] [DiaEnhet] [Diarienr] nr [Hnr] 

 

4 Håbo kommun ansvarar för att hanteringen av spillvatten i de allmänna anläggningarna är 
robust  

15. Det allmänna spillvattennätet ska inte ta emot vatten eller förororeningar som inte är av 

hushållskaraktär utan att särskilt avtal upprättats. 

16. Andelen tillskottsvatten till spillvattennätet ska minimeras för att undvika onödig belastning 

på de allmänna spillvattenanläggningarna och problem med bräddning. 

17. Utsläpp av obehandlat spillvatten ska inte ske från de allmänna spillvattenanläggningarna vid 

normal drift.  

18. Funktionen i de allmänna spillvattenanläggningarna ska säkerställas för att möjliggöra en 

miljö- och hälsomässigt godtagbar rening av spillvatten även vid utbyggnad och 

prognosticerad befolkningsförändring. 

 

5 Håbo kommun ska aktivt verka för kretsloppslösningar genom att eftersträva 
avloppssystem där växtnäring och mullämnen kan tillgodogöras 

19. Håbo kommun ska verka för att system ska finnas för omhändertagande av 

kretsloppsprodukter från avlopp. 

20. Håbo kommun ser positivt på initiativ till kretsloppslösningar. 

21. Avloppssystem som möjliggör återföring av stor andel näringsämnen och mullämnen från 

avloppet i en form som kan tillgodogöras ska uppmuntras vid nya eller ändrade enskilda 

avloppsanläggningar. 

 

6 Håbo kommun ska fatta långsiktigt ekonomiskt hållbara beslut avseende dricksvatten och 
avloppsvatten 

22. Planer för investeringar och reinvesteringar ska baseras på förväntad befolkningsutveckling 

och förändringsanalyser som ligger 10 år fram i tiden och i övrigt harmoniserar med 

kommunens översiktsplan. Där det är motiverat ska åtgärder som genomförs på den allmänna 

VA-anläggningen stödja ett långsiktigt perspektiv på 50 år. 

23. Det allmänna VA-verksamhetsområdet ska vara tydligt uppdelat mellan dricksvatten, 

spillvatten och dagvatten och det ska vara tydligt vilka gränser som utgör VA-

verksamhetsområdet. 

24. Det ska finnas en förnyelseplan för befintligt ledningsnät, VA-verk och övriga anläggningar 

som baseras på god kunskap om ledningsnätets befintliga skick och prognoser om olika 

anläggningars förväntade livslängd. 

 



 

 VA-policy 7 

 Datum Vår beteckning 

 [SkapadDat] [DiaEnhet] [Diarienr] nr [Hnr] 

 

Ordlista 

 

Allmän VA-

försörjning/anläggning 

Anläggningar för vatten eller avlopp som kommunen äger eller har 

rättsligt bestämmande över och som har anordnats för att uppfylla 

kommunens skyldigheter enligt lagen om allmänna vattentjänster (LAV). 

  

Avloppsvatten  Avloppsvatten är samlingsnamn för spillvatten, dagvatten (från 

detaljplanelagt område) samt dräneringsvatten. 

  

Bräddning Orenat spillvatten leds ut till recipient då inflödet i en VA-anläggning (till 

exempel ledning, pumpstation eller avloppsreningsverk) överstiger 

anläggningens kapacitet. 

  

Bebyggelse i grupp Definieras av Håbo kommun som ett område utanför allmänt VA-

verksamhetsområde med 15 bostäder eller fler där avståndet mellan 

bostäderna är 100 meter eller mindre. Definitionen har koppling till 6§ i 

Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster. 

  

Dagvatten  Ytligt avrinnande regn- och smältvatten samt dräneringsvatten. Dagvatten 

från gemensamma ytor inom detaljplanelagt område eller 

kyrkogårdsvatten ingår i avloppsvatten enligt definitionen för 

avloppsvatten ovan.  

  

Detaljplan Plan för hur mark och vatten ska användas inom ett avgränsat område, 

från enstaka fastighet till mindre stadsdel. Denna är juridiskt bindande.  

  

Enskild VA-försörjning En anläggning eller annan anordning för försörjning av vatten eller avlopp 

som kommunen inte äger. Enskilda anläggningar kan finnas för en enskild 

fastighet, för flera fastigheter tillsammans eller för samfälligheter och 

föreningar. En enskild VA-anläggning kan avse såväl ledningar som en 

lokal lösning för produktion av dricksvatten eller rening av avloppsvatten. 

En enskild VA-anläggning kan vara ansluten till det allmänna dricks- eller 

spillvattennätet via avtalsanslutning. 

  

Grundvatten 

 

Allt vatten som finns under markytan i den mättade zonen och som står i 

direkt kontakt med marken eller underliggande jordlager. 

  

Hushållskaraktär Enligt Håbo kommuns ABVA (Allmänna bestämmelser för användande 

av Håbo kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning) är VA-

enheten inte skyldig att ta emot spillvatten vars innehåll i ej oväsentlig 

mån avviker från hushållsspillvatten. VA-enheten kan i enskilda fall 

medge utsläpp i den allmänna avloppsanläggningen av avloppsvatten som 

i ej oväsentlig mån har annan sammansättning än spillvatten från bostäder 

(hushållsspillvatten) vad gäller arten eller halten av ingående ämnen. VA-

enheten bestämmer därvid villkoren för utsläpp av såväl spill- som 

dagvatten. 

  



 

 VA-policy 8 

 Datum Vår beteckning 

 [SkapadDat] [DiaEnhet] [Diarienr] nr [Hnr] 

 

Kretsloppslösning En avloppsanläggning som förenklar återföring av de näringsämnen 

och/eller mullämnen som finns i spillvattnet. En kretsloppslösning kan se 

ut på många olika sätt. I vissa fall kan avloppsvattnet från toaletten ledas 

bort i ett eget system (tex till en sluten tank), medan bad-, disk-, och 

tvättvattnet leds bort i ett annat system (tex en markbädd). Toalettvattnet 

innehåller stor andel av de näringsämnen som finns i avloppsvattnet. 

  

Recipient Sjö, å, hav eller grundvatten som avloppsvatten avleds till. 

  

Spillvatten Avloppsvatten från hushåll och industrier (inkluderar inte dagvatten). 

Spillvatten från hushåll består av toalett-, bad-, disk- och tvättvatten. 

  

Tillskottsvatten Vatten i spillvattenförande avloppsledning som inte är spillvatten, d.v.s. 

dag, drän- eller grundvatten som läckt in i spillvattenledningen.  

  

VA-anläggning En anordning för att försörja en fastighet eller bebyggelse med vatten- och 

avlopp. I begreppet VA-anläggning ingår både ledningar och pumpar för 

transport av vatten och avlopp, samt anordningar för produktion av 

dricksvatten och rening av avloppsvatten. 

  

VA-verksamhetsområde Ett av kommunfullmäktige fastställt geografiskt definierat område, inom 

vilket kommunen är huvudman (ansvarig) för vatten- och/eller 

avloppsförsörjning. Inom verksamhetsområdet gäller VA-taxa. 

  

VA-taxa Anger den enskilde abonnentens VA-avgifter och består av 

anläggningsavgift och brukningsavgift. VA-taxan är i princip lika för alla 

VA-abonnenter (inom allmänt VA-verksamhetsområde) av en viss typ. 

Dock finns undantag där kommunen har rätt att ta ut en annan taxa. 

  

Vattentäkt Vattenförekomst som utnyttjas för vattenförsörjning. 

  

Verksamhetsområde Geografiskt område inom vilket en eller flera vattentjänster har ordnats 

eller ska ordnas genom en allmän VA-anläggning. 

  

Ytvatten Begreppet omfattar sjöar, dammar, åar, floder, kanaler och kustvatten. 

 
 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

 Datum Vår beteckning 

 2019-02-20 TN 2019/00079 nr 336 

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

 

Tekniska nämndens representation i kommunala 
pensionärsrådet  

Förslag till beslut  

1. Tekniska nämnden utser 

 

NN som ledamot i kommunala pensionärsrådet 

 

NN som ersättare i kommunala pensionärsrådet   

 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade 2019-02-11 § 37 att utöka nämndernas 

representation i kommunala pensionärsrådet. Tekniska nämnden ska välja 

en ledamot och en ersättare till rådet.  

 

Rådet sammanträder: 

 

Tisdag 12 mars kl. 09 

Tisdag 14 maj kl. 09 

Tisdag 27 augusti kl. 09 

Tisdag 1 oktober kl. 09 

Tisdag 3 december kl. 09  

 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

- 

Uppföljning 

- 

Beslutsunderlag 

– KS 2019-02-11 § 37   

__________ 

Beslut skickas till 

Rådet 

Valda 

KS kansli, författningssamling  

Löneenheten   

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  

 2019-02-11  

Kommunstyrelsen  

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 37 Dnr 84355  

Utöka nämndernas representation i kommunala pens-
ionärsrådet 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att utöka representationen i kommunala pens-

ionärsrådet enligt nedan:  

En ledamot och en ersättare från tekniska nämnden  

En ledamot och en ersättare från kultur- och fritidsnämnden 

2. Förvaltningen får i uppdrag att revidera reglementet.  

Sammanfattning  

Liselotte Grahn Elg (M) väcker fråga om nämndernas representation i pens-

ionärsrådet.  

 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kansli för revidering av reglemente  

Tekniska nämnden för val 

Kultur- och fritidsnämnden för val  
 

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

 Datum Vår beteckning 

 2019-02-20 TN 2019/00080 nr 337 

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

 

Anmälan av delegationsbeslut 2019 till Tekniska nämnden  

Förslag till beslut  

1. Tekniska nämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut för 

perioden 2019-01-01 - 2019-02-18.   

 

Sammanfattning 

Tekniska nämnden har att godkänna redovisade delegationsbeslut enligt 

bilaga för perioden 2019-01-01-2019-02-18.   

 

Beslutsunderlag 

– Delegationsbeslut enligt bilaga    

__________ 

 



Kommunstyrelsen
Tekniska nämnden Dokumentlista, sökresultat

Datum 2019-02-18

Datum Riktning Avsändare/Mottagare Dokumentbeskrivning Handläggare Dokumentnr Diarienr Behörighet
2019-02-18 Upprättad Tekniska förvaltningen Delegationsbeslut. MTB 

AB. VA förnyelse 
Verkstadsvägen

David 
Hammarström

323 2019/00070

2019-02-15 Upprättad Delegationsbeslut Diana Behrens 317 Skyddad
2019-02-15 Upprättad Tekniska nämnden Delegationsbeslut - 

Parkeringstillstånd 
beviljas

Diana Behrens 316 2019/00060 Skyddad

2019-02-15 Upprättad Tekniska nämnden Delegationsbeslut - 
Parkeringstillstånd 
beviljas

Diana Behrens 314 2019/00056 Sekretess

2019-02-14 Avfallsavdelningen Delegationsbeslut - Beslut 
om delat kärl

Annica 
Noberg

309 2019/00075 Skyddad

2019-02-13 Upprättad Tekniska nämnden Delegationsbeslut - 
Grävtillstånd

David 
Hammarström

297 2019/00070 Skyddad

2019-02-08 Upprättad Delegationsbeslut Diana Behrens 225 2019/00048 Skyddad
2019-02-01 Upprättad Tekniska nämnden Delegationsbeslut - 

Uppehåll i 
avfallshämtning

Annica 
Noberg

194 2019/00046

2019-01-31 Upprättad Tekniska nämnden Delegationsbeslut - 
Parkeringstillstånd 
beviljas

Diana Behrens 186 2019/00048 Sekretess

2019-01-31 Upprättad Tekniska nämnden Uppehåll i 
avfallshämtning - Bista 
4:41

Annica 
Noberg

181 2019/00042

2019-01-29 Upprättad Tekniska förvaltningen Delegationsbeslut MTB 
AB. Byte av Sv ventil på 
Dragrännan

David 
Hammarström

180 2019/00045

2019-01-29 Upprättad Tekniska nämnden Delegationsbeslut - 
Grävtillstånd

David 
Hammarström

179 2019/00045 Skyddad

2019-01-29 Upprättad Tekniska förvaltningen Delegationsbeslut Södra 
Västerdalen

David 
Hammarström

172 2019/00043

2019-01-29 Upprättad Tekniska nämnden Delegationsbeslut - 
Parkeringstillstånd 
beviljas

Diana Behrens 171 2019/00044 Sekretess

2019-01-29 Upprättad Tekniska nämnden Delegationsbeslut - 
Grävtillstånd

David 
Hammarström

170 Skyddad

2019-01-25 Upprättad Delegationsbeslut David 
Hammarström

156 Skyddad

2019-01-25 Upprättad Delegationsbeslut David 
Hammarström

155 Skyddad

2019-01-25 Upprättad Delegationsbeslut David 
Hammarström

149 2019/00039 Skyddad

2019-01-24 Upprättad Delegationsbeslut David 
Hammarström

144 Skyddad

2019-01-23 Upprättad Delegationsbeslut David 
Hammarström

126 2019/00036 Skyddad

2019-01-23 Upprättad Tekniska nämnden Uppehåll i 
avfallshämtning - 
Skokloster 2:411

Annica 
Noberg

112 2019/00032

2019-01-18 Upprättad Tekniska nämnden Delegationsbeslut - 
Parkeringstillstånd 
beviljas

Diana Behrens 98 2019/00029 Sekretess

2019-01-18 Upprättad Tekniska nämnden Delegationsbeslut - 
Parkeringstillstånd 
beviljas

Diana Behrens 95 2019/00028 Sekretess
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2019-01-18 Upprättad Tekniska nämnden Delegationsbeslut - 
Parkeringstillstånd 
beviljas

Diana Behrens 92 2019/00027 Sekretess

2019-01-14 Upprättad Tekniska nämnden Uppehåll i 
avfallshämtning - 
Brunnsta 3:24 

Annica 
Noberg

70 2019/00026

2019-01-14 Upprättad Tekniska nämnden Uppehåll i 
avfallshämtning, VI 11:1, 
Vibackavägen 2, 
Grindstugan 

Annica 
Noberg

69 2019/00017

2019-01-14 Upprättad Tekniska nämnden Uppehåll i 
avfallshämtning, Nyckelby 
1:7 - Rosenlundsvägen 1

Annica 
Noberg

68 2019/00016

2019-01-14 Upprättad Tekniska nämnden Uppehåll i 
avfallshämtning - Vi 11:1 
- Vigårdsväg 20

Annica 
Noberg

67 2019/00015

2019-01-14 Upprättad Tekniska nämnden Uppehåll i 
avfallshämtning

Annica 
Noberg

66 2019/00014 Skyddad

2019-01-09 Upprättad Tekniska nämnden Delegationsbeslut - 
Grävtillstånd

Diana Behrens 21 2019/00008

2019-01-09 Upprättad Delegationsbeslut 
grävtillstånd

Diana Behrens 20 Skyddad
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