
 

 

 KALLELSE 

 Datum  

 2016-10-26  

Tekniska utskottet 
 

 

Ledamöter Ersättare 

Christian Nordberg (MP), Ordförande 

Tommy Rosenkvist (M) 

Lars-Göran Bromander (S) 

Helene Cranser (S) 

Leif Zetterberg (C) 

Tekniska utskottet kallas till sammanträde 

Tid Tisdagen den 1 november 2016, kl. 15:00 

 

Plats Stora Centrumrummet, Kommunhuset, Bålsta 

 

Ärenden 

1.  
Mötets öppnande: 

 - Upprop 

- Fastställande dagordning 

- Val av justerare 

 

 

2.  
Återrapportering, översyn av avfallsverksamheten i Håbo kommun 

 

 

3.  
Motion: Placering av solceller på kommunens fastigheter 

 

 

4.  
Motion: Energieffektivisering mellan ishall och simhall 

 

 

5.  
Medborgarförslag: Hundrastgård i Skokloster 

 

 

6.  
Utredning, möjlighet och kostnader för timers på kommunens motorvärmarstol-

par 

 

 

7.  
Utredning, behov av laddstolpar i Bålsta Centrum 

 

 



 

 KALLELSE 

 Datum  

 2016-10-26  

Tekniska utskottet 
 

 

8.  
Harmonisering av parkeringstider på kommunens mark 

 

 

9.  
Regler och anvisningar för grävtillstånd och TA-plan 

 

 

10.  
Avgift för handläggning av schakttillstånd och trafikanordningsplaner samt vite 

vid överträdelser 

 

 

11.  
Lokala trafikföreskrifter, förbud att parkera på vändplats, Hörntorpsvägen 

 

 

12.  
Lokala trafikföreskrifter, tättbebyggt område i Skokloster, uppdatering 

 

 

13.  
Lokala trafikföreskrifter, cirkulationsplats på Kalmarleden, Lilla Bistavägen och 

Granbacksvägen 

 

 

14.  
Lokala trafikföreskrifter, cirkulationsplats på Kraftleden, Björnängsvägen och 

Baldersvägen, uppdatering 

 

 

15.  
Lokala trafikföreskrifter, tidsbegränsad parkering, Badhusvägen 

Dnr 2016/00571  

 

16.  
Lokala trafikföreskrifter, förbud att stanna och parkera på markerade sträckor, 

Centrumgränd 

 

 

17.  
Lokal trafikföreskrift, tidsbegränsad parkering inom markerat område på Hörn-

torpsvägen 

 

 

18.  
Hyresavtal för paviljong vid Gröna Dalenskolan, Nordic Modular 

 

 

19.  
Information till tekniska utskottet 

 

 

 

   

Christian Nordberg 

Ordförande 

 Susanne Nyström 

Sekreterare 

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2016-10-21 KS 2016/00272 nr 70499 

 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Avfallsenheten, Tekniska avdelningen 
Anna Darpe, Avfallschef  
0171-526 73 
anna.darpe@habo.se 

 

Återrapportering - Översyn av avfallsverksamheten i Håbo 
kommun 

Förslag till beslut  

1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna återrapporteringen av översyn 

av avfallsverksamheten i Håbo kommun.    

 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens förvaltning fick enligt beslut, KS § 213/2015, i uppdrag 

att genomföra en totalöversyn av avfallsverksamheten i Håbo kommun. 

Miljö och Avfallsbyrån fick uppdraget att genomföra översynen och 

rapporten ”Översyn av avfallsverksamheten i Håbo kommun”, daterad 

2016-04-18 presenterades på Kommunstyrelsen 2016-05-23. I samband med 

presentationen av översynen fick förvaltningen enligt beslut KS § 75 ,  

2016-05-23, i uppdrag att återrapportera genomförda åtgärder och 

effektiviseringar, senast november 2016. 

Nedan följer en sammanfattning av vad avfallsenheten har genomfört sedan 

i slutet av maj och fram tills nu samt vad som är på gång: 

Genomförda åtgärder och effektiviseringar: 

• Utökat samarbete med Daglig verksamhet. Sedan i våras arbetar en 

arbetsledare och ett antal deltagare regelbundet på Återvinningscentralen 

med skötsel av Bytesboden och en del fastighetsskötsel. De arbetar även 

med demontering av stoppade möbler och resårbottnar vilket ger en 

bättre sortering och lägre behandlingskostnader då de tidigare sorterades 

som brännbart men nu kan sorteras som metall, textil, trä och brännbart.  

• Ökat fokus på företagsbesökare på Återvinningscentralen – betalande 

företagsbesök har ökat med 26 % jämfört med samma period förra året, 

vilket motsarar ökade intäkter på cirka 35 000 kronor. 

• Plockanalys av innehållet i restavfallet (det gröna kärlet) i syfte att se hur 

invånarna sorterar sitt avfall. Utifrån resultatet kan vi sedan planera vår 

verksamhet, till exempel informationskampanjer. 

• Genomfört riktade informationsinsatser och utskick av matavfallspåsar 

till hushåll som inte använder sitt matavfallskärl 

• Informerat om matavfallsinsamlingen på webben och i Bålstabladet. 

Mängden matavfall har ökat med 7 % jämfört med samma period förra 

året, vilket motsvarar 37 ton. 

mailto:anna.darpe@habo.se
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• Omförhandlat och förlängt avtalet avseende Entreprenad 1, Insamling 

och borttransport av hushållsavfall vilket har resulterat i en sänkning av 

entreprenadkostnaden med 20 %, vilket motsvarar ca 1,8 miljoner kronor 

årligen. Sänkningen förutsätter bland annat att hämtning av matavfall 

varje vecka under sommaren tas bort. 

• Effektiviserat elavfallskampanjen för villahushåll inför 2017 från att idag 

ha hämtning två gånger per år på fasta dagar till att bli en fri budning/år 

vilket ger en ökad service och minskade transporter jämfört med idag 

• Tidsredovisning och interndebitering har införts avseende medverkan i 

större externa och interna projekt, i syfte att kostnaderna ska belasta rätt 

verksamhet och rätt projekt. 

Pågående åtgärder och effektiviseringar: 

• Omförhandling pågår av Entreprenad 3, transport och behandling av 

grovavfall från återvinningscentralen i syfte att sänka kostnaderna. 

• Framtagande av underlag till beslut för ny avfallstaxa pågår, mot en mer 

miljöstyrande taxa, hämtning av matavfall varannan vecka året runt, 

omfördelning av grundavgifterna, avgiftsuttag för extra tjänster, till 

exempel byte till större kärl. 

• Det pågår ett arbete med justering av avfallsföreskrifterna för att anpassa 

föreskrifterna till den nya avfallstaxan. 

• Påbörjat utredning av fastighetsnära insamling av förpackningar (FNI). 

• Genomföra en kundenkät i mitten på november i syfte att följa upp vårt 

arbete gäl-lande service och kundnöjdhet – resultat kommer i januari 

månad  

• Från och med januari 2017 kommer separat inköp av matavfallspåsar att 

ske i samarbete med Upplands Bro kommun, vilket beräknas ge en stor 

sänkning av kostnaderna för påsarna.    

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inga ekonomiska konsekvenser. 

Uppföljning 

Ingen uppföljning. 

Beslutsunderlag 

– Beslut KS, 2016-05-23, § 75   

__________ 

Beslut skickas till 

Tekniska avdelningen  

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2) 

 Sammanträdes-
datum 

 

 2016-05-23  

Kommunstyrelsen 
 
 

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 75 Dnr 2016/00272  

Översyn av avfallsverksamheten 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av rapport ”Över-

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

2. Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att genomföra de före-

slagna åtgärderna i ”Översyn av avfallsverksamheten i Håbo kommun”, da-

terad 2016-04-18, samt återkomma med uppföljningsrapport om vad som 

har gjorts och effektiviserats, senast november 2016.  

Sammanfattning  

Kommunstyrelsens förvaltning fick i uppdrag att göra en totalöversyn av av-

fallsverksamheten i Håbo kommun enligt KS beslut 2015, § 213. Översynen 

av avfallsverksamheten visar på vad invånarna får för den avgift de betalar 

och syftet är att utreda om något kan göras annorlunda eller mer kostnadsef-

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

Utredningen innefattar bland annat genomgång av ekonomiska och andra 

underlag om avfallsverksamheten, intervjuer med nyckelpersoner hos Håbo 

kommun, platsbesök på återvinningscentralen i Västerskog samt jämförelse 

med andra kommuner. Utredningen belyser nuläget inom avfallsverksam-

heten och ger förslag till åtgärder. Det konstateras att avfallstaxan i Håbo är 

hög, samtidigt som avfallsverksamheten erbjuder en hög service.  

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

ionellt, bland annat genom införande av matavfallsinsamling. Tillsammans 

med viktig strukturell uppbyggnad i form av exempelvis införande av digital 

tömningsregistrering som en del i kvalitetsarbetet och byggande av egen 

återvinningscentral med drift i egen regi gör det att avfallshanteringen i 

Håbo kommun är väl rustad för framtiden. Det finns också en bra grund för 

fortsatt utveckling och förbättring exempelvis genom åtgärder för ökad ut-

sortering av matavfall, förpackningar och förbättrade sorteringsmöjligheter 

på återvinningscentralen. 

Jörgen Leander från Miljö- och avfallsbyrån föredrar rapporten.  

Beslutsunderlag 

Tekniska utskottet 2016-05-10 

Tjänsteskrivelse, daterad 2016-04-20 

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

Bilaga, Jämförelser kommuner Håbo 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 

 Sammanträdesdatum  

 2016-05-23  

Kommunstyrelsen 
 
 

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Tekniska chefen 

Avfallschefen 

Kommundirektör, för kännedom 
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 2016-10-24 KS 2015/00235 nr 70537 

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

 

Motion: Placering av solceller på kommunens fastigheter 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige beslutar att delvis bifalla motionen genom att 

solceller alltid ska övervägas i samband med att kommunen bygger nytt 

eller utför större renoveringar eller ombyggnationer.   

 

Sammanfattning 

Fastighetenhetens tidigare svar på motion om placering av solceller på 

kommens fastigheter har vid tekniska utskottets sammanträde den 10 maj 

2016, återremiterats. Av tekniska utskottetes beslut framgår att utskottet 

önskar en plan för hur kommunen ska energieffektiviseras och hur beslutad 

miljöstrategi följs upp. Förvaltningen arbetar med att ta fram en långsiktig 

handlingsplan för energieffektivisering av kommunens befintliga 

verksamheter. Förvaltningen föreslår att solceller alltid ska övervägas i 

samband med att kommunen bygger nytt eller utför större renoveringar eller 

ombyggnationer. En investering i solceller ger ökade lokalkostnader för 

kommunens verksamheter. Ett bostadsbolag har i jämförelse en större 

kundmassa att fördela investeringskostnaderna på vilket inte ger samma 

kännbara hyresökning. 

Ärendet 

Kommunstyrelsens förvaltning, Tekniska avdelningen har fått i uppdrag att 

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

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

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

Förvaltningen har tagit del av Håbo Hus utredningsmaterial avseende 

installation av solceller och är mycket positiva till redovisningen av 

uppnådda effekter. Solceller på kommunens fastigheter är en i grunden 

positiv idé som går helt i linje med kommunens miljömål. Förvaltningen 

föreslår att solceller alltid ska övervägas i samband med att kommunen 

bygger nytt eller utför större renoveringar eller ombyggnationer. 

Investeringar av solceller är kostsamma och avskrivningstiden är lång. 

Kostnader för investeringar av detta slag belastar slutligen kommunens 

verksamheter i form av ökade hyreskostnader. Förvaltningen arbetar med att 

ta fram en långsiktig handlingsplan för energieffektivisering av kommunens 

befintliga fastigheter. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Vid nybyggnation utreds alltid energieffektiva lösningar varav solceller kan 

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

ombyggnationer och renoveringar bör det alltid utredas om solceller är 

möjligt att tillföra fastigheten. Utifrån det prisläge som idag är på 
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elmarknaden och nuvarande investeringskostnad för solceller inklusive 

kringanläggningar är det fastighetsenhetens bedömning att investeringar i 

solcellslösningar tar minst 10 år innan den har återbetalats och ger ett 

överskott. En investering som ger ökade lokalkostnader för kommunens 

verksamheter. Ett bostadsbolag har en större kundmassa att fördela 

investeringskostnaderna på vilket inte ger samma kännbara hyresökning.  

Uppföljning 

Ingen uppföljning. 

Beslutsunderlag 

– Motion, 2015-09-22 

– Beslut tekniska utskottet, § 18, 2016-05-10  

__________ 

Beslut skickas till 

Tekniska avdelningen  

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2) 

 Sammanträdes-
datum 

 

 2016-05-10  

Tekniska utskottet 
 
 

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 18 Dnr 2015/00235  

Motion om placering av solceller på kommunens fas-
tigheter 

Tekniska utskottets beslut 

1. Kommunstyrelsens tekniska utskott återremitterar ärendet för redovis-

ning av aktivt förhållningssätt med hänvisning till utredningsuppdraget 

som Håbohus har gjort, samt uppföljning av miljöstrategin för verksam-

hetsåret 2015 och KF beslut 2015-12-15, § 92, Dnr 2015/00162, Budget 

2016, punkt 8. : ”Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsens 

förvaltning att komma med förslag och plan på hur kommunen energief-

fektiviseras. Detta med syfte att mer effektivt använda skattepengar.”.  

Sammanfattning  

Fastighetsenheten förvaltar kommunens verksamhetsfastigheter. Solceller 

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

med kommunens miljömål. Förvaltningen föreslår att solceller alltid ska 

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

renoveringar eller ombyggnationer. För övriga fastigheter är det förvalt-

ningens bedömning att det utifrån de investeringsutmaningar som kommu-

nen står inför de närmaste åren inte är lönsamt att utreda och investera i sol-

celler. Det tar minst 12 år för en investering i solceller att generera ett över-

skott på investeringen. Fastighetsenheten saknar medel för att utreda och in-

vestera i solcellslösningar på befintliga fastigheter. Om enheten ska göra 

detta behövs extra medel.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2016-04-26 

Motion, 2015-09-22 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande föreslår en ändring av beslutet enligt följande: 

 

1.Kommunstyrelsens tekniska utskott återremitterar ärendet för redovis-

ning av aktivt förhållningssätt med hänvisning till utredningsuppdraget 

som Håbohus har gjort, samt uppföljning av miljöstrategin för verksam-

hetsåret 2015 och KF beslut 2015-12-15,  ärende § 92, Dnr 2015/00162, 

Budget 2016, punkt 8. : ”Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrel-

sens förvaltning att komma med förslag och plan på hur kommunen 

energieffektiviseras. Detta med syfte att mer effektivt använda skatte-

pengar.”  

.  
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Tekniska utskottet 
 
 

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

Beslutsgång 

Det nya förslaget ställs mot förvaltningens förslag och det nya förslaget an-

tas.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Tekniska avdelningen 

 

 



 
 

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

För socialdemokraterna i Håbo  

Fredrik Anderstedt 
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Kommunstyrelsens förvaltning 
Fastighetsenheten 
Karin Gustafsson, tf. fastighetschef 
0171-538 88 
karin.gustafsson@habo.se 

 

Motion: Energieffektivisering mellan ishall och simhall 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med anledning av att 

berörda byggnader närmar sig slutet av sin livslängd.    

 

Sammanfattning 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 15 november 2015 (Dnr 

2015/00327), har kommunstyrelsen överlämnat motion rörande 

energieffektivisering mellan ishall och simhall. Motionen har besvarats men 

återremitterades vid kommunstyrelsens tekniska utskotts sammanträde den 1 

mars 2016 för vidare utredning. Omfattande utredningar har gjorts av 

externa konsulter avseende simhallens tekniska status. En sammanfattning 

av gjorda utredningar lämnades på kommunstyrelsens sammanträde den 5 

september 2016. Utredningarna visar samstämt att simhallen börjar närma 

sig slutet av sin livslängd varför större investeringar är ytterst tveksamma ur 

ett ekonomiskt perspektiv. Den återstående livslängden beräknas vara fem 

år. Förutsättningar för att på ett ekonomiskt försvarbart sätt energimässigt  

sammankoppla ishall och simhall saknas.    

 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Utredningarna visar samstämt att simhallen börjar närma sig slutet av sin 

livslängd varför större investeringar är ytterst tveksamma ur ett ekonomiskt 

perspektiv. Den återstående livslängden beräknas vara fem år. 

Uppföljning 

Ingen uppföljning 

Beslutsunderlag 

– Motion inkommen 2015-11-16 

– KF:s beslut § 81/2015, 2015-11-16 

– Tekniska utskottets beslut § 5, 2016-03-01 

   

__________ 

Beslut skickas till 

Tekniska avdelningen, fastighetsenheten 

 

mailto:karin.gustafsson@habo.se


 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) 

 Sammanträdes-
datum 

 

 2016-03-01  

Tekniska utskottet 
 
 

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 5 Dnr 2015/00327  

Motion: Energieffektivisering mellan ishall och simhall 

Tekniska utskottets beslut 

1. Kommunstyrelsens tekniska utskott återremitterar ärendet för vidare ut-

redning.  

Sammanfattning  

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2015-11-16 (Dnr 2015/00327), har 

kommunstyrelsen överlämnat motion rörande energieffektivisering mellan 

ishall och simhall. Det bör påpekas att båda dessa byggnader (ishall och 

simhall) börjar närma sig slutet av sin livslängd varför investeringar i denna 

omfattning är tveksamt ur ett ekonomiskt perspektiv. Fastighetsenheten an-

ser att frågan bättre hanteras i samband med framtida ny- eller ombyggnat-

ioner. 

Fastighetsenheten har under 2016 inga medel i budget för extra utredningar 

på denna nivå eftersom alla intäkter som erhålls är verksamheternas hyres-

betalningar vilka redan är beslutade. Fastighetsenheten har ingen ram föru-

tom för vaktmästeriet i kommunhuset. Kostnaden för en förstudie bedöms 

uppgå till cirka 400 000 kronor.  

En utförligare redovisning bland annat hur lång tid byggnaderna beräknas 

leva och vad planen för dessa är i framtiden samt hur man jobbar med ener-

gieffektivering i övriga objekt på förvaltningen, efterfrågas av politiken, 

därför föreslås att ärendet återremitteras.  

Beslutsunderlag 
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 Sammanträdes-
datum 

 

 2015-11-16  

Kommunfullmäktige 
 
 

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 81 Dnr 2015/00327  

Motion: Energieffektivisering mellan ishall och simhall 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till kommunstyreslen 

för beredning 

Sammanfattning  

1. Fredrik Anderstedt har inkommit med motion avseende energieffek-

tivisering mellan ishall och simhall. Av motionen framgår följande: 

2. ”Håbo kommun har tagit ett beslut om att bli en koldioxidfri kom-

mun. En energiproduktion fri från fossil energi är då viktigt men det 

finns ingen miljövänligare energi än den som återanvänds eller ald-

rig används till att börja med. Ett bra steg för att nå det målet är att 

återanvända spillvärmen från ishallen. Speciellt i kombination med 

en näraliggande simhall, så som vi har i Håbo så blir kalkylerna sär-

skilt tilltalande. Kombinationen simhall och ishall ger uppskatt-

ningsvis en energibesparing på ca 55 %. Statistiskt så skulle det in-

nebära ca 950tkr/år i minskade driftkostnader. Därmed så blir det 

inte bara en miljöåtgärd utan även enekonomiskt fördelaktig investe-

ring.  

3. En kombination med produktion av solel eller solvärme på taken är 

troligen ännu mer tilltalande ekonomiskt. 

4. Med bakgrund av detta så föreslår vi därför att: 

5. Håbo Kommun genomför en förstudie om förutsättningarna att åter-

vinna energi från ishallen till simhallen. 

6. Om förstudien visar på en avkastning på mer än 5 % och den totala 

investeringskostnaden understiger 5 000 000 kr så skall investering-

en genomföras. 

7. Håbo kommun även tar i beaktande möjligheterna att kombinera 

energiåtervinningen med produktion av solel och solvärme”.  

Beslutsunderlag 

Motion: Energieffektivisering mellan ishall och simhall.  

 

______________ 
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Motion 
Energiåtervinning ishall  
 
Håbo kommun har tagit ett beslut om att bli en koldioxidfri kommun. En energiproduktion fri 
från fossil energi är då viktigt men det finns ingen miljövänligare energi än den som 
återanvänds eller aldrig används till att börja med. Ett bra steg för att nå det målet är att 
återanvända spillvärmen från ishallen. Speciellt i kombination med en näraliggande simhall, 
så som vi har i Håbo så blir kalkylerna särskilt tilltalande. Kombinationen simhall och ishall 
ger uppskattningsvis en energibesparing på ca 55 %. Statistiskt så skulle det innebära ca 
950tkr/år i minskade driftkostnader. Därmed så blir det inte bara en miljöåtgärd utan även en 
ekonomiskt fördelaktig investering. En kombination med produktion av solel eller solvärme 
på taken är troligen ännu mer tilltalande ekonomiskt, 
 
 
Med bakgrund av detta så föreslår vi därför att: 
 

1. Håbo Kommun genomför en förstudie om förutsättningarna att återvinna energi från 
ishallen till simhallen. 

2. Om förstudien visar på en avkastning på mer än 5 % och den totala 
investeringskostnaden understiger 5 000 000 kr så skall investeringen genomföras. 

3. Håbo kommun även tar i beaktande möjligheterna att kombinera energiåtervinningen 
med produktion av solel och solvärme. 

 
 
 
 
 

För socialdemokraterna i Håbo  

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

 

Medborgarförslag: Hundrastgård i Skokloster 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget anses besvarat mot 

bakgrund av vad som framkommit i beredningen.  

2. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsens förvaltning att 

inleda diskussioner med Slottsskogens samfällighetsförening om 

anläggandet av en hundrastgård i Skokloster.  

 

Sammanfattning 

I medborgarförslaget föreslås att en hundrastgård ska byggas i Skokloster. 

Kommunstyrelsens förvaltning bedömer att detta är ett bra förslag, men 

konstaterar att en eventuell byggnation måste beslutas i samråd med 

Slottsskogens samfällighet. Samfälligheten måste godkänna placeringen och 

ta på sig att underhålla den eventuella hundrastgården. Vidare finns i 

dagsläget inte medel avsatta för en hundrastgård i Skokloster. Därför måste 

frågan om hundrastgården därefter beaktas i arbetet med 2018 års budget.  

 
Ärendet 

Ett medborgarförslag, kompletterat med en namninsamling från personer 

som stödjer förslaget, har inkommit till kommunen. Förslagsställaren 

föreslår att en hundrastgård ska byggas i Skokloster, exempelvis bakom 

brandstationen vid tennisbanan.  

Kommunstyrelsens förvaltning bedömer att en hundrastgård i Skokloster är 

en god idé. En hundrastgård är mer än en plats för att rasta hundar. Det kan 

också fungera som en social mötesplats och bidrar därmed till att stärka 

samhörigheten i samhället. 

Med detta sagt konstaterar förvaltningen att det i Skokloster är 

Slottsskogens samfällighetsförening, som sköter alla gemensamma ytor. Det 

innebär att beslut om byggande av en eventuell hundrastgård måste fattas i 

samråd med samfällighetsföreningen, som i sin tur måste ta på sig att 

underhålla hundrastgården och godkänna dess placering.  

Vidare är byggandet av en hundrastgård också förenat med kostnader. Den 

hundrastgård som finns i Bålsta, och som är av ganska enkel form, kostade 

omkring 150 000 kr att anlägga. För närvarande finns inte medel för en 

sådan investering, utan det måste i så fall bli föremål för arbetet med 2018 

års budget.  

Mot bakgrund av ovanstående föreslår förvaltningen att diskussioner ska 

inledas med Slottsskogens samfällighet inför budgetarbetet 2018 för att 
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utröna om föreningen tar på sig ansvar för skötsel av en eventuell 

hundrastgård och om det går att hitta en lämplig plats att anlägga en sådan. 

Därefter får frågan beaktas i arbetet med 2018 års budget.  

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inte aktuellt för närvarande. Om diskussionerna med Slottsskogens 

samfällighet mynnar ut i att en hundrastgård kan byggas behöver frågan om 

finansiering beaktas i arbetet med 2018 års budget.  

Uppföljning 

Frågan följs upp i samband med arbetet med budget för 2018. 

Beslutsunderlag 

– Medborgarförslaget  

__________ 

Beslut skickas till 

Förslagsställaren 

Gatu- och parkenheten 

  

 



Från: Kommun 
Skickat: den 25 januari 2016 08:25 
Till: Kommunstyrelsen; Tekniskaavdelningen 
Ämne: VB: Det har kommit in en ny eBlankett 
Bifogade filer: Motion20Haabo.1f446eeb-81c9-477e-82b5-

df70acfe2b2e.namninsamling.pdf; Motion20Haabo.1f446eeb-81c9-477e-
82b5-df70acfe2b2e.xml; Motion20Haabo.1f446eeb-81c9-477e-82b5-
df70acfe2b2e.Receipt.pdf 

 
Uppföljningsflagga: Följ upp 
Flagga: Har meddelandeflagga 
 
 
 
-----Ursprungligt meddelande----- 
Från:   
Skickat: den 22 januari 2016 14:49 
Till: Kommun 
Ämne: Det har kommit in en ny eBlankett 
 
Med detta meddelande bifogas alla filer som skickats in till kommunen från eFormulärstjänsten. 



Hundrastgård till Skokloster 
http://www.namninsamling.se/index.php?&nid=10507

 

 

 

 31 IP-adresser

Hundrastgård till Skokloster 

Hjälp oss med ditt namn att övertala Håbo kommun att bygga en hundrastgård i Skokloster.

Vi är många hundägare här i Skokloster som länge pratat om att vi saknar en hundrastgård till våra kära fyrbenta vänner
där vi tryggt kan släppa våra hundar lösa att springa av sig samt leka med andra hundar, utan risk att någon hund rusar
ut på bilvägen och blir påkörd eller rusar iväg efter rådjur, harar och katter.

Att resa med bil in till Bålstas nya fina hundrastgård går bort med tanke på avståndet och den påfrestning det gör på
miljön.

Ett förslag på placering kunde vara bakom brandstationen vid tennisbanan.

Namninsamling.se Sida 1
www.namninsamling.se  
info@namninsamling.se
 



Hundrastgård till Skokloster 
http://www.namninsamling.se/index.php?&nid=10507

Namn Stad 

 

 
 

 

 
  

 

  

 

 

 

  
 

 

 



Håbo kommun
Motion2.0

1 (1)

 förslaget
Vi är många hundägare här i Skokloster som länge pratat om att vi saknar en hundrastgård till
våra kära fyrbenta vänner
där vi tryggt kan släppa våra hundar lösa att springa av sig samt leka med andra hundar, utan
risk att någon hund rusar
ut på bilvägen och blir påkörd eller rusar iväg efter rådjur, harar och katter.
Att resa med bil in till Bålstas nya fina hundrastgård går bort med tanke på avståndet och den
påfrestning det gör på
miljön.
Ett förslag på placering kunde vara bakom brandstationen vid tennisbanan.

Vi har startat en namninsamling som jag bifogar med förslaget.
Ladda upp dokument

Ladda upp tillhörande dokument namninsamling.pdf
Certifikat

Certifikatutgivare Mobilt BankID



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2016-10-19 KS 2016/00527 nr 70199 

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

 

Utredning, möjlighet och kostnader för timers på kommunens 
motorvärmarstolpar 

Förslag till beslut 

1. Tekniska utskottet beslutar, med hänvisning till tekniska avdelningens 

utredning, att inte vidta ytterligare åtgärder i ärendet.   

 

Sammanfattning 

Frågan har ställts vad det blir för vinst med att byta ut kommunens uttag till 

uttag med timers på våra motorvärmarstolpar. Eftersom 73 av 78 använda 

bilplatser med elstolpe styrs med pulsande el finns det idag ingen 

ekonomisk eller miljömässig vints att byta ut fungerande uttag mot uttag 

med timer.   

 
Ärendet 

Det finns idag 146 stycken bilplatser med elstolpe. På elstolpen sitter det ett 

uttag. 

94 av dessa uttag styrs med så kallad puls. Puls innebär att elen slås på när 

det är kallare än +5 grader samt att elen slås av och på med tre minuters 

intervall. Pulsen styrs från elcentralen och inte från uttaget. Puls är det för 

att elcentralen och dess kablar inte ska bli överbelastade och detta är en rent 

teknisk fråga för att elcentralen och kablarna inte är dimensionerade för 

högre belastning. Detta innebär också att om vi skulle ha uttag med timers 

och alla vill ha en varm bil ungefär samma tid på eftermiddagen riskerar 

elcentralen och kablarna att bli överbelastade. 

De resterande 52 uttagen har el som är påslagen dygnet runt. Av dessa 

platser är det endast fem stycken platser som används. Resterande platser 

har elen frånkopplad när de inte hyrs ut.  

Parkering Uthyrda Verksamhetsbilar Outhyrda Totalt  

Konsumparkeringen 28 0 0 28 Puls 

Kommunhuset 31 11 0 42 Puls 

Fridegård 2 1 21 24 Puls 

Gröna Dalen 2 1 27 30 Icke puls 

Futurum 0 0 12 12 Icke puls 

Slottsskolan 2 0 8 10 Icke puls 

Summa: 65 13 68 146  
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Av de 146 bilplatser med elstolpe är det 65 stycken som hyrs ut. 13 platser 

används av verksamhetsbilar som inte betalar för sin bilplats. 68 platser är 

outhyrda. 

Idag är det ”puls” på elstolparna som finns vid Kommunhuset, 

Konsumparkeringen samt Fridegård. Detta berör 61 stycken av 66 uthyrda 

platser. Det innebär att det är 5 stycken uthyrda platser där elen är på dygnet 

runt. 12 stycken verksamhetsbilar står med puls och 1 stycken 

verksamhetsbil har elen påslagen dygnet runt. 

Miljönytta 

Det finns anledning till att reflektera över om det finns någon miljönytta 

med att nytillverka och byta ut fungerande uttag än att fortsätta använda den 

anläggning som redan finns idag. Vid inköp av nya uttag finns det en vinst i 

att se över vad för slags uttag som köps in. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Pris för att byta 70 stycken huvar mot huv med timer beräknas kosta 

315 000 kronor.  

Uppföljning 

Ingen uppföljning. 

__________ 

Beslut skickas till 

Gatu- och parkenheten
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Kommunstyrelsens förvaltning 
Gatu- och parkenheten 
Sophie Hellmin, Teknisk handläggare 
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Utredning, behov av laddstolpar i Bålsta Centrum 

Förslag till beslut  

1. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till Tekniska avdelningen att sätta 

upp en destinationsladdare med två laddplatser, förberedd för debitering, 

på Simhallsparkeringen.     

 

Sammanfattning 

Tekniska avdelningen har fått i uppdrag att utreda behovet av laddstolpar i 

Bålsta centrum. 

Tekniska avdelningen ställer sig positiva till detta, syftet är att bygga ut 

laddinfrastrukturen för att främja användandet av elbil. Detta är en del i 

arbetet för att vi ska nå kommunens mål att vara fossilbränslefri kommun år 

2050. 

I dagsläget finns det ingen publik laddstolpe i Håbo kommun och det gör en 

lucka i laddinfrastrukturen som är viktig för att säkerställa driften för elbilar. 

Det finns 11 stycken rena elbilar registrerade i Håbo kommun. Vi anser att 

det är lämpligt att börja med en laddstolpe med två laddplatser. Stolpen bör 

vara övervakningsbar och det medför att det går att få ut statistik från 

stolpen som talar om hur ofta laddplatserna används. Används platserna ofta 

kan laddplatserna ökas i antal allt eftersom. Vid anläggning av den första 

stolpen kan rör grävas ned som förbereder utbyggnad av fler laddstolpar 

utan att marken måste grävas upp igen. 

Ärendet 

Laddstolpen får effekten 11 watt, vilket räknas som en semisnabb laddning. 

Det innebär att de som använder stolpen hinner gå och handla eller besöka 

biblioteket under tiden som bilen laddas.  

Stolpen bör placeras på simhallsparkeringens östra del. Detta för att det ger 

en bra närhet till centrum samt kommunens bibliotek och simhall. Detta 

innebär även att stolpen placeras på kommunal mark för att undvika avtal 

med andra markägare. Det finns även en elcentral i anslutning till 

Simhallsparkeringen vilket innebär att anläggningskostanden blir lägre 

genom att det blir en kort sträcka att gräva. 

Stolpen bör vara uppkopplad mot internet dels för att möjliggöra statistik, 

men även för att möjliggöra övervakning av stolpens drift. Stolpen bör ha ett 

skötselavtal med en extern aktör med specialutbildad personal för skötsel 

och drift av stolpen.  
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Betalning för laddning ska ske med ett marknadsmässigt pris. För 

närvarande är det 1,50 kronor per minut för en semisnabb laddning. 

Stolpen ska vara utan sladd för att möjliggöra för olika typer av bilar att 

ladda. 

Under hösten 2016 har Gatu- och parkenheten ansökt om bidrag från 

Naturvårdsverket via det så kallade Klimatklivet för etablering av en 

laddstolpe i Bålsta centrum. Utfallet av denna ansökan anslås i början av 

december och kan ge upp till 50% av investeringskostanden. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inköp laddstolpe: 38 020 kronor 

Anläggningskostnad: 42 925 kronor 

Summa: 80 945 kronor 

Kommunens finansiering sker genom omfördelning inom beslutad 

investeringsbudget för tekniska avdelningen. Eventuellt kan bidrag från 

Klimatklivet erhållas och det kan ge upp till 50% av investeringskostnaden. 

Uppföljning 

Ingen uppföljning 

Beslutsunderlag 

– DNR 184.221 

– Bilaga 1 

– Bilaga 2   

__________ 

Beslut skickas till 

Gatu- och parkenheten
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Vad är en elbil? 

Till vardags pratar vi om tre typer av elbilar. 

 Elbil – Ett fordon som enbart drivs av el. Bilen har ett batteri som enda drivmedel. 

 

 Laddhybridbil – Ett fordon med batteri och förbränningsmotor. Laddhybriden går att 

ladda upp med extern el samt tankas med bränsle. 

 

 Elhybrid – Ett fordon som har batteri samt en förbränningsmotor. Elhybriden kan inte 

laddas upp med extern el utan den laddar sig själv under färd. 

Hur många elbilar finns det idag? 

Idag räknar man med att det finns ca 23 000 laddbara fordon i hela landet. 34% rena elbilar 

och 66% laddhybrider. (2016-10-07) 

Prognosen till 2016-12-31 är 28 000 laddbara fordon. Utvecklingen går snabbt och idag räk-

nar man med en ökning på 87% för varje år. (2016-10-07) 

Enligt Trafikverket finns det 11 stycken elbilar och 27 stycken laddhybrider i Håbo kommun 

(2016-07-04)  

Som prognosen ser ut idag beräknas den framtida fordonsflottan år 2050 bestå av 25% elbilar 

och 75% bilar som drivs av fossilfritt bränsle år 2050. År 2016 finns totalt ca 4.5 miljoner bi-

lar i hela landet. 

Laddinfrastuktur 

För att säkerställa driften av elbilar behöver vi bygga ut den så kallade laddinfrastukturen. 

Laddinfrasturkturen byggs främst upp av tre olika typer av laddningar: Normalladdning, se-

misnabb laddning samt snabbladdning. 

 Normalladdning som är den typ av laddning som finns vid hemmet eller vid en annan 

plats där man står under en längre tid. Laddningstiden är ca 5-9 timmar. 

 

 Semisnabb laddning passar vid olika destinationer där man stannar till i ett par timmar. 

Till exempel vid ett centrum, vid ett matställe eller en plats med sevärdheter. Semis-

nabb laddning lämpar sig för platser där bilen står parkerad 1-2 timmar. I detta sam-

manhang kallad destinationsladdare. 

 

 Snabbladdningsstationer möjliggöra resor över hela landet. Snabbladdning brukar fin-

nas vid vägkrogar, rastplatser samt snabbmatställen och har en laddningstid på 10-60 

minuter. 



 

 

I praktiken är laddtiderna kortare eftersom man sällan kör omkring med ett tomt batteri, precis 

som många försöker undvika att köra bensinbilen till helt tom tank. 

Destinationsladdare 

En destinationsladdare är tänkt att finnas vid ett centrum, utflyktsmål eller likande destination 

som innebär att man stannar 1-3 timmar på en plats. 

Idag behövs det en förtätning av destinationsladdare för att säkra driften av elbilar och möj-

liggöra för fler att skaffa elbil. 

Att möjliggöra laddning vid motionsanläggningar och andra besöksmål är att säkra driften för 

elbilar. Finns det laddstation vid ett köpcentrum kan det vara ett bra sätt för företagen att 

locka till sig kunder jämfört mot ett köpcentrum som inte erbjuder laddning. 

Det är fördelaktigt om bilarna inte parkerar längre tid än nödvändigt – detta för att möjliggöra 

laddning för andra elbilsägare. 

Etablering, finansiering, ägande och förvaltande 

Kommuner har möjlighet att sätta upp och bekosta laddstationer som ett led i att bygga ut lad-

dinfrastrukturen. Under 2016/2017 finns det möjlighet att söka ett bidrag från Länsstyrelsen 

som kan ge upp till 50% av investeringskostanden för etablering av laddstolpar. Detta bidrag 

delas ut av Naturvårdsverket under namnet Klimatklivet och ska bland annat bidra till att ut-

öka och säkerställa laddinfrastukturen. 

För att få söka stöd från Klimatklivet ska laddstationen vara förberedd för elmätning och debi-

tering av elkostand, laddstationen ska minst utrustas med anslutning för fordon typ 2, place-

ringen av laddstolpen ska vara så att den bidrar till en ändamålsenlig fördelning av laddplatser 

i området samt att laddstationen bara ska avse laddning för specifikt fordon. 

Vad kostar det? 

Kostnad för en normalladdningsstation är ca 15 000 kronor. Till det tillkommer bland annat 

nedgrävning och framdragning av el. Total kostnad beräknas vara 25 000-50 000 kronor. 

Etablering av en semisnabb laddstation kostar ca 60 000-100 000 kronor och en snabbladd-

ningsstation ca 500 000 kronor. 

Skötsel, service och underhåll 

Det finns möjlighet att sköta laddstolparna i egen regi, eller så köper man tjänsten genom ett 

skötselavtal. Ett skötselavtal innebär en fast månadskostnad, statistik över hur mycket stolpen 

används, övervakning av stolpens drift samt tillgång till service och underhåll med utbildad 

personal. 

För kunderna innebär det att det inte finns några fasta kostnader utan de betalar för laddkost-

naden. Identifiering vid laddstolpe sker med RFID-bricka och betalning sker via faktura. 

Kunden har även tillgång till kundsupport via kundtjänst för den som tillhandahåller skötsel-

avtalet. RFID-brickorna är idag samkörda mellan flera aktörer, det innebär att kunden kan an-

vända samma bricka vid flera olika nätägares stolpar. 

Ska det kosta att parkera och ladda? 

Det är endast nätägare som kan ta betalt för el. Utöver det finns det möjlighet som ägare till 

laddstolpen att ta betalt för parkeringen för att täcka en viss del av drift och underhåll. Med ett 

skötselavtal sköts detta mellan kommunen och den som tillhandahåller tjänsten. 



 

 

En laddare behöver inte innebära gratis laddning och parkering. Elbilsägare är villiga att be-

tala för sitt bränsle precis som alla andra bilägare. Att stå på en laddplats ska inte vara en möj-

lighet till att få en gratis parkering utan laddplatsen ska ha omsättning på bilar och ge möjlig-

het till laddning för de bilar som behöver det.  

Ska laddstationen vara uppkopplad mot nätet? 

Det finns osmarta och smarta stolpar. En osmart laddstolpe fungerar som ett eluttag utan att 

kunna kommunicera eller övervakas. En smart stolpe är uppkopplad mot internet och kan 

kommunicera via ett SIM-kort. Den smarta laddstolpen kan övervakas samt ge statistik över 

hur mycket den används. En smart laddstolpe kan även använda sig av så kallad laststyrning. 

Detta innebär att stolpen anpassar sin effekt efter hur elnätet är belastat i övrigt. Laststyrning 

innebär också att en bil som har låg batterinivå kommer att få mer effekt och laddas snabbare 

än en bil med högre batterinivå som laddas inom samma område. 

Ska laddstationen ha en fast kabel? 

För att minska risken för skadegörelse bör laddstationen inte ha en fast kabel. Om laddstation-

en inte har en fast kabel men är utrustad med en kontakt av typ 2 kan bilar med olika fordons-

kontaktering (typ 1, 2 eller 3) laddas genom att ha en anpassad kabel med typ 2-kontakt mot 

laddstationen och antingen typ 1, typ 2 eller typ 3 mot fordonet. Typ 2 på fordonssidan är 

dock den standard som de europeiska bilarna kommer att följa framöver. 

Vilken laddeffekt ska du välja? 

Normalladdning 

Laddtid 5-9 timmar för en elbil och 3-4 timmar för en laddhybrid. Detta är den laddningen 

man har för hemmabruk eller vid en egen plats på en arbetsplats. Effekten är 2.3-7.4kW. 

Spänningen är 1-fas växelström 230V och strömmen 10 eller 16 A. 

Semisnabbladdning 

Laddtid 1-2 timmar för en elbil och 30-40 minuter för en laddhybrid.  Dessa laddare är lämp-

liga för offentliga platser och som destinationsladdare. 

Effekten är 11-22kW. Spänningen är 3-fas växelström 400V och strömmen 16 eller 32 A. 

Snabbladdning 

Laddtid 10-30 minuter för elbil. Dessa laddare används oftast för att möjligöra långa resor 

över hela landet och sker ofta i samarbete mellan energibolag och olika företag. 

Effekten är 22-43kW. Spänningen är 3-fas växelström 400V eller likström 400V och ström-

men 32 eller 63 A. 

Vilken säkerhetsnivå ska användas? 

Säkerhetsnivåerna delas upp i Mode 1, Mode 2 och Mode 3. Mode 1 har lägst skydd. Det kan 

vara ett vanligt eluttag och där finns inget skydd mot elfel mellan bil och uttag. Mode 3 an-

vänds till långsam-semisnabb och snabb laddning. Detta kan liknas vid en laddbox med 

skydds- och styrenhet. Mode 3 kommer att vara en framtida standard och är det som skyddar 

kund och leverantör på bästa sätt. 

Framtiden 

Innan vi vet hur mycket varje stolpe kommer att användas gör vi en laddstolpe med två ladd-

punkter. Men hjälp av statistik kan vi ta reda på om det behövs fler laddstolpar. Vi gräver ned 

rör för att göra det enklare att etablera fler laddstolpar om behovet finns i framtiden. 



 

 

Var ska laddstationerna placeras? 

Det finns olika tyckanden om var laddstationerna ska placeras. En del tycker att laddstation-

erna ska finnas på de mest attraktiva platserna och ha samma status som plats för rörelsehind-

rad, medan andra tycker att ägare till elbilar är vana att gå en bit. Dock ska laddstationen alltid 

utformas så att den går att användas av en person i rullstol 

Att ha tomma laddplatser på de attraktivaste platser kan upplevas som provocerande om det i 

övrigtär ont om parkeringsplatser. Laddplatserna kan även med fördel placeras något längre 

bort för att undvika felparkeringar.  

Det krävs en parkeringsövervakning för att säkerställa att laddplatserna inte tas upp av bilar 

som inte laddar. Det finns parkeringslösningar där det kostar att stå med sin bil för att för-

hindra att någon sätter in sin bil i laddaren och sen åker till jobbet och är borta hela dagen och 

därmed upptar platsen för alla andra som behöver ladda. 

Marken utanför Bålsta centrum är en gemensamhetsanläggning och för att etablera en ladd-

stolpe där krävs markavtal för upplåtelse av plats samt avtal kring skötsel, service och kostnad 

för laddstolpen tillsammans med flera aktörer. Däremot är det fritt för centrumföreningen att 

själva beskosta en laddstolpe för att locka till sig kunder. 

Stationen med pendlarparkeringen ligger i och med centrumomvandlingen inte i fokus just nu 

eftersom det återstår mycket arbete på dessa ytor. 

Simhallsparkeringen är kommunalt mark och ger närhet både till Bålsta centrum samt kom-

munens anläggningar som bibliotek, simhall och IP. 
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Kommunstyrelsens förvaltning 
Gatu- och parkenheten 
Sophie Hellmin, Teknisk handläggare 
0171-46 84 67 
sophie.hellmin@habo.se 

 

Harmonisering av parkeringstider på kommunens mark 

Förslag till beslut  

1. Kommunstyrelsen beslutar, med hänvisning till nedanstående utredning, 

att på Stockholmvägen utökas parkeringstiden till 2 timmar med p-skiva 

och i övrigt behålls gällande tider.     

 

Sammanfattning 

Owe Fröjd (Båp) yrkar att kommunstyrelsen ska uppdra till förvaltningen att 

återkomma med förslag om en harmonisering av kommunens parkeringsti-

der. Detta med motiveringen att det idag är olika parkeringstider utanför 

olika köpmän och serviceföretag vilket leder till konkurrensnackdelar 

mellan kommunens företag. 

De parkeringar som regleras med en kortare parkeringstid har för avsikt att 

öka rotationen på platserna för att det med tätare intervall ska bli lediga 

platser och underlätta för besökare och kunder att hitta en ledig 

parkeringsplats.   

 
Ärendet 

Håbo kommun har nio stycken centrumnära parkeringar som regleras 

genom en lokal trafikföreskrift om parkering. 

Tillgången på parkeringsplatser är en av de faktorer som avgör om vi kan 

resa med bil dit vi önskar och när vi önskar. Det handlar inte bara om antalet 

parkeringsplatser och var dessa är lokaliserade. Tillgången kan även styras 

med olika restriktioner, till exempel hur länge man får parkera eller vem 

som får parkera. Syftet med reglering är att gator och parkeringsplatser ska 

användas på det sätt som kommunen, eller fastighetsägaren, önskar. Genom 

en ändamålsenlig reglering kan omsättningen på parkeringsplatserna 

påverkas vilket gör det lättare att hitta en ledig parkeringsplats. 

(Parkeringshandbok, SKL, 2016) 

Konsumparkeringen, grusplanen Gröna dalen, Simhallsparkeringen, 

pendlarparkeringen bakom Swedbank samt övre- och nedre 

pendlarparkeringen fungerar i stor utsträckning som pendlarparkeringar och 

där är det tillåtet att parkera 24 timmar på vardagar och det innebär att 

parkeringstiden över helger blir 72 timmar. 

Vid Lidl hyr kommunen 31 platser på vardagarna och då gäller 24 timmar 

parkering. På helgerna när det inte fungerar som en pendlarparkering gäller 

1 timme med p-skiva. Den regleringen finns för att ha rotation på platserna 

så att nya kunder ska hitta en ledig parkeringsplats. 
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Vid simhallsparkeringen finns förutom 24 timmars parkering även fyra 

stycken platser där det är 4 timmar p-skiva som gäller. Detta för att få 

rotation på platserna och underlätta för besökare till simhallen att under 

dagtid hitta en ledig plats. 

På parkeringen vid Landstingshuset finns det 22 platser där p-skiva 2 

timmar gäller. Detta för att få rotation på platserna så att besökare till Bålsta 

centrum lättare ska hitta en ledig plats. 

Vid Vänersborgsvägen finns tre platser med 2 timmar p-skiva mellan 8-18 

på vardagar utom dag före helgdag och 8-14 dag före helgdag. Detta för att 

få rotation på platserna så att nya kunder kan hitta en ledig parkeringsplats i 

anslutning till verksamheten samt undvika att det används som en 

boendeparkering under verksamheternas öppettider. 

Efter Stockholmsvägen vid Gamla Bålsta finns cirka 40 platser där det 

gäller 1 timme p-skiva. Detta för att få rotation på platserna så att nya 

kunder lättare kan hitta en ledig parkeringsplats samt att undvika att det 

används som en boende- och besöksparkering. 

Centrumparkeringen utanför Bålsta centrum som är en 

gemensamhetsanläggning mellan centrumägaren, Håbo kommun och 

Håbohus, har en blandning av parkeringstider. Det finns platser med 1 

timme p-skiva samt platser med 3 timmar p-skiva. Den kortare tiden är för 

att få snabbare rotation på platserna och underlätta för besökare till Bålsta 

centrum att hitta en ledig parkeringsplats. 

Parkeringstider Bålsta: 

Konsumparkeringen: 

113 platser, 24h vardagar, 72h helger 

Grusplanen gröna dalen: 

Ca 200 platser, 24h vardagar 72h helger 

Simhallen: 

140 platser, 24h vardagar, 72h helger 

4 platser, p-skiva 4h 

Landstingshuset: 

22 platser, p-skiva 2h 

Parkeringen bakom Swedbank: 
80 platser, 24h vardagar, 72h helger 

Lidl: 

31 hyrda platser, 24h vardagar, p-skiva 1h helger 

Övre pendlarparkeringen: 

203 platser, 24h vardagar, 72h helger 
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Nedre pendlarparkeringen: 

109 platser, 24h vardagar, 72h helger 

Gamla Bålsta/Stockholmsvägen: 

Ca 40 platser, p-skiva 1h 

Vänersborgsvägen: 

3 platser, p-skiva 2h vardagar och dag före röd dag 

Centrumparkeringen (som är en gemensamhetsanläggning mellan 
centrumägaren, Håbo kommun och Håbohus): 

236 platser, p-skiva 3h samt p-skiva 1h 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Omskyltning av Stockholmsvägen kostar cirka 10 000 kronor 

Uppföljning 

Ingen uppföljning 

Beslutsunderlag 

– Kommunstyrelsens uppdrag till förvaltningen, Harmonisering av 

parkeringstider Dnr 69520 

– Karta parkeringstider A3.pdf   

__________ 

Beslut skickas till 

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

 

Regler och anvisningar för grävtillstånd och TA-plan 

Förslag till beslut  

1. Kommunstyrelsen beslutar att anta ”Regler och anvisningar för grävning 

och schakt i allmän mark”, daterat 2016-10-20 enligt tekniska 

avdelningens förslag.   

 

Sammanfattning 

Under de senaste åren har ansökningar om grävtillstånd och därmed 

förknippade godkännande av trafikanordningsplaner (TA-planer) ökat 

kraftigt. Det är tekniska avdelningens gatu- och parkenhet som handlägger 

de ansökningar som kommer in. För att skapa ett enhetligt förhållningssätt 

och tydliga regler för vad som gäller vid grävning och schakt i allmän mark, 

har gatu- och parkenheten reviderat de anvisningar som finns som bilaga till 

den av Plan- och utvecklingsavdelningen framtagna Teknisk handbok 

(2015). Tekniska avdelningen önskar anta delen ”Regler och anvisningar för 

grävning och schakt i allmän mark”, daterat 2016-10-20, i syfte att ge 

dokumentet en officiell status.  

 

Det förekommer idag att det utförs grävning och schakt i kommunen som 

inte hanteras på ett sätt som skapar en säker miljö runt schaktet och i många 

fall så kommer återställningen sent eller uteblir helt. Detta skapar irritation 

hos medborgarna, säkerhetsrisker på allmän plats samt ökade kostnader för 

kommunen. Genom ett tydligt regelverk förbättras kommunens möjligheter 

att följa upp detta. Det blir också enklare för entreprenörerna att veta vad de 

förväntas göra. Även handläggningen av ärendena effektiviseras och 

kvalitetssäkras.   

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inga ekonomiska konsekvenser 

Uppföljning 

Ingen uppföljning 

Beslutsunderlag 

– Bilaga dokument ”Regler och anvisningar för grävning och schakt i 

allmän mark”, daterat 2016-10-20.   

__________ 

Beslut skickas till 

Tekniska avdelningen 

Plan- och utvecklingsavdelningen  
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Regler och anvisningar för grävning och schakt i allmän mark 

 

Dessa regler och anvisningar gäller för all grävning, schakt och borrning på allmän plats samt 

kommunal tomtmark inom Håbo kommun. 

 

Allmän information 
 

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.  

 

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. 

 

Markavtal 

För att anlägga och bibehålla anläggningar, ledningar med mer i allmän plats, krävs att ett avtal 

upprättas mellan anläggningsägaren och kommunen. Där regleras ersättningar och andra villkor av 

allmän och varaktig natur. Avtal upprättas med plan- och utvecklingsavdelningen. 

 

Ansökan om grävningstillstånd 

Innan något arbete i allmän platsmark får påbörjas ska grävningstillstånd sökas och beviljas för varje 

objekt. I Håbo kommun är det gatu- och parkenheten som handlägger detta. Ansökan med bilagor 

ska ha inkommit till gatu- och parkenheten 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. Ansökan 

måste dock göras i efterhand, senast första vardagen efter att schakten har påbörjats. Sökande ska 

utföra en ledningskontroll innan arbetet får påbörjas. 

 

Till ansökan ska följande handlingar bifogas: 

 ritningar och karta som visar omfattningen av schakten 

 trafikanordningsplan (TA-plan), vid behov, se punkt trafiksäkerhetsåtgärder 

 tidplan för schakt och återställning 

 eventuell plan för skydd av träd 

 

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 schaktarbeten 

ska berörda fastighetsägare och butiksinnehavare informeras. Vid större omfattning på arbeten 

meddelas även allmänheten på lämpligt sätt. Ansvaret för denna information ligger hos 

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

naturmark. 

 

Trafikinskränkningar 

Anläggningsägaren eller dennes entreprenör, ska efter överenskommelse med gatu- och parkenheten, 

meddela nödvändiga trafikinskränkningar till räddningstjänst, polismyndighet, bussbolag och andra 

berörda.  

 

Arbeten nattetid 

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

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

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

vardagen efter att schakten har påbörjats.  

 

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. 

 

Syn och dokumentation 

Innan arbete, som kan misstänkas ge skador på byggnad eller anläggning påbörjas, ska syn utföras 

och dokumenteras. Ansvaret för att detta genomförs ligger på anläggningsägaren/entreprenören. 

Denne kallar till en gemensam syn med ansvarig tjänsteman från gatu- och parkenheten innan arbetet 

påbörjas. Synen ska dokumenteras i ett protokoll och/eller med bilder 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 parkenheten.  

 

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. 

 

Uppställning, avstängning 

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

 

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. 
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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.  

 

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 centimeter 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 centimeter 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. 

 

Flyttning 

Gatsten, plattor med mer är kommunens egendom. I de fall det har överenskommits att gatu- och 

parkenheten ska utföra återställning, ska gatsten, plattor med mer transporteras till av enheten 

anvisad plats.  

 

Renhållning och snöröjning 

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

byggtiden och till dess gatu- och parkenheten 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. 

 

Brister 

Påtalade brister beträffande trafik- och säkerhetsanordningar ska omedelbart avhjälpas. Jourtelefon 

måste lämnas till gatuavdelningen så att fel och brister kan åtgärdas även utanför ordinarie arbetstid. 

Gatu- och parkenheten har rätt att vid underlåtenhet utföra detta på anläggningsägarens bekostnad.  
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Schaktning i hårdgjord yta 

Hårdgjorda ytor är mark med asfalt, sten, plattor eller liknande. Samtliga asfaltytor ska sågas eller 

skäras före grävning. Uppbrutna asfaltmassor ska återvinnas. Uppschaktade massor ska föras bort. 

De får endast i undantagsfall tillfälligt läggas på gatu- eller parkmark, efter överenskommelse med 

ansvarig tjänsteman.  

 

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. 

 

Återställning av hårdgjord yta 

Alla återställningar ska utföras enligt senaste utgåva av AMA. Anläggning eller arbetsområde ska 

återställas till ursprungligt skick. Arbetsområde och upplagsplatser ska efter att arbetet avslutats vara 

uppstädade. Skadade mätpunkter återställs av gatu- och parkenheten på entreprenörens bekostnad. 

Betäckningar ska anpassas till omgivande markhöjd. Överasfalterade betäckningar ska friläggas av 

den som lagt ut beläggningen oavsett garantitid och garantibesiktning. 

 

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. 

 

Återfyllning över terrassyta 

Krossmaterial  Infarter/bussgator Bostadsgator GC-vägar 

Bärlager (0-40) 120 millimeter 80 millimeter 80 millimeter 

Förstärkningslager (0-40 till 0-

100) 

480 millimeter 480 millimeter 300 millimeter 

 
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.  
 

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 millimeter AG + 40 millimeter ABT 16, 

70/100 

Bostadsgator med tunn beläggning  50 millimeter AG + 30 millimeter ABT 11, 

70/100 

Gång- och cykelvägar 40 millimeter AG + 25 millimeter ABT 8 
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Beläggningskanter ska vara raka och formen rektangulär. Beläggningskanten ska förskjutas en 

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

asfaltkanter ska klistras med asfaltlösning innan beläggning utförs. Efter utförd asfaltering förseglas 

skarvarna med en 3 – 5 centimeter bred och rak remsa av asfaltemulsion och sand/stenmjöl.  

- Gångbanor och refuger <1,5 meter: Lägg hela bredden 

- Gångbanor och refuger > 1,5 meter: 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 centimeter. 

- Ta bort gammal beläggning så att det inte blir skarvar närmare brunnar och kantstenar än 60 

centimeter.  

- Undvik att få skarvar i hjulspår.  

 

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.  

 

Vägmarkering, målning 

Vägmarkering ska återställas till minst samma skick som tidigare. 

 

Schaktning i grönytor 

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

lökplanteringar.  

 

Transporter 

Schakt- och transportmaskinernas 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 parkenheten. 

 

Schaktning 

Vid schaktning, där träd kan utsättas för risk att skadas ska ledningsägaren upprätta en plan för skydd 

av träd och hur skyddet ska utformas och bibehållas. Planen ska upprättas i samråd med gatu- och 

parkenheten i samband med eller efter en gemensam syn av schaktområdet. Schakt får inte utföras 

inom trädets skyddsområde. Se punkt 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. 
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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. 

 

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 schaktningen har påverkat ett träds rotsystem ska en representant från gatu- och parkenheten 

besikta 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. 

 

Återställning av växtbäddar 

 

Växtbädd  

typ 1 

Gräsytor Befintlig jord återanvänds upp till 100 millimeter från omgivande mark. 

Därefter tillförs anläggningsjord (typ Hasselfors gräsmattejord) med 

minimum 30 millimeter överhöjning till omgivande 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 

Befintlig jord återanvänds upp till 50 millimeter från omgivande mark. 

Därefter tillförs anläggningsjord anpassad för platsen/ståndorten, fri från 

sten, med minimum 30 millimeter överhöjning till omgivande 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. 

Gräs-/ängsblandning ska vara utvalt för funktionen, ståndorten och 

klimatet i Håbo kommun. 

Växtbädd  

typ 3 

Busk- eller 

perennytor 

samt 

växtbäddar för 

träd 

Växtbäddar återställs i enlighet med senaste utgåva av AMA. 

Efter godkänd växtbäddsåterställning ansvarar gatu- och parkenheten 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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Återställning av yta i anslutning till grävning eller schakt i parkmark 

 

Återställning av 

kompakterad 

vegetationsyta 

Vegetationsyta som har packats ska luckras till minst 200 millimeter. 

Större djup, upp till 500 millimeter, 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 parkenheten. 

 

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 senaste utgåva av AMA. 

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 parkenheten. Kostnaden debiteras huvudsökanden. 

Återställning av 

naturmarksyta 

Mark som har berörts av arbeten, eller där markvegetation har skadats, ska 

åtgärdas i samråd med gatu- och parkenhetens representant. 

Eventuell växtinförskaffning, nyplantering och etableringsskötsel sker 

genom gatu- och parkenheten om inget annat överenskommes.  Kostnaden 

debiteras huvudsökanden. Likhet med omgivande terräng ska eftersträvas. 

 

Garantitid 

För hårdgjorda ytor är garantitiden fem år. 

För grönytor är garantitiden två år. 

 

Inmätning 

Avser anläggningsarbetet nedläggning av nya eller utbyte av befintliga ledningar i ny sträckning, ska 

anläggningsägaren mäta in ledningarna digitalt och redovisa enligt markavtal.  

 

Besiktning 

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

övertagandebesiktning. Besiktning utförs av anläggningsägarens och gatu- och parkenhetens 

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

Under garantitiden, fem år för hårdgjorda ytor och två år för grönytor, ska anläggningsägaren åtgärda 

och bekosta eventuella sättningar eller andra fel orsakade av arbetet.  

 

Vite, merkostnader och skador 
Vite 

I de fall Håbo kommuns regler och anvisningar för grävning och schakt i allmän mark inte efterföljs 

så kommer vite att utgå. Vitesbelopp samt orsak till vite redovisas i separat dokument. 
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Merkostnader  

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

kommunen åtgärda dessa och debitera byggherren kostnader för utfört arbete. 

 

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

byggherren kostnader för utfört arbete. 

 

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

kostnaden för utfört arbete. 

 

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 senaste 

utgåva av AMA 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 parkenheten 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. 

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(4) 

 Datum Vår beteckning 

 2016-10-21 KS 2016/00500 nr 70457 

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

 

Avgift för handläggning av grävtillstånd och 
trafikanordningsplaner samt vite vid överträdelser 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige beslutar att från och med 2017-01-01 införa 

avgifter för grävtillstånd och trafikanordningsplaner enligt tekniska 

avdelningens förslag. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa belopp för utdömande av vite 

enligt tekniska avdelningens förslag att gälla från och med 2017-01-01.  

 

Sammanfattning 

Under de senaste åren har ansökningar om grävtillstånd och därmed 

förknippade godkännande av trafikanordningsplaner (TA-planer) ökat 

kraftigt. Det förekommer också att entreprenörer inte ansöker om 

grävtillstånd och att de inte följer ”Regler och anvisningar för grävning och 

schakt i allmän mark” (Teknisk handbok för Håbo kommun). För 

kommunen innebär det ökade kostnader, irritation hos medborgarna, 

säkerhetsrisker på allmän plats och en ökad arbetsbelastning inom gatu- och 

parkenheten.  

För att effektivisera och kvalitetssäkra handläggningen samt minska 

kommunens kostnader för att bland annat återställa efter entreprenörer som 

inte ansökt om grävtillstånd eller som underlåter att återställa efter sig, 

förslår tekniska avdelningen att dels införa avgifter för handläggningen och 

dels att införa viten om entreprenören underlåter att följa särskilt viktiga 

punkter i ”Regler och anvisningar för grävning och schakt i allmän mark”. 

Det har blivit allt vanligare att landets kommuner tar ut en avgift för att 

hantera grävtillstånd. Möjligheten ges i kommunallagen 8 kap § 3b och § 

3c. Vid framtagande av detta förslag till avgifter och viten i Håbo kommun 

har jämförelser med andra kommuners avgifter och viten legat till grund. 

Tekniska avdelningen avser också att införa en fastställd handläggningstid 

för att skapa tydlighet för de som ansöker. Vid ansökan om grävtillstånd och 

trafikanordningsplaner föreslås handläggningstiden fastställas till tre veckor 

innan tillstånd kan meddelas. Undantag föreslås för ansökningar som 

inkommer under perioden 15 maj – 15 augusti. Där föreslås 

handläggningstiden utökas till fem veckor. Ansökan måste alltså ha 

inkommit minst tre veckor före entreprenadstart (minst fem veckor före 

underperioden 15 maj – 15 augusti). För sent inkommen ansökan föreslås i 

mån av tid handläggas mot en extra avgift, (så kallad förseningsavgift) 

utöver ordinarie handläggningsavgift. 
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Ett planerat arbete får inte påbörjas innan godkänt tillstånd har utfärdats av 

kommunen. Akuta grävningsarbeten (som vattenläcka, värmeläcka eller 

kabelbrott) får påbörjas utan att ansökan har lämnats in. Ansökan måste då 

lämnas in senast första vardagen efter att schakten har påbörjats. 

Vid driftavtal eller ramavtal inom VA- och gatu- och parkverksamhet 

utfärdas generella schakttillstånd och TA-planer. Aktuellt tillstånd och TA-

plan ska lämnas in till gatu- och parkenheten i samband med respektive 

arbetes utförande. Någon avgift tas dock ej ut.  

För exploateringsverksamheten krävs inga schakttillstånd inom 

exploateringsområdet. I det fall exploatören utför arbeten utanför 

exploateringsområdet för till exempel anslutning av vatten, avlopp och 

gatubelysning krävs schakttillstånd och TA-plan enligt ovanstående regler. 

Någon avgift tas dock ej ut.  

Handläggningsavgifter 

 

Åtgärd Belopp (exkl moms) 

Grävtillstånd för företag inkommet tre veckor 

före start av arbetet 

1 500 kronor 

Grävtillstånd inkommet fem veckor före start 

av arbetet (perioden 15 maj – 15 augusti) 

1 500 kronor 

Förseningsavgift (handläggning snabbare än 

tre/fem veckor) 

1 000 kronor utöver 

ordinarie taxa, totalt 

2 500 kronor 

Förlängning av tillstånd per vecka 1 000 kronor 

Avgift vid avslag av inkommen ansökan 300 kronor 

Enbart TA-plan 1 000 kronor 
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Vitesbelopp: 

 

Orsak för uttagande av vite Belopp (exkl moms) 

Godkänt schakttillstånd saknas 5 000 kr/påbörjad 

vecka 

Godkänd TA-plan saknas 5 000 kr/påbörjad 

vecka 

Stora brister i genomförande av TA-plan som 

medför avbrytande av arbetet 

10 000 kr 

Tung avstängning saknas där sådan ska finnas 10 000 kr 

Avsaknad av enstaka skylt som åtgärdas direkt 1 skylt =anmärkning  

Avsaknad av en eller flera skyltar som inte 

åtgärdas vid påpekande 

3 000 kr/påbörjad 

vecka 

Schakt ej avslutad på överenskommen tid och 

tidsförlängning ej begärd 

5 000 kr/påbörjad 

vecka 

Tidsförlängning på TA-plan ej begärd 5 000 kr/påbörjad 

vecka 

Återställning bristfällig, ej utförd eller endast 

delvis utförd efter att kommunen påtalat detta och 

ledningsägaren inte åtgärdar schaktåterställningen 

enligt kommunens anvisningar.  

Kostnaden för 

kommunens 

entreprenör att 

återställa schakt +    10 

% påslag 

Skada på friväxande eller andra träd som bedöms 

som värdefulla. Skada anses som mer omfattande 

om 25% av någon eller några av träddelarnas 

stam, krona eller rot har skadats.  

50 000 kr 

Andra betydande brister annat än ovan nämnda 

gentemot Håbo kommuns ”Regler och 

anvisningar för grävning och schakt i allmän 

mark” och som entreprenör underlåter att åtgärda.  

Faktiska kostnader för 

kommunen för att 

åtgärda brist + 10% 

påslag 

   
 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Intäkter till kommunen. 
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Uppföljning 

Ingen uppföljning. 

Beslutsunderlag 

– Regler och anvisningar för grävning och schakt i allmän mark.   

__________ 

Beslut skickas till 

Tekniska avdelningen 

Ekonomienheten  
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Regler och anvisningar för grävning och schakt i allmän mark 

 

Dessa regler och anvisningar gäller för all grävning, schakt och borrning på allmän plats samt 

kommunal tomtmark inom Håbo kommun. 

 

Allmän information 
 

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.  

 

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. 

 

Markavtal 

För att anlägga och bibehålla anläggningar, ledningar med mer i allmän plats, krävs att ett avtal 

upprättas mellan anläggningsägaren och kommunen. Där regleras ersättningar och andra villkor av 

allmän och varaktig natur. Avtal upprättas med plan- och utvecklingsavdelningen. 

 

Ansökan om grävningstillstånd 

Innan något arbete i allmän platsmark får påbörjas ska grävningstillstånd sökas och beviljas för varje 

objekt. I Håbo kommun är det gatu- och parkenheten som handlägger detta. Ansökan med bilagor 

ska ha inkommit till gatu- och parkenheten 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. Ansökan 

måste dock göras i efterhand, senast första vardagen efter att schakten har påbörjats. Sökande ska 

utföra en ledningskontroll innan arbetet får påbörjas. 

 

Till ansökan ska följande handlingar bifogas: 

 ritningar och karta som visar omfattningen av schakten 

 trafikanordningsplan (TA-plan), vid behov, se pkt trafiksäkerhetsåtgärder 

 tidplan för schakt och återställning 

 eventuell plan för skydd av träd 

 

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 schaktarbeten ska berörda fastighetsägare och butiksinnehavare 

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

för denna information ligger hos anläggningsägaren.  

Personal som utför vägarbete eller som vistas på en vägarbetsplats ska ha genomgått utbildning 
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”Arbete på väg” och bära godkända varselkläder. Varselkläder ska även bäras vid arbete i park- och 

naturmark. 

 

Trafikinskränkningar 

Anläggningsägaren eller dennes entreprenör ska efter överenskommelse med gatu- och parkenheten 

meddela nödvändiga trafikinskränkningar till räddningstjänst, polismyndighet, bussbolag och andra 

berörda.  

 

Arbeten nattetid 

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

anmäla detta till miljöavdelningen. Akuta grävningsarbeten får påbörjas utan att anmälan har skett 

till miljöavdelningen men anmälan ska göras i efterhand, dock senast första vardagen efter att 

schakten har påbörjats.  

 

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. 

 

Syn och dokumentation 

Innan arbete, som kan misstänkas ge skador på byggnad eller anläggning påbörjas, ska syn utföras 

och dokumenteras. Ansvaret för att detta genomförs ligger på anläggningsägaren/entreprenören. 

Denne kallar till en gemensam syn med ansvarig tjänsteman från gatu- och parkenheten innan arbetet 

påbörjas. Synen ska dokumenteras i ett protokoll och/eller med bilder 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 parkenheten.  

 

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. 

 

Uppställning, avstängning 

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

 

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. 
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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.  

 

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. 

 

Flyttning 

Gatsten, plattor med mer är kommunens egendom. I de fall det har överenskommits att gatu- och 

parkenheten ska utföra återställning ska gatsten, plattor mm transporteras till av enheten anvisad 

plats.  

 

Renhållning och snöröjning 

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

byggtiden och till dess gatu- och parkenheten 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. 

 

Brister 

Påtalade brister beträffande trafik- och säkerhetsanordningar ska omedelbart avhjälpas. Jourtelefon 

måste lämnas till gatuavdelningen så att fel och brister kan åtgärdas även utanför ordinarie arbetstid. 

Gatu- och parkenheten har rätt att vid underlåtenhet utföra detta på anläggningsägarens bekostnad.  
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Schaktning i hårgjord yta 

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

Samtliga asfaltytor ska sågas eller skäras före grävning. Uppbrutna asfaltmassor ska återvinnas. 

Uppschaktade massor ska föras bort. De får endast i undantagsfall tillfälligt läggas på gatu- eller 

parkmark, efter överenskommelse med ansvarig tjänsteman.  

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. 

 

Återställning av hårdgjord yta 

Alla återställningar ska utföras enligt senaste utgåva av AMA. Anläggning eller arbetsområde ska 

återställas till ursprungligt skick. Arbetsområde och upplagsplatser ska efter att arbetet avslutats vara 

uppstädade. Skadade mätpunkter återställs av gatu- och parkenheten på entreprenörens bekostnad. 

Betäckningar ska anpassas till omgivande markhöjd. Överasfalterade betäckningar ska friläggas av 

den som lagt ut beläggningen oavsett garantitid och garantibesiktning. 

 

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. 

 

Återfyllning över terrassyta 

Krossmaterial  Infarter/bussgator Bostadsgator GC-vägar 

Bärlager (0-40) 120 mm 80 mm 80 mm 

Förstärkningslager (0-40 till 0-

100) 

480 mm 480 mm 300 mm 

 
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.  
 

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 
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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 asfaltlösning 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.  

 

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.  

 

Vägmarkering, målning 

Vägmarkering ska återställas till minst samma skick som tidigare. 

 

Schaktning i grönytor 

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

lökplanteringar.  

 

Transporter 

Schakt- och transportmaskinernas 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 parkenheten. 

 

Schaktning 

Vid schaktning, där träd kan utsättas för risk att skadas ska ledningsägaren upprätta en plan för skydd 

av träd och hur skyddet ska utformas och bibehållas. Planen ska upprättas i samråd med gatu- och 

parkenheten i samband med eller efter en gemensam syn av schaktområdet. Schakt får inte utföras 

inom trädets skyddsområde. Se punkt 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. 
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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. 

 

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 schaktningen har påverkat ett träds rotsystem ska en representant från gatu- och parkenheten 

besikta 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. 

 

 

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 till omgivande 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 

Befintlig jord återanvänds upp till 50 mm från omgivande mark. 
Därefter tillförs anläggningsjord anpassad för platsen/ståndorten, fri från 
sten, med minimum 30 mm överhöjning till omgivande 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. 
Gräs-/ängsblandning ska vara utvalt för funktionen, ståndorten och 
klimatet i Håbo kommun. 

Växtbädd  

typ 3 

Busk- eller 
perennytor 
samt 
växtbäddar för 
träd 

Växtbäddar återställs i enlighet med senaste utgåva av AMA. 
Efter godkänd växtbäddsåterställning ansvarar gatu- och parkenheten 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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Återställning av yta i anslutning till grävning eller schakt i parkmark 

 

Återställning av 
kompakterad 
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 parkenheten. 

 

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 senaste utgåva av AMA. 
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 parkenheten. Kostnaden debiteras 
huvudsökanden. 

Återställning av 
naturmarksyta 

Mark som har berörts av arbeten, eller där markvegetation har skadats, 
ska åtgärdas i samråd med gatu- och parkenhetens representant. 
Eventuell växtinförskaffning, nyplantering och etableringsskötsel sker 
genom gatu- och parkenheten om inget annat överenskommes.  
Kostnaden debiteras huvudsökanden. 
Likhet med omgivande terräng ska eftersträvas. 

 

Garantitid 

För hårdgjorda ytor är garantitiden fem år. 

För grönytor är garantitiden två år. 

 

Inmätning 

Avser anläggningsarbetet nedläggning av nya eller utbyte av befintliga ledningar i ny sträckning, ska 

anläggningsägaren mäta in ledningarna digitalt och redovisa enligt markavtal.  

 

Besiktning 

Inom 14 dagar efter att arbetsområdet är slutstädat och av etablerat ska anläggningsägaren kalla till 

övertagandebesiktning. Besiktning utförs av anläggningsägarens och gatu- och parkenhetens 

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

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

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

I de fall Håbo kommuns regler och anvisningar för grävning och schakt i allmän mark inte efterföljs 

så kommer vite att utgå. Vitesbelopp samt orsak till vite redovisas i separat dokument. 

 

Merkostnader  

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

kommunen åtgärda dessa och debitera byggherren kostnader för utfört arbete. 

 

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

byggherren kostnader för utfört arbete. 

 

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

kostnaden för utfört arbete. 

 

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 senaste 

utgåva av AMA 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 parkenheten 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. 

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

 Datum Vår beteckning 

 2016-10-14 KS 2016/00557 nr 70353 

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

 

Lokala trafikföreskrifter, förbud att parkera på vändplats, 
Hörntorpsvägen 

Förslag till beslut  

1. Kommunstyrelsen beslutar att anta Håbo kommuns lokala 

trafikföreskrifter om förbud att parkera på vändplats på Hörntorpsvägen 

(0305 2016-00033). 

 

Sammanfattning 

En lokal trafikföreskift om förbud att parkera på vändplats på 

Hörntorpsvägen saknas och det behövs en vändplats för att till exempel 

renhållningsfordon ska kunna vända runt och kunna utföra sitt jobb.  

 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inga ekonomiska konsekvenser. 

Uppföljning 

Ingen uppföljning. 

__________ 

Beslut skickas till 

Gatu- och parkenheten  

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

 Datum Vår beteckning 

 2016-10-14 KS 2016/00558 nr 70356 

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

 

Lokala trafikföreskrifter, tättbebyggt område i Skokloster, 
uppdatering 

Förslag till beslut  

1. Kommunstyrelsen beslutar att anta Håbo kommuns lokala 

trafikföreskrifter om tättbebyggt område i Skokloster  

(0305 2016-00040) samt upphäva tidigare lokala trafikföreskrifter om 

tättbebyggt område i Skokloster (0305 2010-00032).   

 

Sammanfattning 

Detta är en teknisk uppdatering av LTF:en (lokala trafikföreskriften) från 

markerade sträckor till inom markerat område. Området eller vägarna i sig 

är inte ändrade.  

 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inga ekonomiska konsekvenser. 

Uppföljning 

Ingen uppföljning. 

__________ 

Beslut skickas till 

Gatu- och parkenheten  

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

 Datum Vår beteckning 

 2016-10-19 KS 2016/00555 nr 70337 

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

 

Lokala trafikföreskrifter, cirkulationsplats på Kalmarleden, Lilla 
Bistavägen och Granbacksvägen 

Förslag till beslut  

1. Kommunstyrelsen beslutar att anta Håbo kommuns lokala 

trafikföreskrift om cirkulationsplats på Kalmarleden (0305 2016-00043).   

 

Sammanfattning 

En ny cirkulationsplats är byggd i korsningen Kalmarleden, Lilla 

Bistavägen och Granbacksvägen. Någon lokal trafikföreskrift har inte tagits 

i samband med att cirkulationsplatsen stod färdig. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inga ekonomiska konsekvenser. 

Uppföljning 

Ingen uppföljning. 

__________ 

Beslut skickas till 

Gatu- och parkenheten  

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

 Datum Vår beteckning 

 2016-10-20 KS 2016/00556 nr 70347 

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

 

Lokala trafikföreskrifter, cirkulationsplats på Kraftleden, 
Björnängsvägen och Baldersvägen, uppdatering 

Förslag till beslut  

1. Kommunstyrelsen beslutar att anta Håbo kommuns lokala 

trafikföreskrifter om cirkulationsplats på Kraftleden (0305 2016-00044) 

samt upphäva Håbo kommuns lokala trafikföreskrifter om 

cirkulationsplats på Kraftleden (0305 2016-0024.) 

 

Sammanfattning 

Detta är en teknisk uppdatering av LTF:en. Uppdateringen av nya 

vägsträckor till nationell vägdatabas (NVDB) kan ibland ta lång tid och 

innan dess kan det finnas behov av att skapa en LTF. När de nya 

väglänkarna är uppdaterade i NVDB behövs det skapas en ny LTF för att 

koppla föreskriften till rätt väglänkar. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inga ekonomiska konsekvenser. 

Uppföljning 

Ingen uppföljning. 

__________ 

Beslut skickas till 

Gatu- och parkenheten  

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

 Datum Vår beteckning 

 2016-10-24 KS 2016/00571 nr 70544 

Gatu- och parkenheten 
Michael Andersson, Trafikingenjör 
0171 525 37 
micke.andersson@habo.se 

 

Lokala trafikföreskrifter, tidsbegränsad parkering, Badhusvägen 

Förslag till beslut  

1. Kommunstyrelsen beslutar att anta Håbo kommuns lokala 

trafikföreskrifter om 4 timmars parkering med parkeringsskiva  

(0305 2016-00050).     

 

Sammanfattning 

En lokal trafikföreskrift om 4 timmars parkering med parkeringsskiva 

saknas på simhallsparkeringen, vilket behövs för besökande bland annat till  

simhallen.     

 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inga ekonomiska kosekvenser. 

Uppföljning 

Ingen uppföljning 

__________ 

Beslut skickas till 

Gatu- och parkenheten 

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

 Datum Vår beteckning 

 2016-10-25 KS 2016/00570 nr 70545 

 
Gatu- och parkenheten 
Michael Andersson, Trafikingenjör 
0171 525 37 
micke.andersson@habo.se 

 

Lokala trafikföreskrifter, förbud att stanna och parkera på 
markerade sträckor, Centrumgränd 

Förslag till beslut  

1. Kommunstyrelsen beslutar att anta Håbo kommuns lokala 

trafikföreskrifter om förbud att stanna på Centrumgränd  

(0305 2016-00049).    

 

Sammanfattning 

En lokal trafikföreskrift om förbud att stanna på Centrumgränd behövs då 

det blir trafikproblem när lastbilar står vid lastkajen till Centrumhuset och 

personbilar står parkerade längs Centrumgränd.     

 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inga ekonomiska konsekvenser. 

Uppföljning 

Ingen uppföljning. 

__________ 

Beslut skickas till 

Gatu- och parkenheten  

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

 Datum Vår beteckning 

 2016-10-19 KS 2016/00567 nr 70424 

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

 

Lokal trafikföreskrift, tidsbegränsad parkering inom markerat 
område på Hörntorpsvägen 

Förslag till beslut  

1. Kommunstyrelsen beslutar att anta Håbo kommuns lokala 

trafikföreskrifter om parkering på Hörntorpsvägen (0305 2016-00046).   

 

Sammanfattning 

I anslutning till vändplatsen på Hörntorpsvägen finns en parkeringsplats 

som är tänkt att användas av besökare till lekplatsen Skeppsparken. 

Parkeringsplatsen får en begränsad tid på 3 timmar med p-skiva för att 

undvika att den används som en boendeparkering.  

 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inga ekonomiska konsekvenser. 

Uppföljning 

Ingen uppföljning. 

__________ 

Beslut skickas till 

Gatu- och parkenheten  

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

 Datum Vår beteckning 

 2016-10-25 KS 2016/00588 nr 70565 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Tekniska avdelningen 
Fastighetsenheten 
Karin Gustafsson, tf fastighetschef 

 

Hyresavtal för paviljong vid Gröna Dalenskolan, Nordic Modular 

Förslag till beslut  

1. Tekniska utskottet beslutar att godkänna inhyrning av paviljonger till 

Gröna Dalenskolan och att ge teknisk chef rätt att skriva under 

hyresavtalet.   

 

Sammanfattning 

Efter upphandling av paviljonger för Gröna Dalenskolans behov, har det 

visat sig att hyran överskrider 50 prisbasbelopp, varför det enligt rådande 

delegationsordning är Tekniska utskottet som ska besluta om att teckna 

avtalet för inhyrningen. Inhyrning av paviljonger från Nordic Modular vid 

Gröna Dalenskolan omfattar totalt 432 kvm med fyra klassrum, grupprum 

samt personalutrymmen. Hyrestiden är 5 år och under hyrestiden är 

bashyran 253 800 kr per kvartal. Vid en förlängning av avtalet efter 5 år är 

bashyran 89 700 kr per kvartal.   

 

Beslutsunderlag 

– Protokoll från Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2016-03-23 

– Hyresavtal Nr 20170201-01H   

__________ 

Beslut skickas till 

Fastighetsenheten 

 

 

















 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

 Datum Vår beteckning 

 2016-10-25 KS 2016/00586 nr 70568 

 
Kommunstyrelsens kansli 
Susanne Nyström, Nämndsekreterare/administratör 
0171 525 91 
susanne.nystrom@habo.se 

 

Information till tekniska utskottet 

 

- Beslut från Länsstyrelsen om lokal trafikföreskrift för Krägga som 

tekniska utskottet har yttrat sig över, bifogas för kännedom.    

 

 



1 (2) 

BESLUT 
Datum Beteckning 

2016- 09---65 258-5474-16 

LÄNSSTYRELSEN 
UPPSALA LÄN 

Rättsenheten Se sändlista 

Martin Coborn 
Tel: 010-223 34 25 
E-post: martin.coborn@lansstyrelsen.se  

Lokal trafikföreskrift om hastighetsbegränsning m.m. 
inom Krägga bostadsområde, Håbo kommun 

BESLUT 
Länsstyrelsen beslutar om lokal trafikföreskrift enligt bilaga 1. 

REDOGÖRELSE FÖR ÄRENDET 
Länsstyrelsen tog den 3 augusti 2016 beslut om lokal trafikföreskrift om hastighets-
begränsning m.m. inom Krägga bostadsområde. 

I samband med utmärkning av föreskriften har Trafik-verket meddelat Länsstyrelsen att det 
vore lämpligt om regleringen med 40 km/tim endast gäller den statliga delen av 
Segerstavägen. På den enskilda delen av vägen är 30 km/tim redan utmärkt, och 
Trafikverket har ingen erinran mot att detta gäller även fortsättningsvis. 

MOTIVERING 
Enligt 10 kap. 1 § första stycket och 10 kap. 3 § första stycket 2 a trafikförordningen 
(1998:1276) får länsstyrelsen meddela särskilda trafikregler genom lokala 
trafikföreskrifter. 

Enligt 10 kap. 1 § andra stycket 10 trafikförordningen får särskilda trafikregler gälla 
förbud eller påbud att svänga eller köra i viss riktning 

Enligt 10 kap. 1 § andra stycket 15 trafikförordningen får särskilda trafikregler gälla 
begränsning till lägre hastighet än som följer av 3 kap. 17 § tredje stycket, 4 kap. 20 § 
eller 9 kap. 1 § eller föreskrifter som har meddelats med stöd av 3 kap. 17 § fjärde 
stycket eller 9 kap. 1 § tredje stycket, om det är motiverat av hänsyn till 
trafiksäkerheten, framkomligheten eller miljön.. 

Postadress Besöksadress Telefon Fax E-postiwebbplats 
Länsstyrelsen Bäverns gränd 17 010-22 33 000 (vx1) 010-22 33 010 uppsala@lansstyreisen.se  
751 86 UPPSALA wwvv.lansstyrelsen.se/uppsala  



föredragning av juristen Martin Coborn. 

-Kar‘ 
Johan von Knorring 

BESLUT 
Datum Beteckning 

2016- et-651 258-5474-16 

2 (2) 

LÄNSSTYRELSEN 
UPPSALA LÄN 

Länsstyrelsen gör följande bedömning 
Såväl ägarna till den enskilda delen av Segerstavägen som Trafikverket anser att 30 
km/tim är en lämplig reglering av den enskilda delen av Segerstavägen. Länsstyrelsen 
beslutar därför om lokal trafikföreskrift om 40 km/tim på den statliga delen av 
Segerstavägen (väg 542) respektive 30 km/tim på den enskilda delen av Segerstavägen 
(väg 13673), se bilaga 1. 

HUR MAN ÖVERKLAGAR 
Detta beslut kan överklagas till Transportstyrelsen, se bilaga. 

Detta beslut har tagits av tillförordnad landshövding Johan von Knorring efter 

Bilaga: 
1. Länsstyrelsen i Uppsala läns lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning 

och enkelriktad trafik inom Krägga och Stämsviks bostadsområden, Håbo 
kommun 

2. Hur man överklagar 

Kopia till: 
Trafikverket (trafikverket@trafikverket.se) 
Polismyndigheten (registrator.mitt@polisen.se) 
Håbo kommun (kommun@habo.se) 
Segerstavägens samfållighetsförening (vagstyrelse@stamsvik.se) 
Krägga tomtägares fastighetsförening (info@ktef.se) 



BILAGA 

LÄNSSTYRELSEN 
UPPSALA LÄN 

Hur man överklagar hos Transportstyrelsen 

Om ni är missnöjd med detta beslut kan ni överklaga det hos Transportstyrelsen. 

Överklagandet ska vara skriftligt (det går bra att överklaga via e-post). Tala om 
vilket beslut ni överklagar, t.ex. genom att ange ärendets diarienummer I 
överklagandet ska ni redogöra för varför ni menar att Länsstyrelsens beslut är 
felaktigt och hur ni anser att det ska ändras. 

Om ni har handlingar eller annat som ni anser stöder er ståndpunkt bör ni skicka 
med dessa. Ni behöver inte skicka in de handlingar som ni redan har skickat in 
tidigare. 

Uppge ert namn, personnummer eller organisationsnummer, postadress, 
telefonnummer till såväl bostad som arbetsplats, mobiltelefonnummer samt e-
po stadress . 

Om ni anlitar ett ombud att föra er talan ska ni uppge ombudets namn, postadress, 
e-postadress, telefonnummer och mobiltelefonnummer. 

Brevet ska skickas/lämnas till Länsstyrelsen och inte till Transportstyrelsen. 

Länsstyrelsens adress och telefonnummer är 
Adress E-post Telefonnummer 
Länsstyrelsen i Uppsala län uppsala@lansstyrelsen.se 010-223 30 00 
751 86 UPPSALA 

Överklagandet ska ha kommit in till Länsstyrelsen inom tre veckor från den dag ni 
fick del av beslutet, annars kan ert överklagande inte tas upp. 

Om du har några frågor; ring eller skriv till Länsstyrelsen. 

POSTADRESS 751 86 Uppsala GATUADRESS Bäverns gränd 17 
TELEFON 010-22 33 000 FAX 010-22 33 010 

E-POST uppsalaglansstyrelsen.se  WEBBPLATS www.lansstyrelsen.se/uppsala  



 

 

 

 

 

 

 

 

03TFS 2016:85 

Länsstyrelsen i Uppsala läns lokala trafikföreskrifter om 
hastighetsbegränsning och enkelriktad trafik inom Krägga 
och Stämsviks bostadsområden, Håbo kommun; 
 

beslutade den 8 september 2016. 
(258-5474-16) 

 

   Länsstyrelsen föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 10 och 15 och 

10 kap. 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande. 

 

1 § På väg 542, mellan korsningen med Björkvägen och korsningen med Brukets 

väg (Segerstavägen) får fordon inte föras i högre hastighet än 40 kilometer i 

timmen. 

 

2 § På enskilda vägen 13673 (Segerstavägen), Aspvägen, Björkvägen, Ekvägen, 

Envägen, Granvägen, Grönlundsvägen, Lindvägen, Murarvägen, Målarvägen, 

Skogsvägen, Smedsvägen, Snickarvägen, Stämsviksvägen och Tallvägen får 

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

 

3 § På Björkvägen mellan fastigheterna med adressnummer 1 och 26 får fordon 

inte föras i sydlig respektive västlig riktning. 

 

  

____________________ 

   Denna författning träder i kraft den 8 september 2016 då Länsstyrelsen i 

Uppsala läns lokala trafikföreskrifter (03TFS 2016:71) om hastighetsbegränsning 

och enkelriktad trafik inom Krägga och Stämsviks bostadsområden ska upphöra 

att gälla. 

 

 

På Länsstyrelsens vägnar 

 

 

JOHAN VON KNORRING 

Martin Coborn 




