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DELEGATIONSBESLUT 1(4) 

Datum Vår beteckning 

2020-04-17 TN 2020/00129 nr 2778 

Tekniska nämnden 

Ordförandebeslut 

Beslut 

1. Härmed beslutas att bilagan till detta ordförandebeslut, ”Arbetsordning

för tekniska nämndens distanssammanträden”, ska gälla fr o m 2020-04-

20.

Sammanfattning 

Enligt punkt 1.1 i tekniska nämndens delegationsordning äger ordförande 

rätt att besluta i ärenden som är så brådskande att nämndens beslut inte kan 

avvaktas, detta i enlighet med 6 kap. 39 § kommunallagen. 

Fullmäktige beslutade på extra sammanträde 2020-04-14, § 37, bl a att 

delegera till ordförande i nämnder och styrelser att ta beslut om vad som 

närmare ska gälla för möte på distans. Frågan har aktualiserats genom den 

rådande situationen med coronaviruset. I denna arbetsordning regleras bl a 

när distanssammanträden får användas och frågor rörande godtagbar 

överföring av ljud och bild och godtagbar säkerhet.  

Beslutsunderlag 

– Beslut KF 2020-04-14, § 37

Lisbeth Bolin 

Ordförande tekniska nämnden 

__________ 

Beslutet skickas till: 

Tekniska nämnden 
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Bilaga 

Arbetsordning för tekniska nämndens 
distanssammanträden 

När distanssammanträden får användas 

§ 1

När det föreligger särskilda skäl för det får ordföranden besluta att tekniska

nämnden ska sammankallas till distanssammanträde i stället för fysiskt

sammanträde.

Kallelsen ska innehålla en klargörande motivering för de skäl som 

föranleder att sammanträdet ska genomföras på distans. 

§ 2

Vid ett distanssammanträde ansluter samtliga ledamöter och ersättare till

mötet på elektronisk väg. Anslutningen till mötet ska ske i enrum. Varje

lokal varifrån sammanträdet hålls ska vara så beskaffad att inte obehöriga

kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.

Ordföranden får tillåta att ledamöter, ersättare och andra får närvara vid 

sammanträdet i den lokal där ordföranden sitter. Om inga hinder föreligger 

bör sekreteraren närvara fysiskt tillsammans med ordförande. Ordföranden 

får också tillåta att flera sammanträdesdeltagare delar ljud- och 

bildöverföring, under förutsättning att likvärdigheten mellan ledamöterna 

bibehålls. 

Godtagbar överföring 

§ 3

Varje tjänstgörande ledamot ska delta i mötet med ljud- och bildöverföring i

realtid och med hög kvalitet. Deltagarna ska enkelt kunna identifiera

varandra på ett betryggande sätt. Ledamöterna ska synas med rörlig bild och

kunna höras under sammanträdet så att alla ledamöterna deltar i

sammanträdet på lika villkor. Ordföranden och mötessekreteraren får

avbryta ljudöverföringen för sammanträdesdeltagare i syfte att förbättra

mötets genomförande.

§ 4

Sekreterare samt sammanträdesdeltagare med närvarorätt deltar med

ljudöverföring och får delta med bildöverföring.

§ 5

Under sammanträdet är det nödvändigt att ljudöverföringen för ledamöterna

fungerar. Kortvariga bildöverföringsuppehåll får godtas under

diskussionerna vid sammanträdet, däremot godtas inte uppehåll när

sammanträdet behandlar proposition och fattar beslut.

§ 6

Sammanträdesdeltagare ska använda kommunens
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kommunikationsutrustning för att ansluta sig till sammanträdet, om inte 

ordföranden lämnat tillstånd för annan utrustning. 

Ledamöterna ska ansluta sig till sammanträdet med en robust 

internetuppkoppling. 

Godtagbar säkerhet 

§ 7

Endast ärenden där triviala personuppgifter framgår och ärenden som inte

omfattas av sekretess får avhandlas under distanssammanträden.

§ 8

Ordföranden får, med utgångspunkt från genomgången risk- och

sårbarhetsanalys, tillåta att ytterligare personuppgifter och sekretessbelagda

uppgifter diskuteras under mötet.

§ 9

Säkerhetsskyddsuppgifter får avhandlas på distanssammanträden endast om

säkerhetsskyddschef bedömer att så kan ske.

§ 10

Den som yttrar sig under ett distanssammanträde ska formulera sig på ett

sådant sätt att personuppgifter eller sekretesskyddade uppgifter inte röjs.

Ordföranden får avbryta och ytterst frånta ordet från den som otillåtet yppar 

personuppgifter eller sekretesskyddade uppgifter. 

Tekniska problem under sammanträdet 

§ 11

Om en ledamot förlorar godtagbar överföring med sammanträdet ska

sammanträdet avbrytas. Sammanträdet återupptas först sedan ledamoten

återupprättat kontakten eller ersättare har inträtt som beslutsfattande.

§ 12

En ledamot som har återkommande svårigheter med att upprätthålla

godtagbar överföring med sammanträdet får ersättas. Om den ersatta

ledamoten inte åter får tjänstgöra är denne under återstoden av

sammanträdet teknikfelsledamot och antecknas som sådan i protokollet. En

teknikfelsledamot får närvara vid sammanträdet med yttranderätt, men utan

yrkande- och beslutanderätt.

Beslutsfattande under distanssammanträde 
§ 13

Varje beslut ska föregås av en teknikfunktionskontroll. Detta kan göras

genom att ordföranden ställer frågan “– Har alla helt uppfattat

frågan/propositionsordningen”, varpå ledamöterna efter upprop svarar ”ja”

om ljud- och bildöverföringen inför och under beslutet varit problemfri och

frågeställningen även i övrigt är klar.
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 Om ordföranden inte uppfattar att alla ledamöter deltar med godtagbar 

överföring ska hen förklara att beslutet tas om. 

§ 14

Slutna omröstningar får inte genomföras på distans med mindre än att

valhemligheten kan upprätthållas.



Samrådsredogörelse 1(5) 

Datum Vår beteckning 

2020-03-30 TN 2020/00028 nr 2654 

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

Samrådsredogörelse avfallsföreskrifter för Håbo kommun 

1. Bakgrund till förslaget

Tekniska nämnden beslutade den 13 februari 2020 (14§) att avfallsföreskrifter för Håbo kommun 

ställs ut för samråd.   

2. Hur samrådet har bedrivits

Förslag till nya avfallsföreskrifter har varit ute på samråd under tiden mellan den 18 februari 2020 

och den 20 mars 2020. Genomförandet av samråd skedde på följande sätt:   

 Kommunens hemsida/anslagstavla.

 Direktutskick av handlingarna via e-post till ca 35 intressenter

3. Sammanställning av inkomna remissvar

Vid samrådstidens utgång har följande lämnat svar utan erinran på förslaget: 

 Enköpings kommun

 Uppsala kommun

Önskemål kom in från Håbo Företagare om en förenklad version av avfallsföreskrifterna. 

 Bygg och Miljönämnden Håbo kommun har inkommit med följande synpunkter: 

Yttrande på nya avfallsföreskrifter  
Synpunkter  

Bygg- och miljönämnden har tagit del av upprättat förslag till ny avfallsföreskrift i Håbo kommun 

och lämnar här följande synpunkter.  

Bygg- och miljönämnden anser att funktionen och hållbarheten av behållare, anläggningar, 

anordningar och utrymmen för avfallshantering ska underhållas och ges regelbunden service. Det är 

viktigt för att kraven på god arbetsmiljö ska uppfyllas och för att risken för skada eller olycksfall ska 

minimeras. Det är även viktigt för att undvika buller, lukt och skadedjur.   

Bygg- och miljönämnden anser att det är viktigt att trycka på funktionen och hållbarheten och inte 

endast underhåll och service som det nu står i § 19 förslaget till nya avfallsföreskrifter.   

Svar: Föreskrifterna har förtydligats med text angående funktion och hållbarhet 

Bygg- och miljönämnden vill uppmärksamma att det i § 24 kan vara svårt att veta vilken 

tillsynsmyndighet som avses på. Är det en specifik tillsynsmyndighet exempelvis kommunens 

tillsynsmyndighet enligt miljöbalken eller är det tillsynsmyndighet som kan variera i fall till fall 

exempelvis länsstyrelsen. Om det är kommunens tillsynsmyndighet enligt miljöbalken som avses kan 

förtydligande vara att skriva tillsynsmyndighets nämnd istället för tillsynsmyndighet. Om hänvisning 

sker till berörd tillsynsmyndighet bör det finnas information om vilka myndigheter som kan komma 

att bli berörda och varför. Länsstyrelsen är exempelvis tillsynsmyndighet över transport av farligt 

avfall. Länsstyrelsen kräver anmälan eller tillstånd för att transportera farligt avfall.  

Kommunens tillsynsmyndighet enligt miljöbalken eller vår tillsynsmyndighet är vår nämnd, sedan är 

det tjänstemän som utför tillsynen åt vår nämnds vägnar. Eventuellt kan annan berörd 
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tillsynsmyndighet för avfallshantering stå med. Bygg- och miljönämnden anser att det skulle vara bra 

med en kort förtydligande i § 24.   

Svar: Ändrat så att det numer står ”kommunens tillsynsmyndighet” och ”kommunens 

avfallsorganisation” i hela dokumentet.  

Bygg- och miljönämnden anser att slam- och oljeavskiljare bör läggas till i punktlista i samma punkt 

som där det står fettavskiljare i § 24.  

Svar: Ingen ändring i föreskrifterna då oljeavskiljare ej räknas som hushållsavfall. 

Bygg- och miljönämnden har ytterligare synpunkter på § 30. Tio meter är inte verklighetstroget. De 

flesta befintliga slamavskiljare ligger ofta mer än tio meter in på fastigheten i glesa bostadsområden 

och är sällan åtkomlig hela vägen med tungt fordon. En slambil, som har en 40 meters räckvidd, 

behöver ofta dra 20-30 meter med uppsugningsslangen.  För nya anläggningar går det att ha som 

målsättning 20 meter. För de befintliga anläggningarna är det här inte ett realistiskt krav. Bygg- och 

miljönämndens förslag är att tömning på befintliga anläggningar inte ska överstiga 40 meter. 

Tömning på nyare anläggningar bör inte överstiga 20 meter. Frågan om längden mellan fordon och 

tömningsanordning gäller även i § 41.   

Svar: Justerat och förtydligat text gällande avstånd. 

Bygg- och miljönämnden har ytterligare synpunkt på § 32 som tar upp avstånd till anläggningen. 

Förslagsvis bör måtten på avstånd vara till upphämtningsplats. Fastighetsägare ges då möjlighet att 

flytta behållare eller filterkassett/säck till upphämtningsplats från anläggningen. Det ger en större 

möjlighet för placeringen av anläggningen. Bygg- och miljönämnden föreslår att i andra stycket byta 

ut anläggande ska ske så att till upphämtningsplats ska vara belägen så att. Bygg- och miljönämnden 

föreslår även att tredje stycket ska börja med ” Vid hämtning av behållare ska den fria höjden….” 

Svar: Justerat och förtydligat text gällande avstånd samt ändrat text till ”Vid hämtning av 

behållare ska den fria höjden…  

Bygg- och miljönämnden anser att oljeavskiljare bör skrivas som slam- och oljeavskiljare på alla 

ställen. Det ger förtydligande till läsaren om att det alltid ingår en slam avskiljare för att 

reningsanläggningen ska ha en fullständig funktion för att rena oljeföroreningar. Att endast ha en 

oljeavskiljare är som att inte ha någon reningsanläggning eftersom oljeavskiljare inte fungerar utan 

en slamavskiljare.   

Ingen ändring i föreskrifterna då oljeavskiljare ej räknas som hushållsavfall. 

Bygg- och miljönämnden har synpunkter på § 38. Slambrunnar kan i många fall vara täckta med 

cementblock. Ett cementblock kan väga över 100 kg om inte mer. Återigen bör befintliga 

anläggningar tas i beaktande. Förslagsvis gäller kravet på utformning endast nya anläggningar från 

ett datum efter att avfallsföreskrifterna börjat gälla. En eller två månader bör vara rimlig 

övergångsbestämmelse för den här punkten. Viktigt att veta att det finns många befintliga 

anordningar som inte klarar kravet som föreslås i de nya avfallsföreskrifterna. Det betyder att en stor 

mängd av dem som har slamtömning i sina fastigheter inte klarar kravet, kanske utan att veta om det 

själva.    
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Svar: Avfallsavdelningen anser att nuvarande text i föreskrifterna ” om inte särskilda skäl 

föreligger” är tillräckligt för att innefatta även befintliga lock.  

Vid tillsyn avses hårdgjord yta vara asfalterad yta. Bygg- och miljönämnden anser därför att ordet 

hårdgjord inte ska användas som krav. Bygg- och miljönämnden anser att det är för hårt att ställa 

krav på hårdgjord yta. Det finns många slamavskiljare som ligger mitt på en fastighets gräsyta. 

Istället bör kravet ställas att marken ska vara framkomlig för tömningsfordon. Krav på hårdgjord yta 

finns i § 42.   

Svar: Förtydligat texten angående hårdgjort yta. 

I § 63 står det att matavfallskvarn ansluten till tank för mat- och fettavfall får installeras efter 

anmälan till avfallsansvarig nämnd. Ska det vara ett godkännande från avfallsansvarig nämnd och ska 

avfallsansvarig nämnd innan godkännande samråda med tillsynsansvarig nämnd? Vad ska krävas i en 

anmälan? Exempelvis rutin för skötsel, provtagning, besiktning och journalföring av tömning.   

Det skulle vara bra om avfallsavdelningen och miljöavdelningen kom överens om arbetsprocess som 

gör att personen som anmäler endast behöver anmäla till en avdelning i kommunen men att båda 

avdelningarna för avfall och miljö får möjlighet att granska anmälan, ta del av informationen och att 

avdelningarna har samsyn i vad som krävs för att få installera matavfallskvarn ansluten till tank för 

mat och fettavfall.  

Det är inte lämpligt att man kan göra en anmälan som endast innehåller uppgifter om att de tänkt göra 

en installation och att rutiner för skötsel, provtagning, besiktning inte är utrett innan. För att korta ner 

text i föreskrifterna kan hänvisning ske till svensk standard för fettavskiljare. I standarden ingår krav 

på skötsel, provtagning, besiktning med mera. Bygg- och miljönämnden anser att anmälan bör gå till 

avfallsansvarig nämnd och godkännande bör inte ges innan samverkan med tillsynsansvarig nämnd 

skett.   

Svar: Ingen ändring i föreskrifterna. Rutiner, dokument och blanketter kommer att tas fram i 

samråd med tillsynsansvarig nämnd för att underlätta för både handläggning av ärendena och för 

den kommuninvånare eller verksamhet som gör en anmälan eller skickar in en ansökan i ett 

ärende 

§ 67 handlar om ansökan om ändrad tömningsintervall av fettavskiljare och tank för mat- och

fettavfall. Vid tillsyn bör beslut på ansökan kunna visas upp och det är därför viktigt att en sådan

information finns med i beslutet på ansökan. När ansökan handläggs bör samverkan ske med

tillsynsansvarig nämnd som kan ha information om sökande som kan vara till hjälp i bedömningen

om avfallsintervallets behov. En processkartläggning över hur en anmälan hanteras bör innehålla att

samverkan ska ske.

Svar: Ingen ändring i föreskrifterna. Rutiner, dokument och blanketter kommer att tas fram i 

samråd med tillsynsansvarig nämnd för att underlätta för både handläggning av ärendena och för 

den kommuninvånare eller verksamhet som gör en anmälan eller skickar in en ansökan i ett 

ärende 

I bilaga 1 Definitioner står det ”Med den avfallsansvariga nämnden avses Tekniska nämnden i Håbo 

kommun.” Behöver det stå med? Det kan vara självklart men ändå kan det vara värt att reflektera 

över. Går det att läsa någon annanstans i kommunens organisation? Vad händer på längre sikt om det 
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skulle ske någon omorganisation? Detsamma gäller definitionen om tillsynsansvarig nämnd, bygg- 

och miljönämnden och alla andra ställen där det står dagens namn på förvaltningar, enheter och 

avdelningar.  

Svar: Ingen ändring.  

 

Bygg- och miljönämnden anser att det bör förtydligas i den nya avfallsförordningen om farligt avfall 

från slam- och oljeavskiljare räknas till hushållsavfall eller inte. Tekniska förvaltningen bör även 

utreda om det kan vara skillnader om det är hushållsavfall om det kommer från en flerfamiljshus 

parkering eller en bilverkstad.   

 

Svar: ingen ändring då farligt avfall från slam- och oljeavskiljare ej räknas som hushållsavfall  

 

Bygg- och miljönämnden anser att följande bör finnas med under rubriken skötsel och tillsyn.  

 Hantering av slam- och oljeavskiljare samt fettavskiljare ska ha en skötselrutin och tömningar 

ska journalföras. Dokumentationen ska kunna visas upp vid tillsynsbesök för kommunens 

tillsynsmyndighet.  

 Kommunens tillsynsmyndighet får förelägga om ytterligare skyddsåtgärder för att människors 

hälsa och miljö ska skyddas.    

  

Svar: Kompletterat § 20 med text angående skötselrutin för fettavskiljare.  

  

Bygg- och miljönämnden anser att tiden för när ansökningar ska vara inne bör vara samma i §§ 66, 

67 och 69 samt att det bör vara 2 månader.    

  

Svar: Justerat texten i ovan §§ till 2 månader.  

  

Bygg- och miljönämnden har följande synpunkter på bilaga 2 till de nya avfallsföreskrifterna.   

I beskrivningen av ”Avfallsslag latrin”: Definitionen bör ändras från ”Blandning av urin och 

extrementer från människor” till ”Blandning av urin och fekalier från människor”. Extrementer är ett 

onödigt avancerat och sällan använt ord.  

  

Svar: Lagt till ordet ”fekalier”  

 

 I kravet på emballering för latrin så anges att latrin max får väga 15 kg. Det är en liten mängd i 

jämförelse vad kärlen faktiskt kan väga.   

 

Svar: Ingen justering  

  

 För tömning av minireningsverk bör ordet ”minst en gång” tas bort och istället skriva ”en gång per 

år.”. Ett minireningsverk ska tömmas utifrån tillverkarens rekommendationer, och enligt tillverkarens 

rekommendation kan det vara från en gång per år till vart tredje och till vart tionde år.    

 

Svar: Justerat text enligt ovan.  

 

Tömning av fettavskiljare bör följa svensk standard SS-EN 1825-2. Tömning och rengöring av 

fettavskiljaren ska ske så ofta att fettavskiljarens funktion bibehålls. Enligt standarden SS-EN 1825-2 

ska fettavskiljare tömmas helt och rengöras invändigt minst en gång per månad till var fjortonde dag 

för att fungera tillfredsställande, om inte driftserfarenheten säger annat. Det är även viktigt att 
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tömningen av fettavskiljare kan anpassas till driftförhållande och speciellt med hänsyn till 

säsongsverksamheter. Exempelvis kan en kommentar om att tömningskraven gäller när verksamhet 

är i drift. Att föra in en sådan mening skulle minska dispensansökningar för säsongsverksamheter. 

Svar: Kompletterat med text ”under den period som verksamheten är i drift” 



Bilaga 2, ändringar i de nya 
föreskrifterna 

1(5) 

Datum Vår beteckning 

2020-04-02 TN 2020/00028 nr 2719 

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

Bilaga 2, Ändringar i de nya föreskrifterna 

Ändringar i de nya föreskrifterna 

Nedan listas ändringarna i de nya föreskrifterna. Paragrafnummer som anges här hänvisar till de nya 

föreskrifternas skrivningar, inom parantes anges paragrafnummer i nuvarande föreskrifter.  

Sortering, emballering m.m. 

11 § (15 §) Verksamheter med små mängder avfall undantas från kravet på matavfallssortering. 

Förtydligat om krav på matavfallssortering i sådan livsmedelsanläggning som avses i livsmedelslagen 

och där livsmedel tillhandahålls konsumenter, kunder, elever, patienter eller liknande, så ska 

matavfall alltid sorteras ut.  

Anskaffande, ägande m.m. 

17 § (21 §) Förtydligat att fastighetsinnehavare ska beställa det abonnemang som behövs.  

Fastighetsinnehavaren ska beställa de behållare och det hämtningsintervall som motsvarar 

fastighetens behov, i sådan utsträckning att bestämmelser om sortering, fyllnadsgrad och vikt följs. 

19–22 §§ (21 §) Förtydligat om fastighetsinnehavarens ansvar för skötsel och tillsyn beträffande 

behållare, utrymmen etc. för avfall.  

Ny- och ombyggnation m.m. 

24 § Nytt avsnitt om att relevanta kommunala aktörer ska kontaktas för samråd inför ny- och 

ombyggnation, installation och anläggande. Här har kompletterats med hänvisning till riktlinjer i 

”Teknisk handbok” för Håbo kommun och Avfall Sveriges ”Handbok om avfallsutrymme”.  

25–27 §§  (24,26 och 27§§) Utförligare skrivningar om regler för dimensionering och utformning av 

utrymmen.  Exempelvis att avfallsutrymme ska svara mot fastighetens behov av förvaring, 

källsortering och borttransport. Avfallsutrymmen ska vara väl tilltagna, med marginal för eventuella 

förändringar i hur fastigheten används samt förändrade krav på sortering.   

30 § (55 §) För nya anläggningar som töms med sugbil får höjdskillnaden inte vara mer än 6 m 

mellan tömningsfordonets uppställningsplats och anläggningens botten. I tidigare föreskrifter fanns 

ingen maximal höjdskillnad angiven.  

31 § Ny paragraf, krav på sluttömning då små avloppsanläggningar tas ur bruk bl.a. så att kommunen 

ska kunna avsluta abonnemanget.  

32 § Ny paragraf gällande tömning med kranbil, vid installation av underjordsbehållare, andra 

bottentömmande behållare, eller anläggning med fosforfilterkassett eller säck för filtermaterial, ska 

behållaren/anläggningen utformas så att den är åtkomlig för fordon utrustat med kran. 

Uppställningsplatsen ska ha lämpligt underlag som ger tillräcklig bärighet när kranfordon ska lyfta 

behållaren. 
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Åtgärder inför hämtning 

33 § (40 §) Behållare ska vara tillgängliga för tömning kl. 06.00 på hämtningsdagen. Ingen sluttid 

finns längre angiven, då det i vissa fall kan bli aktuellt med tömning kvällstid, t.ex. vid svår väderlek 

eller under övergången till det nya systemet. Tidigare gällde 06.30-17.00.  

34–36 §§ (30 och 31 §§) Förtydligat om framkomlighet vid hämtning. Exempelvis att transportvägen 

för hämtningsfordon inför hämtning ska ha fri sikt, hållas fri från hinder, såsom grenar över 

vägområdet, fordon som blockerar hämtstället och liknande, samt röjas från snö och hållas halkfri.  

39 § Ny paragraf, vattenfasen får lämnas kvar i slamavskiljaren om sådan teknik används. Om 

avvattning inte kommer att användas kommer denna paragraf inte att behöva tillämpas.  

Hämtningsplats m.m. 

40 § (22 §) Skrivningen i gällande föreskrifter att hämtning normalt sker ”vid den fastighet där 

avfallet uppkommer” är ändrad till ”vid fastighetsgräns”.   

41 § (28 §) Debitering för dragväg (om kärl inte placeras intill hämtningsfordonets 

uppställningsplats) finns med även i gällande föreskrifter, men gränsen för när avgift tas ut ändras.  

För flerbostadshus, verksamheter samt en- och tvåbostadhus som ingår i gemensamhetslösning ingår 

10 meter i ordinarie avgift, istället för tidigare 3 meter.  

För en- och tvåbostadshus och fritidshus ska kärl alltid ställas inom 1,5 meter från fordonets 

uppställningsplats, precis som med gällande regler när hämtning sker med sidlastare.   

Längre avstånd än 10 meter för en- och tvåbostadshus och fritidshus respektive 30 meter för övriga, 

ska inte förekomma. Det finns dock fortfarande möjlighet till undantag om särskilda skäl föreligger. 

43–44 §§ (68 §) Gemensamma behållare och gemensamhetslösning kan användas efter 

abonnemangsval, under förutsättning att vissa kriterier uppfylls, istället för krav på ansökan om 

undantag. Om kriterierna inte uppfylls kan ansökan göras enligt 65 § och bedöms då från fall till fall. 

Detta innebär att ansökningar som tidigare handlagts av tillsynsansvarig nämnd nu istället hanteras av 

avfallsansvarig nämnd som ett abonnemangsval, vilket innebär mindre administration för såväl 

kommunen som invånarna.  

46 § Ny paragraf om att transportväg för hämtningsfordon ska ha fri höjd om minst 4,5 m. 

Åtgärder om föreskrift inte följs  

53 § (30 och 31 §§) Här beskrivs vad som sker då transportväg inte är farbar, beroende på typ av 

hinder och fastighetsinnehavarens rådighet över hindret. Förenklat kan sägas att om 

fastighetsinnehavaren inte har rådighet över hindret sker hämtning då hindret är undanröjt, medan i 

andra fall kan extra hämtning beställas (mot betalning) när hämtning är möjlig.  

Undantag 
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63 § (66 §) Installation av matavfallskvarn kopplad till det kommunala avloppsnätet har tidigare 

krävt godkännande från kommunens VA-enhet. I de nya föreskrifterna anges istället avfallsansvarig 

nämnd som den som har rätt att ge sådant medgivande. Nämnden kan delegera handläggningen till 

VA-enheten.  

Installation av matavfallskvarn till sluten tank kräver liksom tidigare endast en anmälan till 

avfallsansvarig nämnd (tidigare KS).  

Installation av matavfallskvarn kopplat till små avloppsanläggningar krävde tidigare endast en 

anmälan till tillsynsansvarig nämnd, Detta är ändrat till krav på skriftligt medgivande från samma 

nämnd.  

65 § (68 §) Gemensam hämtning kan i vissa fall beviljas även om grundkraven i 43–44 §§ inte 

uppfylls. Ansökan gjordes tidigare till tillsynsansvarig nämnd. Detta är ändrat till avfallsansvarig 

nämnd.  

67 § (67 §) Ansökan kan göras om utsträckt hämtningsintervall för tank för fett- och matavfall på 

samma sätt som för fettavskiljare. Ansökan görs till avfallsansvarig nämnd (tidigare VA-enheten 

angående fettavskiljare; se även 63 §)   

69 § (69 §) Ändrad skrivning om förutsättningar för uppehåll i hämtning av avloppsfraktioner. 

Fastigheten ska inte användas under minst 12 månader, istället för tidigare 6 månader, och 

anläggningen inte får innehålla avfall när uppehållet inleds. Ansökan om uppehåll i hämtning av 

avloppsfraktioner görs till tillsynsansvarig nämnd. Tidigare gjordes alla ansökningar om uppehåll i 

hämtning (även rest- och matavfall) till KS.  

Övrigt i huvudtexten 

Tidigare skrivning om kommunens rätt att göra stickprovskontroller och plockanalyser har tagits 

bort, då detta är en ren upplysning och inte något som behöver föreskrivas.  

Tidigare fanns krav på att matavfall från livsmedelsverksamheter (storkök, restauranger och 

livsmedelsbutiker) skulle förvaras i kylt utrymme. Detta är borttaget då det inte alltid är nödvändigt. 

Den mer generella skrivningen om att hanteringen inte får orsaka olägenhet anses tillräcklig.  

Bilaga 1: Definitioner  

Definitioner av olika typer av hushållsavfall har flyttats till bilaga 2. 

Vissa andra begrepp har tagits bort då de antingen förklaras på annan plats, inte längre anses kräva 

förklaring eller inte längre används.  

Listan har kompletterats med begreppen avfallsansvarig nämnd, tillsynsansvarig nämnd, kommunens 

avfallsorganisation, gemensamhetslösning, små avloppsanläggningar samt tank för mat- och 

fettavfall.  

Bilaga 1 har kompletterats med en hänvisning till ytterligare definitioner och information i 

kommunens avfallsplan och kommunens hemsida.  

Bilaga 2: Anvisningar om sortering, emballering, och överlämning 
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Utseendet är nytt men innehållet i stort sett detsamma. En beskrivning av respektive avfallsslag ges 

här istället för i bilaga 1 Definitioner, medan hämtningsintervall istället flyttats till en egen bilaga 

(bilaga 3 Hämtningsintervall). Avfallsslagen listas i bokstavsordning.  

Ändringar eller förtydliganden i det nya förslaget till föreskrifter: 

 Elavfall: kan även lämnas i insamlingsbehållare som kallas Samlaren och som finns på

vissa allmänna platser.

 Förpackningar och returpapper: lämnas i första hand, om möjligt, i behållare vid

fastigheten.

 Grovavfall: tillagt att maximal vikt är 25 kg för grovavfall vid beställd hämtning

(vitvaror undantagna).

 Matfett, flytande: ska lämnas till ÅVC om mängden är större än vad som går att torka

upp med hushållspapper, för att hindra större mängder matfett från att tömmas i

avloppet. Tidigare angavs att behållare med fett skulle lämnas i restavfallet men

numera kan resurserna tas tillvara bättre genom att insamling sker separat på ÅVC.

 Annat avfall under producentansvar (bilar, däck, läkemedel m.m.) hänvisas till

mottagarens instruktioner, då kommunen inte ansvarar för denna hantering.

 Bilaga 3: Hämtningsintervall 

Tidigare Bilaga 3 hade rubriken Behållartyper och utgjordes av en förteckning av de behållartyper 

som användes i kommunen samt användningsområde och ägandeskap av respektive behållare. Det 

anses tillräckligt att i föreskrifterna ange vilka typer av behållare som ägs av kommunen resp. 

fastighetsinnehavaren (15 och 17 §§), samt att storlekar på behållare och vilka typer av avfall de är 

avsedda för framgår av taxan.  

1. En- och tvåbostadshus samt fritidshus

 Förpackningar och returpapper: hade tidigare inget hämtningsintervall då kommunen

inte ansvarade för hämtningen. Nu hämtas förpackningar varannan eller var fjärde

vecka beroende på typ av material.

Specificerat att hämtning från fritidshus sker vecka 16–41 (tidigare ”april-oktober”).

 Mat- och restavfall hämtas varannan vecka, oavsett om fyrfackskärl eller enskilda kärl

används. Om allt matavfall komposteras på den egna fastigheten kan hämtning av

restavfall ske var fjärde vecka. Detta innebär inga förändringar jämfört med tidigare.

Specificerat att hämtning från fritidshus sker vecka 16–41.

 Latrin: specificerat att hämtning sker vecka 16–41 (tidigare ”sommarsäsongen”).

2. Flerfamiljshus, verksamheter och gemensamhetslösningar

 Säsongshämtning förekommer för verksamheter och gemensamhetslösningar.

Sommarsäsong är vecka 16–41. Vintersäsong v. 49–14.
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 Restavfall: Tömning av kärl och container kan vid behov ske tre gånger i veckan

(tidigare max 2 ggr/vecka). För flerfamiljshus hämtas restavfall normalt varje vecka.

Kärl kan tömmas varannan vecka. För verksamheter föreslås inga ändringar.

 Matavfall: Även matavfall i kärl kan hämtas tre gånger per vecka.

 Grovavfall: Kärl eller container hämtas enligt abonnemang, från kvartalsvis till

två gånger per vecka (tidigare ”schemalagd hämtning”). Enskilda hämtningar sker som

tidigare efter beställning.

3. Slam- och fettavfall samt fosforfiltermaterial

 Fettavskiljare ska tömmas minst tio gånger per år om inte utsträckt hämtningsintervall

beviljats (tidigare ”i samråd mellan entreprenören och fastighetsinnehavaren” alt. efter

beslut från VA-enheten). I många kommuner är kravet tömning varje månad, med

hänvisning till svensk standard SS-EN 1825-2, för att säkerställa att fett inte läcker ut i

avloppsledningarna. Detta innebär en ökad kostnad för abonnenten. Möjligheten finns

att vid justering av taxan subventionera tömning av fettavskiljare under en period för

att göra förändringen mindre ekonomiskt kännbar.
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Inledande bestämmelser 

1 § För kommunens avfallshantering gäller 

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

 föreskrifter om avfallshantering i förordningar utfärdade med stöd av miljöbalken

 andra författningar som berör avfallshantering.

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

Definitioner 

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

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

anges: 

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

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

samfällighetsförening kan i förekommande fall jämställas med fastighetsinnehavare.

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

eller nyttja fastighet eller del därav.

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

specialbehållare för olika typer av fast och flytande avfall.

För övriga definitioner och ordförklaringar, se bilaga 1. 

Ansvar för avfallshanteringen 

Kommunens ansvar 

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

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

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

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

de entreprenörer som kommunen tecknat avtal med. 

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

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

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

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

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

Fastighetsinnehavares ansvar 

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

annat särskilt anges i dessa föreskrifter.  

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

kommunfullmäktige.  

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

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

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

förändring som berör avfallshanteringen i fastigheten till kommunen eller till kommunens 

entreprenör. 

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

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

bortforslingsskyldighet.  

Producenternas ansvar 

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

förordning om producentansvar. 

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

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

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

kommunens renhållningsordning. 

Hushållsavfall 

Sortering av avfall 

13 § Hushållsavfall ska sorteras och lämnas enligt bilaga 2. 

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

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

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

inte uppkommer. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Skyldighet att lämna hushållsavfall 

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

annat särskilt anges i dessa föreskrifter. 

Anskaffande, underhåll och skötsel av behållare och annan utrustning 

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

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

med abonnemangsmärkning får märkningarna inte tas bort eller göras oläsliga.  

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

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

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

ansvarar den som äger behållaren. 



 

 AVFALLSFÖRESKRIFTER 6 

 Datum Vår beteckning 

 2019-05-01 Dnr 2019/00067 

 

 

21 § Fastighetsinnehavaren är ansvarig för anskaffande, utformning, anordnande, installation och 

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

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

den utrustning som används i kommunens insamlingssystem. 

Avfallsutrymmen, hämtningsplats, gång- och transportvägar 

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

sin bortforslingsskyldighet kan TF anvisa hämtningsplats för enskilda eller grupp av 

fastighetsinnehavare utanför fastigheten, under förutsättning att godtagbara hämtningsförhållanden 

inte har uppnåtts inom fastigheten.   

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

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

annan hämtningsplats som TF anvisat enligt 22 §.  

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

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

annan olägenhet minimeras.  

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

ska förvaras i kylt utrymme. 

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

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

entreprenör. 

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

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

som används i kommunens insamlingssystem.  

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

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

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

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

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

att det är 1 meter fritt runt om hela kärlet.  

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

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

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

att gångväg får vara längre än 30 meter.  

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

med vändning.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emballering av avfall, fyllnadsgrad och vikt 

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

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

arbetsmiljöproblem eller annan olägenhet inte uppkommer. 

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

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

föreskrifter. 

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

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

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

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

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

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

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

samband med nästkommande ordinarie hämtningstillfälle. 

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

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

Hämtningsområde  

39 § Kommunen utgör ett hämtningsområde. 

Hämtningsintervall och hämtningstider 

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

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

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

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

Restavfall  

Ordinarie 

hämtning 

Hämtning 

sker minst 

Hämtning sker 

som mest 

Hämtningsperiod 

En- och 

tvåbostadshus 

Varannan 

vecka 

En gång per 

månad 

Varannan vecka Året runt 

Fritidsboende Varannan 

vecka 

En gång per 

månad 

Varannan vecka Under perioden 

mitten av april till 

mitten av oktober. 

Övrig tid efter 

särskild beställning 

Flerbostadshus, 

restavfall i kärl 

och container 

Varje vecka Varannan 

vecka 

Två gånger per 

vecka 

Året runt 

Flerbostadshus, 

restavfall i 

krantömmande 

behållare 

Varannan 

vecka 

Varannan 

vecka 

Två gånger per 

vecka 

Året runt 

Verksamheter Varje vecka En gång per 

månad 

Tre gånger per 

vecka 

Året runt eller under 

del av året för 

säsongsbundna 

verksamheter enligt 

överenskommelse 

med TF 
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Matavfall 

Ordinarie hämtning Hämtningsperiod 

En- och tvåbostadshus Varannan vecka Året runt 

Fritidsboende Varannan vecka Under perioden mitten av 

april till mitten av oktober. 

Övrig tid efter särskild 

beställning 

Flerbostadshus, matavfall i 

kärl  

Med samma 

hämtningsintervall som för 

restavfall, men vid hämtning 

av restavfall mer sällan än 

varannan vecka sker 

hämtning av matavfall minst 

varannan vecka 

Året runt 

Flerbostadshus, matavfall i 

krantömmande behållare 

Med samma 

hämtningsintervall som för 

restavfall, men vid hämtning 

av restavfall mer sällan än 

varannan vecka sker 

hämtning av matavfall minst 

varannan vecka 

Året runt 

Verksamheter Med samma 

hämtningsintervall som för 

restavfall, men vid hämtning 

av restavfall mer sällan än 

varannan vecka sker 

hämtning av matavfall minst 

varannan vecka 

Året runt eller under del av 

året för säsongsbundna 

verksamheter enligt 

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

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

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

Övrig tid sker hämtning efter särskild beställning. 

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

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

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

vartannat år.  

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

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

leverantören anvisar.  

Tömning av fettavskiljare ska ske minst två gånger per år. 

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

Farligt avfall från hushåll 

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

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

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

Elavfall och batterier från hushåll 

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

hållas skilt från annat avfall.  

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

bilaga 2. 

Grovavfall från hushåll 

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

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

grovavfall inom eller i anslutning till fastigheten.  

Trädgårdsavfall från hushåll 

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

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

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

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

får förekomma. 

Latrin 

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

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

Latrinbehållare ska förslutas av fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren. Om det finns 

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

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

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

maximalt väga 15 kg.  

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

Slam och urin från enskilda avlopp 

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

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

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

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

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

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

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

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

debiteras tilläggsavgift för extra slangdragning. 

Fosforfällor 

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

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

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

tillföras anläggningen genom fastighetsinnehavarens försorg. 

Fett från fettavskiljare 

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

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

som uppfyller krav på god arbetsmiljö och enligt bilaga 2.  

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

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

långt att hämtningen försvåras ska fastighetsinnehavaren underlätta arbetet genom egna särskilda 

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

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

tilläggsavgift för extra slangdragning. 

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

nyttjanderättshavarens försorg. 

Avfall med producentansvar 

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

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

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

kommunen, se 44-45 §§.  

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

sker hämtning efter överenskommelse mellan fastighetsinnehavare och entreprenör som har de 

tillstånd och avtal som krävs av producenterna. 

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

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

sammansättning, mängd och hantering som behövs som underlag för kommunens 

renhållningsordning. 

Undantag 

Handläggning av anmälnings- och ansökningsärenden 

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

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

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

Bygg- och Miljönämnden. 

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

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

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

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

beräknade avfallsmängderna. 

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

omprövas om förutsättningarna ändrats. Fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren har 

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

renhållningsordning ska gälla tills kommunen beslutar om annat. 

Undantag från krav på utsortering av matavfall 

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

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

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

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

Förutsättningar för eget omhändertagande av hushållsavfall 

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

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

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

risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön.  

Bortskaffande eller återvinning av annat hushållsavfall än trädgårdsavfall kräver anmälan till 

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

Följande krav gäller: 

Latrin 

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

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

hälsa eller miljön, eller näringsläckage, inte uppstår.  

Slam och filtermaterial 

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

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

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

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

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

runt.  

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

anmälan till Bygg- och Miljönämnden. 

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

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

matavfallskvarn till det kommunala avloppsnätet. 

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

uppfylls.  

Utsträckt hämtningsintervall 

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

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

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

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

är slutinspekterad av Bygg- och Miljönämnden  

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

Gemensam avfallsbehållare 

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

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

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

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

Uppehåll i hämtning 

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

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

minst sex (6) månader.  

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

april till mitten av oktober. 

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

bedrivas under en sammanhängande tid om minst en månad. 

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

Befrielse från skyldigheten att överlämna hushållsavfall till kommunen 

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

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

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

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

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

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

Ikraftträdande 

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

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

(MB=Miljöbalken, kursiv text= lagtext) 

ABVA ABVA avser Allmänna bestämmelser om 

användande av Håbo kommuns allmänna vatten- och 

avloppsanläggning. 

Angöringsplats Angöringsplatsen är den plats där 

hämtningsfordonet stannar när avfall ska hämtas. 

Avfall Med avfall avses varje föremål eller ämne som 

innehavaren gör sig av med eller avser eller är 

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

Batterier Ett batteri är en källa till elektrisk energi. Alla 

batterier omfattas av producentansvar och ska samlas 

in. Batterier delas in i typerna industribatteri, 

bilbatteri och bärbara batterier.  

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

krantömmande behållare, latrinbehållare eller någon 

annan anordning för uppsamling av hushållsavfall.  

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

vid bygg- och anläggningsverksamhet, vid rivnings- 

och renoveringsarbeten samt jord- och schaktmassor. 

Som bygg- och rivningsavfall räknas även avfall från 

privatpersoners större renoveringar. Bygg- och 

rivningsavfall utgör inte hushållsavfall. 

Ej brännbart avfall Med ej brännbart avfall avser avfall som inte 

brinner även om energi tillförs, tex metall, glas, 

porslin keramik sten och gips. 

Elavfall Med elavfall avses avfall från elektriska och 

elektroniska produkter. Exempel på elavfall är 

uttjänta eller kasserade datorer, TV-apparater, 

hushållsmaskiner (diskmaskin, spis, brödrost etc), 

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

glödlampor) är också elavfall.  

Entreprenör Entreprenören är det företag som efter upphandling 

i konkurrens anlitas av kommunen för att utföra 

hämtning och omhändertagande av avfall. 

Farligt avfall Farligt avfall är allting som kan skada människors 

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

och lackavfall, lim, lösningsmedel, kemikalier, 

bekämpningsmedel, rengöringsmedel, spillolja och 

avfall med kvicksilver, PCB-haltigt avfall och 

cyanidrester. Utförligare precisering av vad som 

räknas till farligt avfall finns i bilaga 4 i 

avfallsförordningen (2011:927). 

Fastighetsinnehavare Med fastighetsinnehavare avses den som är 

fastighetsägare eller den som enligt 

fastighetstaxeringslagen ska anses som 

fastighetsägare. Tomträttsinnehavare och 

samfällighetsförening kan i förekommande fall 

jämställas med fastighetsinnehavare. 

Fastighetsnära insamling av 

förpackningar 

Med fastighetsnära insamling av förpackningar 

avses insamling som sker på eller i direkt anslutning 

till den fastighet där avfallet uppkommer. 

Alternativet till fastighetsnära insamling är att 

förpackningarna lämnas till producenternas 

återvinningsstationer. 

Fettavskiljare En fettavskiljare är en anordning som används för 

att samla upp slam i form av fettavfall i 

avloppsvatten från lokaler där livsmedel hanteras 

yrkesmässigt. Fettet skulle annars avsättas i 

ledningsnätet och kunna orsaka stopp. 

Fosforfälla En fosforfälla är en typ av filter som används i 

enskilda avlopp för att ta bort fosfor från 

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

Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2004:4), sådant 

avfall från hushållen som är så tungt eller 

skrymmande eller har andra egenskaper som gör att 

det inte är lämpligt att samla in i ordinarie behållare 

för restavfall. Exempel på grovavfall är trasiga 

möbler och cyklar. Som grovavfall räknas även avfall 

från mindre underhållsarbeten och reparationer i 

bostad. Till grovavfall hör inte bygg- och 

rivningsavfall.  

Gångväg Med gångväg avses den gångyta som används av 

hämtningspersonalen för att transportera avfall från 

hämtningsplats till hämtningsfordonet. Gångvägen 

mäts som enkel väg mellan hämtningsfordonets 

angöringsplats och hämtningsplatsen. 

Hushållsavfall Med hushållsavfall avses avfall som kommer från 

hushåll samt därmed jämförligt avfall från annan 

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

samt därmed jämförligt avfall räknas avfall som 

uppkommer som en direkt följd av att människor 

uppehåller sig i en bostad, lokal eller anläggning 

oavsett verksamhet. Som exempel kan nämnas 

köksavfall och städsopor som uppkommer i hushåll, 

industrier, kontor, handel och hantverk, restauranger 

och storkök, skolor och förskolor, järnvägs- och 

busstationer, sjukhus och andra vårdinrättningar, 

samlingslokaler, fritidsanläggningar och 

byggarbetsplatser. 

Hämtningsplats Med hämtningsplats avses utrymme eller plats där 

en eller flera behållare är placerade för hämtning av 

hushållsavfall. 

Insamlingssystem Med insamlingssystem avses det sätt som olika slags 

avfall samlas in på. 

Kompostering Med kompostering avses biologisk behandling där 

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

Krantömmande behållare En krantömmande behållare är en större behållare 

som töms med kranbil. Behållaren kan vara 

markbehållare eller underjordsbehållare. 

Matavfall Med matavfall avses särskilt utsorterat, organiskt 

avfall som komposteras eller samlas in separat för 

biologisk behandling. Matavfall består av rester från 

matberedning och måltider.  

Matavfallskvarn Matavfallskvarn används för sönderdelning av 

matavfall så att det kan samlas upp i särskild sluten 

tank eller följa med avloppsvattnet ut i ledningsnätet 

eller till enskilt avlopp.  

Nyttjanderättshavare Med nyttjanderättshavare avses den som, utan att 

omfattas av begreppet fastighetsinnehavare, har rätt 

att bruka eller nyttja fastighet. 

Producent Med producent avses 

1. den som yrkesmässigt tillverkar, för in till Sverige

eller säljer en vara eller en förpackning, eller

2. den som i sin yrkesmässiga verksamhet

frambringar avfall som kräver särskilda åtgärder av

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

Producentansvar Med producentansvar avses att producenterna har 

ansvar för att en vara eller produkt samlas in och 

omhändertas genom återvinning, återanvändning 

eller bortskaffning på ett sådant sätt som krävs för en 

hälso- och miljömässigt godtagbar avfallshantering 

(gäller förpackningar, tidningar, läkemedel, däck, 

bilar och elavfall). 

Renhållningsordning Den kommunala renhållningsordningen består av 

avfallsplan och avfallsföreskrifter. 

Restavfall Med restavfall avses den vanliga soppåsen, det vill 

säga sådant hushållsavfall som återstår sedan 

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

av vilken typ av behållare som avfallet samlas upp i. 

Dock avses inte slam från enskilda 

avloppsanläggningar, fett från fettavskiljare eller 

latrin. I områden där matavfallssortering inte har 

införts avser restavfall den vanliga soppåsen, 

inklusive matavfall. 

 

Slamavskiljare En slamavskiljare är en anordning som används för 

att fånga upp slam i enskilda avloppsanläggningar. 

 

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

samla upp avloppsvatten då det inte finns tillgång till 

kommunalt avlopp eller andra godkända enskilda 

avloppslösningar. 

 

Säsongsbunden verksamhet Med säsongsbunden verksamhet avses en 

verksamhet som endast är aktiv under en del av 

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

 

Transportväg Med transportväg avses den väg som används av 

hämtningsfordonet för att ta sig till angöringsplatsen. 

 

Trädgårdsavfall Med trädgårdsavfall avses huvudsakligen växtavfall 

som uppkommer vid den normala skötseln av tomter 

hos fritidsboende och en- och tvåbostadshus. Som 

trädgårdsavfall räknas inte avfall som uppkommer 

vid större omläggning av trädgårdar, stubbar eller 

fällda träd. Avfall som uppstår vid 

fastighetsinnehavarens skötsel av flerbostadshusens 

grönytor ingår inte heller. 

 

Återvinningscentral  Med återvinningscentral avses en bemannad 

insamlingsplats där hushållen kan lämna avfall i 

sorterade fraktioner, t.ex. grovavfall, farligt avfall 

och elavfall. En återvinningscentral kan även vara 

mobil. 

Återvinningsstation Med återvinningsstation avses en insamlingsplats 

där hushållen kan lämna sina förpackningar sorterade 

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

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

lämnas vid för respektive avfallsslag anvisad plats.  

Restavfall 

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

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

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

föreskrifter. 

Matavfall 

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

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

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

Farligt avfall från hushåll 

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

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

Ej brännbart avfall 

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

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

lämnas som grovavfall på återvinningscentralen. 

Elavfall och batterier från hushåll 

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

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

försäljningsställen eller vid kommunens återvinningscentral. 

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

beställning  

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

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

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

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

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

beställas mot avgift. 

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

fastighetsinnehavaren ordnar en hämtningsplats enligt entreprenörens anvisningar. Behållare för 

insamlingen kan fastighetsinnehavare skaffa genom direkt överenskommelse med kommunens 

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

glödlampor, bärbara batterier, vitvaror och övrigt elavfall.  

Grovavfall från hushåll 

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

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

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

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

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

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

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

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

avlämnas buntat eller förpackat i för lastningen lämpligt emballage. 

Trädgårdsavfall från hushåll 

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

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

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

lämnas till kommunens återvinningscentral.  

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

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

Plastsäckar får inte förekomma. 

Latrin 

Latrin hämtas enligt §50-53 i dessa föreskrifter. 

Slam och urin från enskilda avlopp 

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

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

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

krav på god arbetsmiljö. 

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

entreprenören och fastighetsinnehavaren. Om fastighetsinnehavaren och entreprenören inte är överens 

om schemaläggningen fastställs hämtningsintervallet av Bygg- och Miljönämnden. Entreprenören 

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

Tömning kan också ske efter särskild beställning. 

Slutna tankar töms efter beställning till entreprenören. 

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

första beställningen av tömning av tank.  

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

i lösvikt hänvisas även till bestämmelserna om avstånd mellan slamsugningsfordonets angöringsplats 

och slambrunn enligt 55 §.  

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

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

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

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

Fett från fettavskiljare 

Fastighetsinnehavaren ansvarar för anläggningens skötsel och underhåll. 

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

fastighetsinnehavaren. Om fastighetsinnehavaren och entreprenören inte är överens om 
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schemaläggningen fastställs hämtningsintervallet av VA-enheten. Entreprenören meddelar 

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

kan också ske efter särskild beställning. 

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

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

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

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

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

Förpackningar och tidningar 

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

producentansvar och ska lämnas vid Förpacknings- och Tidningsinsamlingens återvinningsstationer 

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

hänvisas till det insamlingssystemet. 

Läkemedelsrester och kanyler 

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

behållare som apoteken tillhandahåller. 

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

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

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

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

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

eller BIL Sweden.
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Bilaga 3 Behållartyper 

I kommunen används följande behållare: 

Behållare/utrustning/ 

anläggning 
Får användas för 

avfallsslag 
Ägs/tillhandahålls av 

kommunen (hyreskostnad 

kan tillkomma) 

Ägs/tillhandahålls av 

entreprenören utan 

kommunens medverkan 

Ägs/tillhandahålls av fastighets-

innehavaren1 

Kärl 140, 190, 240 och 

370 liter 
Restavfall för en- och 

tvåbostadshus 
Ja   

Kärl 140, 190 och 240 

liter 
Restavfall för 

fritidsboende 
Ja   

Kärl 190, 240, 370 och 

660 liter 
Restavfall för 

flerbostadshus 
Ja   

Kärl 140, 190, 240, 370 

och 660 liter 
Restavfall för 

verksamheter 
Ja   

Kärl 140 liter Matavfall Ja   

Kärl 370 och 660 liter Grovavfall för 

flerbostadshus 
Ja   

Papperssäck Trädgårdsavfall Nej Nej Ja 

Papperspåsar och 

påshållare 
Matavfall från hushåll Ja   

Container 6 eller 8 m3 

som töms med 

baklastade sopbil 

Restavfall för 

flerbostadshus och 

verksamheter 

Ja  I vissa fall 

Container 6 eller 8 m3 Grovavfall för 

flerbostadshus och 

verksamheter 

Ja  I vissa fall 

Krantömmande 

behållare  
Restavfall för 

flerbostadshus 
Nej  Ja 

Krantömmande 

behållare  
Matavfall för 

flerbostadshus 

Nej  Ja 
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Insatssäck till 

krantömmande 

behållare 

Restavfall och 

matavfall 
Ja 

Matavfallskvarn och 

sluten tank 
Matavfall Nej Ja 

Latrinkärl Latrin Ja 

Röd box, 25 liter Elavfall och batterier 

hos en- och 

tvåbostadshus och 

fritidsboende 

Ja 

Behållare för sortering 

av lysrör, 

lågenergilampor, 

glödlampor, batterier 

och smått elavfall. 

Elavfall i 

flerbostadshus med 

gemensam 

hämtningsplats 

Nej Ja I vissa fall 

Slamavskiljare, sluten 

tank, minireningsverk 

och liknande 

Slam och urin från 

enskilt avlopp 
Nej Ja 

Fosforfälla Filtermaterial Nej Nej Ja 

Fettavskiljare2 Fettavfall Nej Ja 

1 Med fastighetsinnehavare jämställs nyttjanderättshavare och verksamhetsutövare. 

2 För mer information kontakta kommunens VA-enhet. 
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Tekniska förvaltningen 
Avfallsavdelningen 
Maria Åhrström, Miljö/Avfallshandläggare 
0171 528 48 
maria.ahrstrom@habo.se 

 

Nya avfallsföreskrifter för Håbo kommun 

Förslag till beslut  

1. Tekniska nämnden beslutar att godkänna de nya avfallsföreskrifterna för 

Håbo kommun.   

2. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att anta föreslagna 

avfallsföreskrifter. Föreskrifterna ska gälla from 2020-10-16.   

 

Sammanfattning 

Avfallsavdelningen har tagit fram ett förslag till nya avfallsföreskrifter för 

Håbo kommun. Förslaget har varit ute på samråd enligt Tekniska nämndens 

beslut 2020-02-13 § 1. Samråd har skett under perioden 18 februari 2020 till 

och med den 20 mars 2020.  

 

När förslag till avfallsföreskrifter upprättas ska kommuner i skälig 

omfattning samråda med fastighetsinnehavare, myndigheter och 

allmänheten som kan ha ett väsentligt intresse i saken.  

 

Fyra svar inkom under samrådstiden, ett svar var ett yttrande från Håbo 

kommuns Bygg- och miljönämnd. Två svar var utan erinran på förslaget och 

ett svar var önskemål om en förenklad version av föreskrifterna. 

Avfallsavdelningen har behandlat inkomna yttranden från Håbo kommuns 

Bygg- och miljönämnd i bifogad samrådsredogörelse.  

 

Föreliggande förslag till nya avfallsföreskrifter har tagits fram i första hand 

för att anpassa föreskrifterna till det nya insamlingssystemet med 

fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar från en- och 

tvåbostadshus. Även förändringar i lagstiftningen som skett sedan den 

senaste revideringen har beaktats.  

 

En sammanställning av inkomna synpunkter har gjorts, se bilaga 

Samrådsredogörelse.  

 
 
 
Ärendet 

Enligt tidigare beslut förbereder Håbo, Upplands-Bro, Knivsta och Sigtuna 

kommuner för gemensamt införande av fastighetsnära insamling av 

förpackningar och returpapper från en- och tvåbostadshus. Insamlingen 

kommer att ske i två kärl med fyra fack vardera för varje hushåll. Syftet är 

att förbättra servicen för invånarna och att öka sorteringsgraden av 

återvinningsbara material från hushållsavfall. Införande av nytt 

insamlingssystem ligger i linje med förordning (2018:1462) om 
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producentansvar för förpackningar och förordning (2018:1463) om 

producentansvar för returpapper. Införande av insamling med fyrfackskärl 

bedöms vara ett effektivt och användarvänligt sätt att uppfylla 

lagstiftningens krav på fastighetsnära insamling som ska vara infört till år 

2025.  

 

En gemensam upphandling av entreprenör för insamling av hushållsavfall 

har genomförts och ny avtalsperiod börjar 2020-10-16 för alla fyra 

kommuner. Inför bytet av avtalsperiod för insamling av hushållsavfall och 

förändringen av insamlingssystemet för en- och tvåbostadshus behöver 

såväl lokala avfallsföreskrifter som avfallstaxan justeras.    

 

Föreliggande förslag till nya avfallsföreskrifter har tagits fram i första hand 

för att anpassa föreskrifterna till det nya insamlingssystemet med 

fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar från en- och 

tvåbostadshus. Även förändringar i lagstiftningen som skett sedan den 

senaste revideringen har beaktats.  

 

Håbo, Knivsta och Sigtuna kommuner har samtidigt tagit fram förslag till 

avfallsföreskrifter för respektive kommun med syfte att synkronisera 

dokumenten för att ha gemensamma regler och krav.    

 

Avfallsavdelningen har tagit fram ett förslag till nya avfallsföreskrifter för 

Håbo kommun. Förslaget har varit ute på samråd enligt Tekniska nämndens 

beslut 2020-02-13 § 1. Samråd har skett under perioden 18 februari 2020 till 

och med den 20 mars 2020.  

 

När förslag till avfallsföreskrifter upprättas ska kommuner i skälig 

omfattning samråda med fastighetsinnehavare, myndigheter och 

allmänheten som kan ha ett väsentligt intresse i saken.  

 

Fyra svar inkom under samrådstiden, ett svar var ett yttrande från Håbo 

kommuns Bygg- och miljönämnd. Två svar var utan erinran på förslaget och 

ett svar var önskemål om en förenklad version av föreskrifterna. 

Avfallsenheten har behandlat inkomna yttranden från Håbo kommuns 

Bygg- och miljönämnd i bifogad samrådsredogörelse.  

 

En sammanställning av inkomna synpunkter har gjorts, se bilaga 

Samrådsredogörelse.  

 

 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Vissa förändringar i föreskrifterna, men framförallt införande av nytt 

insamlingssystem och ny insamlingsentreprenad, gör att kommunens 

avfallstaxa kommer att behöva revideras. Det är emellertid inte möjligt att 

säga vilka de ekonomiska konsekvenserna blir, då en överenskommelse med 
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producenterna om ersättning för insamling av förpackningar och returpapper 

ännu inte är klar.    

 

I övrigt bedöms inte förändringarna i föreskrifterna medföra ekonomiska 

konsekvenser.   

Uppföljning 

Föreskrifterna utvärderas regelbundet och revideras vid behov.   

 

Beslutsunderlag 

1. Förslag till nya föreskrifter om avfallshantering för Håbo 

kommun   

2. Bilaga 1, Samrådsredogörelse  

3. Bilaga 2, Ändringar i de nya föreskrifterna  

4. Nuvarande avfallsföreskrifter  

 

__________ 

Beslut skickas till 

 Kommunstyrelsen    

 Avfallsavdelningen   
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FÖRESKRIFTER FÖR AVFALLSHANTERING 

Bemyndigande 

1 § Med stöd av 15 kap. 38, 39 och 41 §§ miljöbalken (1998:808) och 
74-75 §§ avfallsförordningen (2011:927) meddelar kommunfullmäk-
tige dessa föreskrifter för avfallshantering i Håbo kommun.  

Inledande bestämmelser 

Kommunens ansvar för avfallshantering, tillsyn och inform-
ation 

2 § Den avfallsansvariga nämnden har verksamhetsansvar, enligt 15 
kap 20 § Miljöbalken, för hanteringen av hushållsavfall i kommunen, 
med särskilt ansvar för att hushållsavfall som utgörs av farligt avfall 
samlas in och transporteras till en behandlingsanläggning. Hantering 
av det avfall som omfattas av kommunens ansvar utförs av kommu-
nens avfallsorganisation och upphandlade entreprenörer. 
 
3 § Tillsynen över avfallshanteringen enligt 15 kap. miljöbalken och 
enligt föreskrifter meddelade med stöd av miljöbalken utförs av den 
tillsynsansvariga nämnden. 
 
4 § Kommunens avfallsorganisation informerar hushållen om krav 
och hantering avseende förpackningar, tidningar/returpapper och 
elavfall i enlighet med gällande producentansvar.  
 

Fastighetsinnehavares och nyttjanderättshavares ansvar 

5 § Fastighetsinnehavare är ansvarig gentemot kommunen för hante-
ring av avfall som uppkommer eller av andra skäl förekommer inom 
fastigheten och för att dessa föreskrifter följs.  
 
Vad som stadgas i dessa föreskrifter gällande fastighetsinnehavares 
ansvar ska i samma utsträckning gälla nyttjanderättshavare. 
 
6 § Ändring av ägandeförhållanden eller annan ändring som berör 
avfallshanteringen ska utan dröjsmål anmälas till kommunens avfalls-
organisation.  

 
7 § Fastighetsinnehavare är skyldig att i behövlig omfattning infor-
mera den eller dem som bor på eller är verksamma inom fastigheten 
om gällande regler för avfallshantering. 
 
8 § Avgift ska betalas för den insamling, transport, återvinning och 
bortskaffande av avfall som utförs genom kommunens försorg och i 
enlighet med avfallstaxa som kommunen har antagit med stöd av 27 
kap. 4 § miljöbalken. 
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Sortering, emballering och överlämning av hushålls-
avfall 

Sortering av avfall 

9 § Fastighetsinnehavare ska sortera ut avfallsslag enligt bilaga 2 
och hålla det skilt från annat hushållsavfall. 
 
10  § Fastighetsinnehavare ska säkerhetsställa möjligheter att sortera 
ut och hålla åtskilda de avfallsfraktioner som ska sorteras ut enligt  
bilaga 2.  
 
11 § Verksamheter, där det inte uppstår matavfall och där mängden 
restavfall ryms inom abonnemanget 140 liters kärl, undantas från krav 
på att lämna matavfall i separat behållare utan krav på ansökan om 
undantag.   
 
I sådan livsmedelsanläggning som avses i livsmedelslagen och där 
livsmedel tillhandahålls konsumenter, kunder, elever, patienter eller 
liknande, ska matavfall alltid sorteras ut. 
 

Emballering och vikt 

12 § Fastighetsinnehavare samt hushåll och verksamheter har an-
svar för att emballera och överlämna avfall enligt bilaga 2. Avfall 
ska vara väl emballerat så att skada, arbetsmiljöproblem eller olä-
genhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. 
 
13 § I behållare och utrymme för avfall får endast läggas sådant avfall 
för vilket behållaren och utrymmet är avsedd.  
 
Behållare får inte fyllas mer än att den kan stängas helt. Den får inte 
heller vara så tung att det kan bli svårigheter att flytta den eller att 
arbetsmiljökrav inte kan tillgodoses. Mer information om dragmot-
stånd och maxvikter för behållare ges av kommunens avfallsorgani-
sation. 
 
Avfall som samlas in i behållare får inte packas så hårt att det blir 
svårt att tömma den. 
 
14 § Fastighetsinnehavare med en- och tvåbostadshus eller fritidshus 
med egna abonnemang och som tillfälligt har för mycket restavfall kan 
använda extra säck, mot avgift, och efter beställning. Säcken ställs ut 
bredvid ordinarie behållare. Hämtning sker i samband med nästkom-
mande ordinarie hämtningstillfälle. 
 
Fastighetsinnehavare med flerbostadshus, gemensamhetslösning el-
ler verksamhet och som tillfälligt har för mycket restavfall kan be-
ställa extra tömning av ordinarie behållare, mot avgift. 
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Skyldighet att överlämna hushållsavfall 

15 § Hushållsavfall under kommunens ansvar ska lämnas till kommu-
nens insamlingssystem om inte annat sägs i dessa föreskrifter. 

Utsorterade avfallsslag hämtas vid fastigheten, vid överenskommen 
eller anvisad plats enligt § 40 eller lämnas på plats som anvisas i  
bilaga 2.  

Det utsorterade avfallet ska transporteras bort så ofta att olägenhet för 
människors hälsa och miljön inte uppstår. Hämtningsintervallet, stor-
lek och antal behållare ska motsvara behovet av borttransport av hus-
hållsavfall från fastigheten.  

Anskaffande, ägande och skötsel av behållare, anord-
ning och anläggning 

Anskaffande och ägande 

16  § I kommunen får endast de behållare användas som anges i avfall-
staxan och som kan tömmas med de insamlingsfordon som används i 
kommunens insamlingssystem.  

17  § Fastighetsinnehavaren ska beställa de behållare, enligt 16 §, och 
det hämtningsintervall, enligt 50 §, som motsvarar fastighetens behov, 
i sådan utsträckning att bestämmelser om sortering, fyllnadsgrad och 
vikt följs.  

Om avfallsmängden som uppstår på fastigheten inte ryms i behållare 
med befintligt abonnemang får avfallsansvarig nämnd besluta om änd-
ringar av antal behållare, storlek på behållare eller intervall för hämt-
ning.  

18  § Kärl och andra behållare som tillhandahålls av kommunens av-
fallsorganisation ägs också av kommunen. Övriga behållare anskaffas 
och ägs av fastighetsinnehavaren eller av entreprenören.  

Små avloppsanläggningar, fettavskiljare samt tank för mat- och fettav-
fall anskaffas, ägs och installeras av fastighetsinnehavaren. Avfalls-
kvarn för matavfall måste kombineras med tank för uppsamling av 
kvarnat matavfall eller med anläggning för avskiljning av mat- och 
fettavfall från avloppsvatten.   

Underjordsbehållare, sopsugsanläggning samt andra behållare och 
anordningar för avfallshantering ska godkännas av kommunens av-
fallsorganisation innan installation. Fastighetsinnehavare ansvarar för 
och bekostar sådana installationer. 
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Skötsel och tillsyn 

19 § Behållare, anläggningar, anordningar och utrymmen för avfallshante-

ring ska underhållas och ges regelbunden service. Det är viktigt för att:  

 Bibehålla god funktion

 Uppfylla krav på god arbetsmiljö och för att

 Minimera risken för skada eller olycksfall

 Undvika buller, lukt och skadedjur

 Behållaren eller anläggningen ska hålla den tänkta livslängden

20 § Fastighetsinnehavaren ansvarar för, och bekostar, underhåll och 
service för anläggningar, anordningar och utrymmen för avfallshante-
ringen inom fastigheten.  

Fastighetsinnehavaren ansvarar för underhåll och service av alla be-
hållare som fastighetsinnehavaren själv äger, eller hyr från annan än 
kommunens avfallsorganisation. 

Fastighetsinnehavaren ansvarar för att anläggningar för små avlopp, 
fettavskiljare och tankar för mat- och fettavfall, sköts och att åtgärder 
vidtas, så att anläggningen uppfyller kraven på funktion och säkerhet. 
Fettavskiljare ska ha en skötselrutin och tömningar ska journalföras. 
Dokumentationen ska kunna visas upp vid tillsynsbesök för kommu-
nens tillsynsmyndighet.  

21 § Fastighetsinnehavaren är ansvarig för rengöring, åtgärder vid 
nedskräpning och tillsyn av samtliga behållare i avfallsutrymmen, eller 
vid annan plats där behållare som hör till fastigheten står. Missköts 
rengöringen, och fastighetsinnehavaren inte heller rengör efter att ha 
fått en uppmaning, får kommunens avfallsorganisation rengöra behål-
laren. Det sker på fastighetsinnehavarens bekostnad till självkostnads-
pris eller en avgift som bestäms av avfallstaxan. 

22 § När kommunens avfallsorganisation ska utföra underhåll eller 
byte av behållare ska dessa vara tillgängliga. 

23 § På behållare som är märkta för identifiering, får markeringarna 
eller utrustning för elektronisk avläsning inte tas bort, förstöras eller 
göras oläsliga. 

Ny- och ombyggnation, installation och anläggande 

Planering 

24 § Vid ny- och ombyggnation ska bygglovshandläggare, kommunens 
tillsynsmyndighet och kommunens avfallsorganisation kontaktas tidigt 
i planeringsskedet för samråd om placering och utformning.  

Det är särskilt viktigt vid ny- och ombyggnation av, eller som påverkar: 

 Avfallsutrymme, miljöhus och liknande
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 Behållare som ska tömmas med kran, till exempel underjords-
behållare

 Gemensam avfallslösning för flera fastigheter

 Små avloppsanläggningar, fettavskiljare, tank för mat- och fett-
avfall, eller dylikt

I det fall det berör det kommunala avloppsnätet ska också VA-
organisationen underrättas. 

Vid utformning och placering av avfallsutrymme, anläggning eller be-
hållare ska hänsyn tas till vad som utgör en god arbetsmiljö vid hämt-
ning av avfall. Platsen där hämtningsfordonet stannar ska anpassas till 
den typ av behållare som ska hanteras på platsen, eller vilken anlägg-
ning som ska tömmas, samt storleken på hämtningsfordonet. 

Bestämmelser som särskilt ska tas hänsyn till är: 

 9-11 §§ om sortering

 16-18 §§ om anskaffande och ägande av anläggning och behål-
lare

 25-32 §§ om anläggning och installation

 33-38 §§ om åtgärder inför hämtning

 40-42 §§ om hämtningsplats och dragväg

 45-48 §§ om transportvägar

Ytterligare riktlinjer finns i ”Teknisk handbok” på kommunens hem-
sida, www.habo.se och i Avfall Sveriges ”Handbok om avfallsut-
rymme”, www.avfallsverige.se. 

Avfallsutrymmen 

25 § Avfallsutrymme ska svara mot fastighetens behov av förvaring, 
källsortering och borttransport. Avfallsutrymmen ska vara väl till-
tagna, med marginal för eventuella förändringar i hur fastigheten an-
vänds samt förändrade krav på sortering.  

Följande gäller vid dimensionering av avfallsutrymme för mat- och 
restavfall: 

 Flerbostadshus eller verksamhet ska vara dimensionerat för
minst en veckas avfallsmängd.

 En- och tvåbostadshus ska vara dimensionerat för minst två
veckors avfallsmängd.

När kärl används ska det finnas tillräckligt med plats runt varje kärl 
för att kunna hantera dessa. Den fria gången mellan rader av kärl ska 
vara minst 1,5 meter och avståndet mellan varje kärl minst 6 cm på 
vardera sida.  

26 § Avfallsutrymmen ska placeras och utformas så att risken för skada 

http://www.habo.se/
http://www.avfallsverige.se/
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och olycka begränsas, både för den som ska lämna och hämta avfall. 
 
Avfallsutrymmen får inte placeras så att avfall måste transporteras 
genom utrymmen där livsmedel hanteras. 
 
Vid nybyggnation ska dragväg för kärl mellan avfallsutrymmet och 
platsen där hämtningsfordonet stannar vara högst 10 meter om det 
inte finns särskilda skäl. Se även 41 § om avstånd mellan avfallsut-
rymme eller kärl och hämtningsfordon. 
 
27 § Trappsteg och trösklar ska inte förekomma. I undantagsfall kan 
tröskel vara kvar om den förses med ramp på båda sidor. Om trösklar 
behövs ska de vara så låga som möjligt för att underlätta för rullstols-
burna samt vid hämtning av avfall. 
 
Det ska finnas uppställningsanordning för dörrar som enkelt kan akti-
veras. Dörrar ska kunna öppnas inifrån utan nyckel.  
 
God belysning ska finnas i rum för kärl och andra behållare samt 
utanför avfallsutrymmen. Belysningsarmaturer ska placeras så att de 
inte döljs av dörrar eller portar.  
 
28 § Avfallsbehållare ska vara tydligt skyltade med uppgift om vilken 
typ av avfall som ska läggas i respektive behållare. 
 
Fastighetsinnehavare ansvarar för att skyltning och information är 
tydlig både för avfallslämnare och hämtningspersonal. 
 
29 § Kommunens avfallsorganisation och entreprenören ska ha till-
träde till de utrymmen i fastigheten där arbetet ska utföras. Nycklar, 
portkoder och dylikt ska tillhandahållas till kommunens avfallsorgani-
sation. 
 

Små avloppsanläggningar, anläggning med sugbart fosforfil-
termaterial, fettavskiljare eller tank för mat- och fettavfall 

30  § Avstånd mellan uppställningsplats för slambil och anslutnings-
punkt för tömning ska inte överstiga 10 meter såvida inte särskilda 
skäl föreligger. Höjdskillnaden mellan fordonets uppställningsplats 
och botten på anläggningen ska vara mindre än 6 meter, om inte sär-
skilda skäl föreligger. Befintliga anläggningar behöver inte byggas om, 
men det kan medföra särskilda avgifter enligt kommunens avfallstaxa. 
 
Anläggningen ska vara tillsluten på ett barnsäkert sätt och försedd 
med de säkerhetsanordningar som behövs med hänsyn till anlägg-
ningens beskaffenhet och belägenhet, men enkel att öppna för den 
som ska tömma.  
 
31 § Efter anslutning till kommunalt avloppsnät eller annan godkänd 
avloppsanläggning, som innebär att befintlig anläggning tas ur bruk, ska 
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sluttömning ske. Fastighetsinnehavaren ansvarar för att sluttömning 
utförs. 

Underjordsbehållare, andra bottentömmande behållare eller 
filterkassett/säck 

32 § Vid installation av underjordsbehållare, andra bottentömmande 
behållare, eller anläggning med fosforfilterkassett eller säck för filter-
material, ska behållaren/anläggningen utformas så att den är åtkomlig 
för fordon utrustat med kran.  

Anläggande ska ske så att avståndet mellan kranfordonets uppställ-
ningsplats och behållarens lyftanordning inte överskrider 6 meter, om 
inte särskilda skäl föreligger.  Om fastighetsinnehavaren eller nyttjan-
derättshavaren själv placerar fosforfilterkassett eller säck för filter-
material inom angivet avstånd inför hämtning kan anläggningen pla-
ceras längre från fordonets uppställningsplats. 

Vid hämtning av avfall ska den fria höjden ska vara minst 10 meter 
över kranfordonet, och hålla minst samma höjd mellan kranfordonets 
uppställningsplats och behållaren eller anläggningen. Det får inte fin-
nas hinder nära den sträcka som behållaren lyfts från behållarplatsen 
till fordonet. 

Uppställningsplatsen ska ha lämpligt underlag som ger tillräcklig bä-
righet när kranfordon ska lyfta behållaren. 

Åtgärder inför hämtning 

Tömning av kärl eller container 

33 § Behållare ska placeras enligt instruktioner från kommunens av-
fallsorganisation så att hämtning kan ske med de fordon som används 
i kommunens insamlingssystem och att hämtning underlättas.  

Behållare ska placeras väl synligt senast klockan 06.00 på hämtnings-
dagen, om inte annat har överenskommits med kommunens avfallsor-
ganisation.  

34 § Behållare ska vara fri från snö och is vid hämtningstillfället. 

35 § Dragvägen, som kärlet eller slangen för slamtömning behöver dras 
av den som utför hämtningen, ska inför hämtning hållas fri från hin-
der, röjas från snö och hållas halkfri. 

36 § Transportvägen för hämtningsfordon ska inför hämtning ha fri 
sikt, hållas fri från hinder, såsom grenar över vägområdet, fordon som 
blockerar hämtstället och liknande, samt röjas från snö och hållas 
halkfri. 
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37 § Fastighetsinnehavaren ska försluta latrinbehållare och rengöra 
den på utsidan innan hämtning sker. 

Tömning av små avloppsanläggningar, fettavskiljare och 
tank för mat- och fettavfall 

38  § Inför tömning ska fastighetsinnehavaren förbereda anläggningen 
så att tömning kan ske med det fordon som används. Slanganslutning 
ska ha en klokoppling av den typ som används i kommunen.  

Små avloppsanläggningar, fettavskiljare och tankar för matavfall ska 
vara lätt tillgängliga för tömning. Lock eller manlucka som öppnas 
manuellt får inte vara övertäckt eller fastfruset när tömning ska ske. 
Lock eller manlucka får väga högst 15 kg, om inte särskilda skäl före-
ligger. Om brunnen eller tanken öppnas genom att locket kan dras åt 
sidan får locket väga högst 35 kg, om inte särskilda skäl föreligger.  

Tydliga instruktioner som behövs i samband med tömning ska tillhan-
dahållas av fastighetsinnehavaren i god tid innan tömning och ska 
finnas tillgängliga i direkt anslutning till anläggningen. När anlägg-
ningen är belägen utanför fastigheten ska den vara markerad med 
skylt som anger till vilken fastighet anläggningen tillhör. 

Fastighetsinnehavaren är skyldig att vidta erforderliga åtgärder för att 
skydda sin anläggning från skador vid tömning. 

Det åligger fastighetsinnehavaren att inför hämtningstillfället placera 
filterkassett eller annan flyttbar behållare som ska tömmas med for-
don utrustat med kran, inom längsta tillåtna avstånd enligt 30 §. 

Filtermaterial i lösvikt ska vara sugbart, i förekommande fall efter 
vattentillförsel. Efter hämtning av uttjänt filtermaterial från fosforfäl-
lor ska nytt filtermaterial tillföras anläggningen genom fastighetsin-
nehavarens försorg. 

39 § Vattenfasen får lämnas kvar i slamavskiljare vid tömning om 
avvattningsteknik tillämpas vid tömning av avloppsanläggning. 

Hämtningsplats, gemensam plats, drag- och trans-
portvägar  

Hämtningsplats och dragväg 

40 § Hämtning av hushållsavfall sker: 

- vid fastighetsgräns vid väg som är farbar enligt § 45,
- vid en med kommunens avfallsorganisation överenskommen

plats eller
- vid en av kommunen anvisad plats.
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Anvisning av plats görs av avfallsansvarig nämnd. 

41 § Platsen där kärlet eller kärlen ställs upp inför hämtning ska vara 
belägen så nära platsen där hämtningsfordonet stannar som möjligt. 
Bestämmelser om avstånd för kärl gäller för alla avfallsslag som läm-
nas i kärl och som omfattas av kommunens ansvar. 

För slangdragning vid tömning av små avloppsanläggningar och fett-
avskiljare gäller 30 §. 

För en- och tvåbostadshus och fritidshus får avståndet inte överstiga 
1,5 meter. Om det finns särskilda skäl kan avfallsansvarig nämnd, efter 
ansökan, besluta att avstånd får vara längre. 

För flerbostadshus, verksamheter samt en- och tvåbostadhus som in-
går i gemensamhetslösning, ska kärl placeras högst 10 meter från plat-
sen där hämtningsfordonet normalt stannar. Om avståndet överstiger 
10 meter debiteras särskild avgift för dragväg enligt kommunens av-
fallstaxa. Avståndet får inte överstiga 30 meter.  

Om det finns särskilda skäl kan avfallsansvarig nämnd, efter ansökan, 
besluta att avstånd får vara längre. 

42 § Fastighetsinnehavaren ska se till att den väg som kärlet eller 
slangen för slamtömning behöver dras av den som utför hämtningen 
hålls i sådant skick att kärl/slang utan svårighet kan förflyttas. Drag-
väg för kärl ska vara jämn, hårdgjord och utan trappsteg.  

Gemensamma behållare och gemensamhetslösning 

43 § Två eller flera fastighetsinnehavare med en- och tvåbostadshus 
eller fritidshus, som bor nära varandra och som har samma typ av 
abonnemang, får dela ett abonnemang för fyrfackskärl och använda 
gemensamma avfallsbehållare under förutsättning att:  

1. Ett normalt abonnemang med fyrfackskärl för en- och tvåbostads-
hus eller fritidshus är tillräckligt för att samla in avfall från samt-
liga fastigheter som avser att dela abonnemang.

2. Fastighetsinnehavarna delar båda fyrfackskärlen som ingår i ett
abonnemang.

3. Det är högst 500 meter mellan ordinarie uppställningsplatser för
behållare vid egna abonnemang.

4. Kraven om fyllnadsgrad och vikt i de här föreskrifterna uppfylls.

5. En av fastighetsinnehavarna förbinder sig att ansvara för uppställ-
ningsplatsen för behållarna.

Beställning görs hos kommunens avfallsorganisation. 
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44  § Fastighetsinnehavare som ingår i samfällighetsförening får an-
vända en eller flera gemensamma avfallsbehållare under förutsättning 
att:  

1. Bestämmelserna i dessa föreskrifter om farbar väg, fyllnadsgrad
och vikt beaktas och att olägenheter för människors hälsa eller
miljö inte uppstår.

2. Samfällighetsföreningen är betalningsansvarig för avfallshante-
ringen.

3. Samfällighetsföreningen ansvarar för uppställningsplats för, och
skötsel av, behållare.

Beställning görs hos kommunens avfallsorganisation. 

Transportvägar 

45 § Fastighetsinnehavaren ska se till att transportväg fram till den 
uppställningsplats som används vid hämtning, hålls i farbart skick. 

Enskild väg som utnyttjas vid hämtning av hushållsavfall ska vara så 
dimensionerad och hållas i sådant skick att den är farbar vid varje 
hämtningstillfälle, för de hämtningsfordon som normalt används i 
hämtningsområdet. 

Riktlinjer för utformning av transportväg finns i Avfall Sveriges hand-
bok för avfallsutrymmen, www.avfallsverige.se. 

46 § Vägen ska ha en fri höjd på minst 4,5 meter. Träd och växtlighet 
får inte inkräkta på den fria höjden eller på den fria bredden. 

47 § Backning måste alltid kunna ske på ett betryggande sätt och end-
ast i undantagsfall samt i samband med vändning. Backning ska sär-
skilt undvikas intill gång- och cykelbanor, lekplatser, bostadsområden, 
skolor, förskolor eller äldreboende. 

48 § Om farbar väg inte kan upprättas ska fastighetsinnehavaren av-
lämna avfallet på plats som överenskommes med kommunens avfalls-
organisation eller anvisas enligt 40 §. 

Hämtningsområde och hämtningsintervall 

49 § Kommunen utgör ett hämtningsområde. 

50 § Avfall ska transporteras bort från fastighet så ofta att olägenhet för 
människor hälsa och miljön inte uppstår. Hämtning av hushållsavfall 
sker med de intervall som framgår av bilaga 3. 
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Åtgärder om föreskrifter inte följs 

51 § Fastighetsinnehavare är skyldig att rätta sig efter dessa föreskrifter 
och instruktioner från kommunens avfallsorganisation om hantering av 
hushållsavfall som uppkommer inom fastighet, så att kommunen kan 
fullgöra sin bortforslingsskyldighet. 

52 § Om föreskrifterna inte följs, exempelvis vid felsortering, dåligt 
eller felaktigt emballerat avfall, felplacerad, överfull eller för tung be-
hållare har kommunens avfallsorganisation rätt att lämna kvar avfallet 
för att fastighetsinnehavaren ska rätta till felet eller att hämta avfallet 
på annat sätt än det ordinarie, mot särskild avgift enligt avfallstaxan. 

Avfallet ska efter rättelseåtgärder från fastighetsinnehavaren eller an-
nan som använder fastigheten hämtas antingen vid nästa ordinarie 
hämtningstillfälle eller efter beställning av extrahämtning mot avgift.  

53 § Om transportväg inte är framkomlig vid hämtningstillfället uteblir 
hämtningen. Nedan anges exempel på tillfälliga hinder och hur det 
påverkar avfallshämtningen: 

 Om vägen inte är farbar på grund av dålig väderlek, snö eller
halka, utförs hämtning så snart som möjligt efter att väghålla-
ren snöröjt eller halkbekämpat vägen.

 Om vägen inte är farbar på grund av hinder som fastighetsinne-
havaren råder över, kan fastighetsinnehavaren beställa extra
hämtning mot avgift enligt kommunens avfallstaxa, när hindret
har undanröjts.

 Om vägen inte är farbar på grund av hinder som fastighetsinne-
havaren inte råder över, utförs hämtning så snart som möjligt
efter att hindret är undanröjt och entreprenören har fått känne-
dom om att vägen är farbar.

54 § Vid upprepade tillfällen när föreskrifterna inte följs kan avfallsan-
svarig nämnd besluta att abonnemanget ska ändras. 

Särskilt om hushållsavfall från verksamheter 

55 § Hushållsavfall från verksamheter ska hållas skilt från annat avfall 
än hushållsavfall. För hushållsavfall från verksamheter gäller 5–70 §§ 
och bilaga 1-3 om ej annat anges i dessa föreskrifter. 
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Annat avfall än hushållsavfall från verksamheter 

Uppgiftsskyldighet 

56 § Den som bedriver en yrkesmässig verksamhet inom kommunen 
som ger upphov till annat avfall än hushållsavfall, ska på begäran 
lämna de uppgifter om arten, sammansättningen, mängden eller han-
teringen av avfallet som behövs som underlag för kommunens ren-
hållningsordning. 

Enligt 24 § avfallsförordningen ska den som är innehavare av en hamn 
lämna uppgift om behovet av avfallshantering enligt 23 § avfallsför-
ordningen till kommunen. Uppgifterna ska lämnas till kommunens 
avfallsorganisation.  

Undantag 

Handläggning av anmälnings- och ansökningsärenden 

57 § Undantag från dessa föreskrifter kan medges under förutsättning 
att särskilda skäl föreligger och att det inte medför risk för olägenhet 
för människors hälsa eller miljön. 

Anmälan eller ansökan om undantag från avfallsföreskrifterna hand-
läggs av tillsynsansvarig nämnd om inte annat anges i 61-70 §§. 

58 § Anmälan eller ansökan om eget omhändertagande av avfall, enligt 
61-62 §§ på den egna fastigheten ska vara skriftlig och innehålla upp-
gifter om vilka avfallsslag och de beräknade avfallsmängderna som
avses omhändertas samt en redogörelse för på vilket sätt omhänderta-
gandet ska ske så att eventuell påverkan på miljön och människors
hälsa kan bedömas.

59 § Beviljade undantag är personliga och upphör att gälla: 
- vid ägarbyte av fastigheten
- om avfallet inte omhändertas på det sätt som angivits
- om förutsättningarna inte längre är uppfyllda
- efter tidsperiod som anges i beslut från tillsynsmyndigheten
- om olägenheter för människors hälsa eller miljön uppstår

Kompostering, annan återvinning eller bortskaffande av 
visst hushållsavfall 

60 § Trädgårdsavfall från fastigheten får komposteras på fastigheten 
utan särskild anmälan. 

61 § Fastighetsinnehavare som själv avser att kompostera matavfall 
och liknande avfall från fastigheten på sin fastighet, ska anmäla detta 
till tillsynsansvarig nämnd. 

Kompostering av matavfall och liknande avfall på fastigheten ska ske i 
skadedjurssäker behållare som kan användas året runt och på sådant 
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sätt att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår. 

62 § Eget omhändertagande av avloppsfraktioner som till exempel 
kompostering av latrin, uppsamling av urin eller eget omhänderta-
gande av slam och filtermaterial får, efter ansökan till tillsynsansvarig 
nämnd, ske i särskild därför avsedd anläggning på fastigheten. Om-
händertagandet ska ske på sådant sätt att näringsämnen kan tillgodo-
göras samt att olägenhet för människors hälsa eller miljön, eller nä-
ringsläckage, inte uppstår. 

Ansökan ska innehålla en komplett beskrivning av anläggningen. 

63 § Installation av matavfallskvarnar kopplade till det kommunala 
avloppsnätet kräver skriftligt medgivande av avfallsansvarig nämnd. 

Matavfallshantering med matavfallskvarn kopplat till små avloppsan-
läggningar kräver skriftligt medgivande av tillsynsansvarig nämnd. 

Matavfallskvarn ansluten till tank för mat- och fettavfall får installeras 
efter anmälan till avfallsansvarig nämnd. 

Undantag från krav på utsortering av matavfall 

64 § Fastighetsinnehavare som av byggnadstekniska eller andra skäl 
inte kan införa sortering av matavfall i separat behållare eller fack, kan 
efter ansökan om undantag till avfallsansvarig nämnd beviljas att 
lämna restavfall utan att sortera ut matavfall i enlighet med gällande 
taxa. Undantaget gäller för en period om längst två år från det datum 
beslut är taget. 

Undantag för gemensamma behållare och gemensamhets-
lösning 

65 § Denna paragraf gäller fastighetsinnehavare som inte kan använda 
gemensamma behållare eller gemensamhetslösning enligt 43 § eller 
44 §. 

Fastighetsinnehavare, med närliggande fastigheter, kan efter ansökan 
till avfallsansvarig nämnd medges rätt att använda gemensamhetslös-
ning med gemensamma avfallsbehållare under förutsättning att:  

1. Kraven om fyllnadsgrad och vikt i de här föreskrifterna uppfylls.

2. En av fastighetsinnehavarna förbinder sig att ansvara för uppställ-
ningsplatsen för behållarna.

Ansökan ska undertecknas av samtliga fastighetsinnehavare och läm-
nas till den avfallsansvariga nämnden. 
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Utsträckt hämtningsintervall 

66 § För små avloppsanläggningar kan fastighetsinnehavare, efter an-
sökan till tillsynsansvarig nämnd medges utsträckt hämtningsintervall 
för avfall från anläggningen. Förlängt intervall kan medges under för-
utsättning att nämnden utifrån ansökan med uppgifter om anlägg-
ningens belastning och beskaffenhet kan bedöma att hämtning inte 
behöver utföras med ordinarie intervall, utan risk för olägenhet för 
människors hälsa eller miljön. Det är fastighetsinnehavarens ansvar 
att hämtning anpassas till anläggningens behov. 

Ansökan ska vara nämnden tillhanda minst 2 månader innan förlängt 
hämtningsintervall kan börja gälla. 

Medgivandet gäller i högst 5 år, därefter måste en ny ansökan lämnas 
in. 

67 § För fettavskiljare och tank för mat- och fettavfall, kan fastighets-
innehavare, efter ansökan till avfallsansvarig nämnd medges utsträckt 
hämtningsintervall för avfall från anläggningen. Förlängt intervall kan 
medges under förutsättning att det utifrån ansökan med uppgifter om 
anläggningens belastning och beskaffenhet kan bedömas att hämtning 
inte behöver utföras med ordinarie intervall, utan risk för olägenhet 
för människors hälsa eller miljön och utan risk för att hämtning för-
svåras eller att tekniska problem på avloppsnätet. Det är fastighetsin-
nehavarens ansvar att hämtning anpassas till anläggningens behov. 

Ansökan ska vara avfallsansvarig nämnd tillhanda minst 2 månader 
innan förlängt hämtningsintervall kan börja gälla. 

Medgivandet gäller i högst 5 år, därefter måste en ny ansökan lämnas 
in. 

Uppehåll i hämtning 

Mat- och restavfall samt förpackningar  

68 § Uppehåll i tömning av fyrfackskärl eller andra behållare för mat- 
och restavfall kan medges efter ansökan till avfallsansvarig nämnd. 
Ansökan ska ha inkommit senast en månad före den avsedda uppe-
hållsperiodens startdatum. Uppehåll i hämtning kan medges för högst 
5 år i taget. Medgivande till uppehåll i hämtning innebär inte befrielse 
från debitering av grundavgift i enlighet med fastställd avfallstaxa. 

Uppehåll i hämtning från permanentbostad kan efter ansökan medges 
fastighetsinnehavare om fastigheten inte kommer att utnyttjas under 
en sammanhängande tid om minst sex månader. 

Uppehåll i hämtning från fritidsbostad kan medges fastighetsinneha-
vare om fastigheten inte kommer att utnyttjas under hela hämtnings-
säsongen. 

Uppehåll i hämtning från verksamhet kan medges om verksamhet inte 
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kommer att bedrivas under en sammanhängande tid om minst sex 
månader. 

Slam och fosforfiltermaterial 

69 § Uppehåll i hämtning av slam eller fosforfiltermaterial från små 
avloppsanläggningar kan medges efter ansökan till tillsynsansvarig 
nämnd. Ansökan ska ha inkommit senast 2 månader före den avsedda 
uppehållsperiodens startdatum. Uppehåll i hämtning kan medges för 
högst 5 år i taget.  

Uppehåll kan tillåtas under förutsättning att fastigheten inte kommer 
nyttjas under en sammanhängande period av minst tolv månader. 

En förutsättning för uppehåll är att fastigheten inte har använts sedan 
förra tömningen eller att tömning sker innan uppehållet inleds för att 
det inte ska finnas avfall i anläggningen när uppehållet börjar gälla. 

Eget omhändertagande och befrielse från skyldigheten att 
överlämna hushållsavfall till kommunen 

70  § Kommunen får efter ansökan till den tillsynsansvariga nämnden, 
om det finns särskilda skäl, medge dispens för fastighetsinnehavare 
från förbudet i 15 kap. 24 § 1 st. miljöbalken om den som ska hantera 
avfallet med stöd av dispensen kan göra det på ett hälso- och miljö-
mässigt godtagbart sätt. 

Ansökan ska innehålla uppgifter om vilka avfallsslag som avses. Om 
ansökan omfattar allt avfall som uppstår på fastigheten får fastighets-
innehavaren inte använda kommunens återvinningscentral eller andra 
avfallstjänster under tiden som undantaget gäller. 

Ikraftträdande 

Dessa föreskrifter träder i kraft den 2020-10-16 då föreskrifter för av-
fallshantering för Håbo kommun beslutade 2017-04-03 § 46 upphör 
att gälla. Beslut om undantag enligt tidigare föreskrifter gäller tills vi-
dare om inte annat anges i beslut eller tills förutsättningarna föränd-
ras. 
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Bilaga 1 Definitioner 

Med hushållsavfall avses sådant avfall som kommunen ansvarar enligt 
15 kap. 20 1 st. § miljöbalken, det vill säga avfall som kommer från 
hushåll och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet. 

Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den 
som enligt 1 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses 
som fastighetsägare, till exempel tomträttsinnehavare och samfällig-
hetsförening. 

Med nyttjanderättshavare avses den som, utan att omfattas av begrep-
pet fastighetsinnehavare, har rätt att bruka eller nyttja fastighet. 

Med entreprenör avses den eller dem som kommunen anlitar för han-
tering av hushållsavfall.  

Med behållare avses kärl, container, bottentömmande behållare ovan 
eller under mark, säck, latrinbehållare, fettavskiljare eller annan an-
ordning för uppsamling av hushållsavfall. 

Med gemensamhetslösning avses en eller flera behållare som omfattar 
större volym än ett normalt abonnemang för en- och tvåbostadshus 
och som används av avfallslämnare för flera fastigheter.  

Med små avloppsanläggningar avses sluten tank, slamavskiljare, fos-
forfälla, minireningsverk och andra motsvarande anläggningar som 
ger upphov till hushållsavfall. Slam- och oljeavskiljare, fettavskiljare 
och latrinkärl innefattas inte i detta begrepp. 

Med tank för mat- och fettavfall avses anläggning för hantering av 
kvarnat matavfall. Det kan vara en sluten tank för uppsamling av 
kvarnat matavfall eller en kombitank, det vill säga en anläggning för 
avskiljning av mat- och fettavfall från avloppsvatten.  

Med återvinningscentral (ÅVC) avses en bemannad plats där hushåll 
får lämna grovavfall, trädgårdsavfall, el-avfall, farligt avfall och små 
mängder bygg- och rivningsavfall. Avfallslämnaren sorterar själv avfal-
let i olika behållare, enligt instruktioner på plats. Restavfall och matav-
fall får inte lämnas på ÅVC. Verksamheter får lämna grovavfall och 
små mängder bygg- och rivningsavfall mot avgift.  

För definitioner av andra termer och begrepp som används i dessa fö-
reskrifter hänvisas till 15 kap. miljöbalken och avfallsförordningen.  

Ytterligare information om avfallshantering finns i kommunens av-
fallsplan och på kommunens hemsida. 
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Bilaga 2 Anvisningar om sortering, emballering och överlämning 

Krav på sortering 
Fastighetsinnehavare ska sortera ut avfallsslag enligt tabellen nedan och hålla det skilt från varandra. Hur avfallet ska emballeras 
och var det ska lämnas framgår i tabellen. 

Avfallsslag Beskrivning Krav på emballering Instruktion för  
lämning/hämtning 

Bygg- och riv-
ningsavfall 

Med bygg- och rivningsavfall avses 
avfall som uppkommer vid bygg- 
och anläggningsverksamhet, vid 
rivnings- och renoveringsarbeten 
samt jord- och schaktmassor.  

Bygg- och rivningsavfall som inte 
producerats i en yrkesmässig verk-
samhet ingår i hushållsavfall.  

Bygg- och rivningsavfall ska 
normalt lämnas utan att embal-
leras. 

Bygg- och rivningsavfall lämnas vid återvin-
ningscentral. Fastighetsinnehavaren kan även 
beställa container för bygg- och rivningsavfall. 
Beställning görs hos kommunens avfallsorgani-
sation. 

Bygg- och rivningsavfall ska sorteras enligt an-
visningar från kommunens avfallsorganisation. 

Farligt avfall ska sorteras ut från bygg- och riv-
ningsavfall och lämnas som farligt avfall. För-
packningar ska sorteras ut och lämnas som för-
packning. 

Elavfall Med elavfall avses apparater med 
sladd och/eller batterier, det vill 
säga detsamma som i 13 § förord-
ningen (2014:1075) om producent-
ansvar för elutrustning. 

El- och elektronikavfall och små batterier kan 
lämnas vid återvinningscentral, i batteriholk 
eller i Samlaren som finns vissa butiker.   

Hämtning från fastighet kan göras efter beställ-
ning. 

Farligt avfall Med farligt avfall avses ett ämne Farligt avfall ska vara tydligt Farligt avfall lämnas till kommunens återvin-
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Avfallsslag Beskrivning Krav på emballering Instruktion för  
lämning/hämtning 

eller föremål som är avfall och som 
är markerat med * i bilaga 4 till av-
fallsförordningen, till exempel ke-
mikalier, målarfärger, spillolja, lös-
ningsmedel, asbest och bekämp-
ningsmedel. 

märkt med uppgift om innehåll 
eller lämnas i uppmärkt behål-
lare. Olika typer av farligt avfall 
får inte blandas inom samma 
kolli eller i samma flaska. 
 

ningscentral. Vissa typer av farligt avfall kan 
även lämnas i Samlaren som finns i vissa buti-
ker.   

Förpackningar 
och tidningar/ 
returpapper 

Förpackningar är en produkt till-
verkad för att skydda, hantera, le-
verera och presentera en vara. För-
packningar som avses här är gjorda 
av papp, papper, kartong, wellpapp, 
hård- och mjukplast, glas, metall 
eller aluminium. 
 
Returpapper är tidningar, tidskrif-
ter, direktreklam, kataloger och 
liknande produkter av papper. Ku-
vert är inte returpapper bland an-
nat eftersom klistret på kuvert är 
ett problem vid återvinningen. 
 

Varje materialslag ska sorteras 
ut för sig. Avfallet som lämnas i 
behållare eller i avsett fack får 
inte packas så hårt att det blir 
svårt att tömma.  
 
Förpackningar och tidning-
ar/returpapper ska läggas löst i 
behållare eller fack. Förpack-
ningar av plast får packas i 
plastpåse. 
 

Förpackningar och tidningar/returpapper som 
läggs i behållare vid fastigheten ska läggas i av-
sett fack eller behållare, enligt anvisning från den 
som tillhandahåller insamlingssystemet. 
 
Större förpackningar eller om förpackningar och 
tidningar/returpapper av annat skäl inte kan 
lämnas i behållare nära fastigheten ska detta 
lämnas vid återvinningsstation eller annan plats 
som producentorganisation tillhandahåller. 
 
Enligt 24b och 24d §§ avfallsförordningen ska 
alla avfallslämnare sortera ut förpackningar och 
tidningar och lämna till återvinning. Enligt 24e § 
avfallsförordningen ska fastighetsägare under-
lätta sortering och insamling av förpackningar 
och tidningar. 
 

Förbrukade 
sprutor och ka-
nyler 

 Förbrukade sprutor och kany-
ler ska läggas i särskilda behål-
lare som tillhandahålls av apo-

Lämnas till apotek 
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Avfallsslag Beskrivning Krav på emballering Instruktion för  
lämning/hämtning 

tek. 

Grovavfall Med grovavfall avses hushållsavfall 
som är så tungt eller skrymmande 
eller har egenskaper som gör att det 
inte är lämpligt att samla in till-
sammans med restavfall. 

Grovavfall ska förses med 
märkning som klargör att det är 
fråga om grovavfall. 

Grovavfall lämnas på återvinningscentral eller 
hämtas sorterat vid fastigheten efter beställning. 

Grovavfall för separat borttransport ska lämnas 
enligt anvisningar från kommunens avfallsorga-
nisation. Avfallet som ska hämtas från fastighet-
en ska kunna hanteras av en person och får väga 
max 25 kg per kolli (gäller inte vitvaror avsedda 
för hushållsbruk). 

I flerbostadshus ska fastighetsinnehavaren an-
visa de boende lämplig uppsamlingsplats för 
grovavfall inom eller i anslutning till fastigheten. 
Fastighetsinnehavare av flerbostadshus kan be-
ställa abonnemang med schemalagd hämtning av 
grovavfall i kärl eller containrar av olika storle-
kar.  

Latrin Blandning av urin och feka-
lier/exkrementer från människor. I 
behållare får bara läggas latrin och 
toalettpapper. 

Latrin ska samlas upp i täta 
behållare. 
Latrinkärl får maximalt väga 15 
kg.  

Latrin får komposteras på den egna fastigheten 
efter ansökan enligt 62§. 

Hämtning från fastigheten kan beställas. 
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Avfallsslag Beskrivning Krav på emballering Instruktion för  
lämning/hämtning 

Matavfall Med matavfall avses allt biologiskt 
nedbrytbart avfall som utgörs av 
hushållsavfall och som uppstår i 
livsmedelshantering. Det är avfall 
från hushåll, restauranger, storkök 
och liknande.   

Matavfall från hushåll och 
verksamheter ska läggas i mat-
avfallspåsar som tillhandahålls 
eller godkänts av kommunens 
avfallsorganisation. Påsen ska 
vara väl försluten så att avfallet 
inte kan spridas. 

Påse med matavfall läggs i behållare eller fack 
avsett för matavfall. 
Det är även möjligt att kompostera matavfall på 
den egna fastigheten. Kompostering av matavfall 
ska anmälas enligt 61 §. 

Matfett, flytande Med flytande matfett avses till ex-
empel frityroljor och annat flytande 
fett som används i samband med 
matlagning, när den mängd som ska 
kastas är mer än vad som kan torkas 
upp med hushållspapper. 

Flytande matfett samlas i ge-
nomskinlig, uppmärkt, behål-
lare med tättslutande lock, till 
exempel PET-flaska eller dunk. 

Behållaren lämnas på återvinningscentral. 

Restavfall Med restavfall avses det avfall som 
återstår när förpackningar, matav-
fall, farligt avfall, tidning-
ar/returpapper, el-avfall och annat 
avfall som omfattas av producent-
ansvar, har sorterats ut. Exempel på 
restavfall är diskborstar, blöjor, ut-
slitna skor eller dammsugarpåsar.  

Nedan anges några avfallsslag som 
får lämnas tillsammans med restav-
fall efter särskild emballering. 

Restavfall ska läggas i påse eller 
paket av lämpligt material och 
storlek. Det paketerade avfallet 
ska vara väl förslutet så att av-
fallet inte kan spridas.  

Restavfallet ska hålla skilt från material som kan 
återanvändas eller återvinnas. 
 
Restavfall lämnas i behållaren för restavfall eller i 
facket för restavfall i ett flerfackskärl. Avfallet 
hämtas och borttransporteras genom kommu-
nens försorg.  
Restavfall får inte lämnas på återvinningscentral 
eller återvinningsstation. 
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Avfallsslag Beskrivning Krav på emballering Instruktion för  
lämning/hämtning 

Döda sällskapsdjur Små sällskapsdjur och mindre 
mängder avfall från husbehovs-
jakt kan lämnas i behållare för 
restavfall om det är väl för-
packat och ingen misstanke om 
smitta förekommer.  

Små sällskapsdjur får lämnas i behållare för 
restavfall. Större sällskapsdjur ska lämnas till 
veterinär, särskild djurkremeringsanläggning 
eller annan godkänd verksamhet för kremering. 
Mindre sällskapsdjur kan även grävas ner på den 
egna fastigheten, förutsatt att graven är så djup 
att djur hindras från att gräva upp kroppen, att 
ingen misstanke om smitta föreligger samt att 
det kan ske utan risk för olägenhet för männi-
skors hälsa eller miljön. Gällande föreskrifter 
från Jordbruksverket ska beaktas. 

Askor, dammande avfall och dylikt Askor, dammande avfall och 
dylikt ska hanteras och embal-
leras på sådant sätt att avfallet 
inte kan förorsaka störningar i 
omgivningen, till exempel ge-
nom att damma. 

Lämnas väl förpackat i behållare för restavfall. 

Glödande avfall får inte lämnas till kommunens 
avfallshantering. Aska och dylikt ska släckas, så 
att det inte fattar eld, och sedan emballeras or-
dentligt. 

Stickande och skärande avfall, till 
exempel kasserade köksknivar, tra-
sigt glas och porslin 

Ska förpackas i ett skyddande 
hölje så att ingen kan skadas 

Lämnas väl förpackat i behållare för restavfall. 

Trädgårdsavfall Med trädgårdsavfall avses 
biologiskt avfall som uppstår i hus-
håll vid normalt nyttjande av träd-
gård vid bostadsfastigheter. 

Vid återvinningscentral ska 
avfallet vara oemballerat. 

Vid hämning vid fastighet ska 

Trädgårdsavfall lämnas på återvinningscentral 
eller hämtas sorterat vid fastigheten efter be-
ställning. 
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Avfallsslag Beskrivning Krav på emballering Instruktion för  
lämning/hämtning 

avfallet vara emballerat enligt 
instruktioner från kommunens 
avfallsorganisation. 

 
 

Övrigt avfall som 
omfattas av pro-
ducentansvar* 
 

Till exempel däck och läkemedel.  Det ska sorteras, emballeras och lämnas en-
ligt mottagarens instruktioner. 
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Bilaga 3 Hämtningsintervall  
I tabellerna nedan presenteras hämtningsintervall och hämtningspe-
riod för avfall från respektive kundgrupp. 

Tabell 1 Hämtningsintervall en- och tvåbostadshus eller fritidshus. 
Gäller fastighetsinnehavare som har eget abonnemang el-
ler som delar ett abonnemang. 

Avfallsslag Behållare Hämtningsintervall 
för en- och tvåbo-
stadshus samt fri-
tidshus1 

Förpackningar, 
tidningar/returpapper, 
matavfall och restavfall 

Fyrfackskärl 12 Varannan vecka 

Förpackningar Fyrfackskärl 2 Var fjärde vecka 

Restavfall Extrakärl, 
enfackskärl, 190 
liter 

Varannan vecka 

Grovavfall Styckvis/kolli Efter beställning 

Elavfall Efter beställning 

Latrin Latrinkärl En gång per månad efter 
beställning under 
perioden april-oktober. 
Övrig tid sker hämtning 
efter beställning av extra 
hämtning.3 

1. Hämtning från fritidshus sker under perioden vecka 16 till vecka 41.
2. Fyrfackskärl 1 kan hämtas var fjärde vecka om matavfall komposteras

och anmälan har gjorts enligt § 61 eller undantag beviljats efter ansökan
enligt § 57.

3. Schemalagd hämtning av latrinbehållare sker en gång per månad under
perioden vecka 16 till vecka 41, efter beställning senast en vecka före
hämtningsveckan. Övrig tid sker hämtning efter särskild beställning.
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Tabell 2  Hämtningsintervall för flerfamiljshus, verksamheter och 
gemensamhetslösningar för en- och tvåbostadshus eller fri-
tidshus 

Avfallsslag och 
behållare 

Ordinarie hämtning Hämtning ska 
ske minst 

Hämtning 
sker som 
oftast 

Restavfall    

Kärl En gång per vecka Var fjärde vecka för 
verksamheter 

Varannan vecka för 
flerbostadshus 

Tre gånger per 
vecka 

Container En gång per vecka Var fjärde vecka för 
verksamheter 

En gång per vecka 
för flerbostadshus 

Tre gånger per 
vecka 

Krantömda 
behållare 

En gång per vecka Var fjärde vecka Två gånger per 
vecka 

Matavfall    

Kärl Ska normalt hämtas med 
samma 
hämtningsintervall som 
för restavfall  

Varannan 
vecka 

Tre gånger 
per vecka 

Krantömda 
behållare 

Varannan vecka Varannan vecka En gång per 
vecka 

Grovavfall    

Kärl eller 
container 

Styckvis/kolli 

Med abonnemang: en 
gång per vecka 

Enstaka hämtning: efter 
beställning 

Med abonnemang: 
en gång per kvartal  

 

Med 
abonnemang:  
2 gånger per 
vecka  

 

Elavfall    

Fastighetsinne
havarens 
behållare 

Styckvis/kolli 

Med abonnemang: var 
fjärde vecka  

Enstaka hämtning: efter 
beställning 

  

 
Säsongshämtning förekommer för verksamheter och gemensamhets-
lösningar. Sommarsäsong är från och med vecka 16 till vecka 41. Vin-
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tersäsong är från vecka 49 till och med vecka 14. 

Tabell 3 Hämtningsintervall slam- och fettavfall samt fosforfilter-
material. 

Avfallsslag Anläggning Hämtningsintervall 

Slam Slamavskiljare med 
ansluten WC 

Minst en gång per år 

Slutna tankar och 
urintankar 

Minst en gång per år 

Slamavskiljare med 
anslutet bad-, disk- och 
tvättavloppsvatten (BDT) 

Minst vartannat år 

Minireningsverk En gång per år eller enligt 
tillverkarens 
rekommendation 

Filtermaterial 
Fosforfällor och andra 
jämförbara anordningar 

Enligt tillverkarens 
rekommendation 

Fettavfall Fettavskiljare Minst en gång varannan 
månad under den period när 
verksamheten är i drift. För 
säsongsverksamhet ska även 
sluttömning ske när 
verksamheten stänger. 
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 2020-04-07 TN 2020/00111 nr 2731 

Tekniska förvaltningen 
Gatu- och parkavdelningen 
Ulla Lindroth Andersson,  
 
ulla.lindroth@habo.se 

 

Begäran om omfördelning av investeringsmedel för utegym i 
Skokloster 

Förslag till beslut  

1. Tekniska nämnden beslutar att inom nämndens investeringsbudget 

omfördela 360 000 kronor från investeringsprojekt 1315, Hundrastgård 

Skokloster och gamla Bålsta för anläggande av utegym i Skokloster.   

 

Sammanfattning 

Tekniska nämnden har sedan tidigare ett uppdrag att verkställa ett 

medborgarförslag om att anlägga en hundrastgård i Skokloster. Ett villkor 

för att medborgarförslaget skulle verkställas var att Slottsskogens 

samfällighet var villiga att ta på sig drift och underhåll av hundrastgården. 

Samfälligheten har meddelat att de inte är villiga att göra detta. 

Samfälligheten ser dock gärna att ett medborgarförslag om utomhusgym 

verkställs. De meddelar även att de tar på sig ansvar för drift och underhåll 

av utomhusgymmet vilket även i detta fall var ett villkor för genomförande. 

För år 2020 saknas investeringsmedel för utomhusgymmet. Förvaltningen 

föreslår därför att kvarvarande medel, 360 000 kronor, i investeringsprojekt 

1315, Hundrastgård Skokloster, omfördelas till ett nytt investeringsprojekt, 

Utomhusgym i Skokloster.   

 
Ärendet 

Tekniska nämnden har sedan tidigare ett uppdrag att verkställa ett 

medborgarförslag om att anlägga en hundrastgård i Skokloster. Ett villkor 

för att medborgarförslaget skulle verkställas var att Slottsskogens 

samfällighet var villiga att ta på sig drift och underhåll av hundrastgården. 

Diskussioner har förts med ordförande för samfälligheten och frågan togs i 

vår upp på samfällighetens årsmöte. Årsmötet enades om att de inte var 

intresserade av att ta på sig drift och underhåll av en hundrastgård. Därmed 

kan medborgarförslaget inte verkställas. 

Samfälligheten var däremot intresserade av att få till stånd det utomhusgym 

som också lyfts som ett medborgarförslag och beviljats av 

kommunfullmäktige. Även detta medborgarförslag villkorades av att 

samfälligheten var villig att ta på sig drift och underhåll av anläggningen 

och samfälligheten har meddelat att de gärna gör detta.  

Medborgarförslaget om utomhusgym beviljades av fullmäktige i slutet av 

2017 med förutsättningen att Slottsskogens samfällighet ställde sig positiv 

till anläggandet och tog på sig drift och underhåll av detsamma. Fullmäktige 

beslutade samtidigt att finansieringen av ett eventuellt utomhusgym skulle 

hanteras inom ramen för investeringsbudget 2018. Då Slottsskogens 

samfällighet under 2018 inte visade intresse för utomhusgymmet så har 
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möjligheten att hantera finansieringen inom ramen för investeringsbudget 

2018 försvunnit.  

Förvaltningen föreslår därför att finansieringen sker genom att överföra 

kvarvarande medel från projekt 1315, Hundrastgård Skokloster och gamla 

Bålsta då anläggande av hundrastgård i Skokloster i nuläget inte är aktuellt. 

Slutkostnaden för hundrastgården i gamla Bålsta är 140 000 kronor. Det 

finns därför möjlighet att avsätta 360 000 kronor för utegym i Skokloster. 

Ett nytt investeringsprojekt måste läggas upp för utegymmet. 

Utomhusgymmet föreslås placeras mellan poolen och tennisbanorna i 

centrala Skokloster enligt överenskommelse med samfälligheten. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

360 000 kronor från projekt 1315, Hundrastgård Skokloster och gamla 

Bålsta överförs till ett nytt investeringsprojekt, Utomhusgym i Skokloster. 

Uppföljning 

Återrapportering av verkställighet i samband med ekonomiuppföljningar 

samt i rapport Uppdrag och verkställighet. 

Beslutsunderlag 

– Medborgarförslag Hundrastgård i Skokloster

– Medborgarförslag Utomhusgym i Skokloster

__________ 

Beslut skickas till 

Tekniska förvaltningen 

Gatu- och parkavdelningen 

Förvaltningsekonom 
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2020-04-14 TN 2020/00113 nr 2759 

Tekniska förvaltningen 
Avfallsavdelningen 
Anna Darpe, avfallschef 
0171-526 73 
anna.darpe@habo.se 

Begäran om utökade investeringsmedel för inköp av 
fyrfackskärl 

Förslag till beslut 

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

investeringsmedel för inköp av fyrfackskärl i samband med att

kommunen inför ett nytt insamlingssystem för avfall.

Sammanfattning 
Håbo, Knivsta, Sigtuna och Upplands-Bro kommuner har genomfört en 
samordnad upphandling av avfallshämtning. Syftet med den samordnade 
upphandlingen är att skapa förutsättningar för att på ett kostnadseffektivt 
sätt öka servicenivån vid insamling av avfall och därigenom 
öka utsorteringen av olika fraktioner till återvinning och minska mängden 
avfall till förbränning. Den högre servicenivån för ökad utsortering och 
återvinning av olika fraktioner ligger i linje med kommunernas 
avfallsplaner och fattade regeringsbeslut. 

Projektet kärlinköp beviljades en budget på 19 miljoner kronor för inköp av 

fyrfackskärl. Budgeten beräknades i ett tidigt skede utifrån dåvarande 

mängdförteckning på kunder och antal kärl samt en bedömning av kostnad 

för montering, utställning och utbyte av kärl. En upphandling har nu 

genomförts tillsammans med Knivsta, Sigtuna och Upplands-Bro 

kommuner vilket göra att en korrektare bedömning av kostnaderna kan 

göras. Utifrån nuvarande mängdförteckning på kunder och antal kärl 

beräknas kostnaden för projektet bli 23,7 miljoner kronor. Alla som bor i 

villa och fritidshus kommer att få ett första informationsutskick om det nya 

insamlingssystemet under maj månad. Ytterligare information kommer att 

skickas ut efter sommaren och i samband med att kärlen kommer att bytas 

ut. Under denna period kan det bli fler som väljer att dela kärl än idag, vilket 

gör att mängden kärl kan komma att ändras. Först i oktober vet vi den 

exakta summan då kostnaden baseras på den mängdförteckning som är 

aktuell då.  

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Kostnadsökningen på 4,7 miljoner kronor är föranledd av att det tidigare 

beloppet beräknades på dåvarande mängdförteckning på kunder och antal 

kärl samt en bedömning av kostnad för montering, utställning och utbyte av 

kärl. Angivet pris baseras nu på faktisk upphandlat pris per kärl och 

utställning av kärl. Den ökade kostnaden kommer att innebära högre 

kapitaltjänstkostnader. Avfallsverksamhetens kapitaltjänstkostnader 

avseende fyrfackskärl kommer delvis att finansieras genom avfallstaxan och 

delvis genom ersättning från det tillståndspliktiga insamlingssystem (TIS) 

som kommunen kommer att bli uppdragstagare åt gällande insamling av 
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returpapper/tidningar och förpackningar. I nuläget går det inte att göra en 

bedömning på hur stor ersättning kommunen kommer att få i ersättning från 

TIS. 

Uppföljning 

Införandet av nytt insamlingssystem inklusive utbyte till nya kärl påbörjas 

under oktober 2020 och beräknas vara klart december 2020. 

Slutrapportering av projektet kommer att göras till ansvarig nämnd samt i 

årsredovisningen. 

Beslutsunderlag 

–    

__________ 

Beslut skickas till 

Ekonomienheten 

Tekniska förvaltningen - avfallsavdelningen  
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2020-02-13 TN 2020/00063 nr 2432 

Tekniska förvaltningen 
Gatu- och parkavdelningen 
Cecilia Nilsen, Gatuingenjör 

cecilia.nilsen@habo.se 

Begäran om att omfördela investeringsmedel till projektet 1399, 
Flytt 100 gatubelysningscetraler från Eon´s elcentraler 

Förslag till beslut 

1. Tekniska nämnden beslutar att inom nämndens investeringsbudget för

2020 omfördela 1 250 000 kronor från projekt 1392, Breddning

Dalstigen, till projektet 1399, Flytt 100 gatubelysningscentraler.

Sammanfattning 

Projektet som avser flytt av elcentraler för gatubelysning från E-ON:s 

nätstationer beviljades medel i 2019 års budget. Investeringen skulle 

fördelas på två år. I budget för 2020 saknas i nuläget tidigare planerade 

medel för 2020. För att kunna slutföra det påbörjade arbetet föreslår 

Tekniska förvaltningen att 1 250 000 kronor omfördelas inom tekniska 

nämndens investeringsbudget för 2020.  

Omfördelning föreslås göras från projekt 1392, Breddning Dalstigen som 

för 2020 har en budget på 2 587 400 kronor.  

Om projekt 1399, Flytt 100 gatubelysningscentraler, inte slutförs kan syftet 

med projektet inte uppnås, det vill säga att endast betala elnäts- och 

förbrukningsavgift för den el som kommunen faktiskt förbrukar. 

Kommunen har nu dubbla kostnader eftersom det är två parallella system 

igång. Planerade besparingsåtgärder för 2020 kommer inte att kunna uppnås 

om projektet inte genomförs i sin helhet.   

Ärendet 

I 2019 års budget beviljades projektet 1399, Flytt 100 

gatubelysningscentraler från E-ON:s nätstationer, totalt 3 500 000 kronor 

fördelat på två år (2019 och 2020). Arbetet med belysningscentralerna 

påbörjades under 2019 och var planerat att fortsätta under 2020. I budget för 

2020 saknas i nuläget tidigare planerade medel för 2020.  

För att få en så effektiv anläggning som möjligt behöver det påbörjade 

projektet slutföras. När projektet är slutfört kommer kommunens 

belysningscentraler att vara separerade från E-ON:s nätstationer. 

Kommunen kommer då endast att behöva betala elnäts- och förbruknings-

avgifter för verklig förbrukning. I nuläget betalar kommunen en kostnad 

som till stor del beräknas som schablonkostnad, det vill säga en teoretiskt 

beräknad andel av den totala kostnaden för el som kommer från elcentralen. 

Detta medför att kommunen betalar en alltför hög kostnad för 

gatubelysningen. Det innebär också att eventuella energibesparingsåtgärder 

som kommunen utför på gatubelysningen inte kommer kommunen till del 

fullt ut.  
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För att kunna slutföra projektet föreslår tekniska förvaltningen att 1 250 000 

kronor omfördelas från projekt 1392, Breddning Dalstigen, till projektet 

1399, Flytt 100 gatubelysningscentraler. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Projekt 1399, Flytt 100 gatubelysningscentraler tillförs 1 250 000 kronor.  

Projekt 1392, Breddning Dalstigen minskas med 1 250 000 kronor och får 

då en budget på 1 337 400 kronor för 2020. Detta innebär projektet inte 

kommer att kunna genomföras i sin helhet år 2020. Förvaltningen 

återkommer med förslag till hur arbetet med projekt 1392 ska fortsätta och 

eventuellt indelas i etapper.  

__________ 

Beslut skickas till 

Tekniska förvaltningen 

Gatu- och parkavdelningen 

Förvaltningsekonom  

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2020-04-01 TN 2020/00103 nr 2666 

Tekniska förvaltningen 
Gatu- och parkavdelningen 
Simon Lange, trafikingenjör 
0171-46 43 57 
simon.lange@habo.se 

 

Lokal trafikföreskrift om förbud mot trafik med tung lastbil på 
infartsvägen till Lillsjöns Företagspark 

Förslag till beslut  

Tekniska nämnden beslutar att anta Håbo kommuns lokala 

trafikföreskrift om förbud mot trafik med tung lastbil på infartsvägen 

från Södra Bålstaleden till Lillsjöns Företagspark (0305 2020:00005).  

 

Sammanfattning 

Förvaltningen föreslår ett förbud mot tung trafik på den mindre infartsvägen 

från Södra Bålstaleden till Lillsjöns Företagspark. Anledningen är att vägen 

inte är dimensionerad för tung trafik samt att anslutningen till Lillsjörännan 

är väldigt skarp. Syftet med denna infartsväg är att avlasta Dragetrondellen.  

 

  

 
Ärendet 

I samband med exploateringen av Lillsjöns företagspark har en mindre 

infartsväg till området anlagts på södra sidan av Södra Bålstaleden. Syftet 

med infartsvägen är att avlasta Dragetrondellen. På grund av utformningen 

har exploatören efterfrågat ett förbud mot tung trafik. Förvaltningen 

instämmer i behovet av detta förbud eftersom vägen inte tillåter stora, breda, 

långa eller tunga fordon. Anslutningen till Lillsjörännan är också skarp och 

inte anpassad för fordon med ovannämnda egenskaper. Därför föreslås ett 

förbud mot trafik med tung lastbil, vilket innefattar alla lastbilar över 3,5 

ton, samt ett tillägg om att förbudet även gäller bussar. Dessa fordon ska 

istället använda sig av infarten via Dragetrondellen. 



TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

Datum Vår beteckning 

2020-04-01 TN 2020/00103 nr 2666 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

- 

Uppföljning 

- 

Beslutsunderlag 

– Håbo kommuns lokala trafikföreskrifter om förbud mot trafik med tung

lastbil på infartsvägen från Södra Bålstaleden till området Lillsjöns

Företagspark (0305 2020:00005)

__________ 

Beslut skickas till 

Gatu- & Parkavdelningen 



 
 
 
 

0305 2020:00005
 

Håbo kommuns lokala trafikföreskrifter om förbud mot trafik med tung
lastbil på infartsvägen från Södra Bålstaleden till området Lillsjöns
företagspark;

 
beslutade den 23 april 2020.
 
Håbo kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 9 och 3 § första
stycket trafikförordningen (1998:1276) följande.
 
På markerade sträckor på infartsväg till området Lillsjöns företagspark enligt kartbild
får tung lastbil och tung buss inte föras.

Denna författning träder i kraft den 4 maj 2020.
 
På Håbo kommuns vägnar.
Tekniska nämnden

Simon Lange



TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

Datum Vår beteckning 

2020-04-07 TN 2020/00117 nr 2732 

Tekniska förvaltningen 
Gatu- och parkavdelningen 
Simon Lange, trafikingenjör 
0171-46 43 57 
simon.lange@habo.se 

Håbo kommuns lokala trafikföreskrift om parkering vid Forsells 
väg (0305 2020:00014) 

Förslag till beslut 

1. Tekniska nämnden beslutar att anta Håbo kommuns lokala

trafikföreskrifter om parkering vid Forsells väg (0305 2020:00014).

Sammanfattning 

Önskemål om utökade parkeringsmöjligheter kring sjösättningsrampen vid 

Forsells väg har inkommit till förvaltningen. Efter utredning finner 

förvaltningen att det finns plats för ytterligare tre parkeringsplatser för 

personbil och lätt lastbil, likt de befintliga platserna. 

Eftersom de befintliga parkeringsplatserna idag saknar föreskrift inkluderas 

de i den här LTF:en. 

Befintliga parkeringsplatser är den stora markeringen längst ned i bild. De tre nya 

parkeringsplatserna är markerade norr om denna.  



TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

Datum Vår beteckning 

2020-04-07 TN 2020/00117 nr 2732 

Ärendet 

Bålstas sjösättningsramp är ett populärt ställe att lägga ner sin båt och 

trafikeras frekvent. Det har inkommit önskemål från både politik och 

invånare om att utöka antalet parkeringsplatser i anslutning till 

sjösättningsrampen. 

Efter synpunkter från invånare och politik om fler parkeringsplatser vid 

sjösättningsrampen har förvaltningen utrett situationen och möjligheten att 

addera ytterligare parkeringsplatser. Förvaltningen anser att fler 

parkeringsplatser kan tillåtas och föreslår att det genomförs. Genom 

godkännande av denna LTF samt tydlig utmärkning av den tillåts ytterligare 

tre platser vid den asfaltsyta som idag har parkeringsförbud. Eftersom de 

befintliga parkeringsplatserna idag saknar LTF så inkluderas även de i den 

här föreskriften. 

I samband med utredningen om ytterligare parkeringsplatser har även en 

LTF för förtydligande av parkeringsförbudet i området utförts (Håbo 

kommuns lokala trafikföreskrift om förbud att parkera på Forsells väg och 

inom områden vid Forsells väg, 0305 2020:00016). 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Hanteras inom avdelningens driftbudget. 

Uppföljning 

- 

Beslutsunderlag 

– Håbo kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering vid Forsells väg

(0305 2020:00014)

__________ 

Beslut skickas till 

Gatu- och Parkavdelningen 



 
 
 
 

0305 2020:00014
 

Håbo kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering vid Forsells väg;
 

beslutade den 23 april 2020.
 
Håbo kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 16 och 3 § första
stycket trafikförordningen (1998:1276) följande.
 
På markerade sträckor på Forsells väg enligt kartbild får lätt lastbil eller personbil
parkeras. Tillåtelsen ger inte rätt att stanna eller parkera där det är förbjudet att stanna
eller parkera enligt trafikförordningen (1998:1276).

Denna författning träder i kraft den 4 maj 2020.
 
På Håbo kommuns vägnar.
Tekniska nämnden

Simon Lange



TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

Datum Vår beteckning 

2020-04-08 TN 2020/00118 nr 2743 

Tekniska förvaltningen 
Gatu- och parkavdelningen 
Simon Lange, trafikingenjör 
0171-46 43 57 
simon.lange@habo.se 

Lokal trafikföreskrift om områdesförbud mot parkering Forsells 
väg 

Förslag till beslut 

1. Tekniska nämnden beslutar att anta Håbo kommuns lokala

trafikföreskrift om förbud att parkera på Forsells väg och inom områden

vid Forsells väg (0305 2020:00016).

Sammanfattning 

Tekniska nämnden antar Håbo kommuns lokala trafikföreskrift om förbud 

att parkera inom områden vid Forsells väg. Syftet är att säkerställa att endast 

markerade platser, avsedda för parkering, används för parkering och att inga 

fordon förhindrar framkomlighet för räddningstjänsten, tillgången till 

sjösättningsrampen eller försvårar trafiksituationen kring den. 



TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

Datum Vår beteckning 

2020-04-08 TN 2020/00118 nr 2743 

Ärendet 

Idag finns lokal trafikföreskrift om parkeringsförbud på Forsells väg från 

Aronsborgsrondellen till sjösättningsrampen. Både polis och invånare har 

dock påpekat otydligheten kring de asfalterade ytorna, som inte är del av 

befintlig parkering och inte tillsynes tillhör vägbana, där parkeringsförbud 

råder. Förvaltningen föreslår därför att ett områdesförbud för Forsells väg 

och områden i anslutning till Forsells väg införs (se kartbild). Detta skulle 

innebära att det inte finns otydligheter, parkering får endast utföras där 

tillåten parkering är utmärkt. 

För att ytterligare förtydliga trafik- och parkeringssituationen föreslår 

förvaltningen i annan trafikföreskrift (dnr 2020/00117) att fler 

parkeringsplatser tillåts på de asfalterade ytorna intill sjösättningsrampen 

som idag utgör ett otydligt utrymme. Även de befintliga parkeringsplatserna 

som idag saknar föreskrift hanteras i detta ärende. 

Syftet är att säkerställa att endast markerade platser, avsedda för parkering, 

används för parkering och att inga fordon förhindrar framkomlighet för 

räddningstjänsten, tillgången till sjösättningsrampen eller försvårar 

trafiksituationen kring den. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

- 

Uppföljning 

- 

Beslutsunderlag 

– Håbo kommuns lokala trafikföreskrifter om förbud att parkera på

Forsells väg och inom områden vid Forsells väg (0305 2020:00016)

__________ 

Beslut skickas till 

Gatu- & Parkavdelningen 



0305 2020:00016

Håbo kommuns lokala trafikföreskrifter om förbud att parkera på
Forsells väg och inom områden vid Forsells väg;

beslutade den 23 april 2020.

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

På Forsells väg och inom områden vid Forsells väg enligt kartbild får fordon inte
parkeras. Förbudet ger inte rätt att stanna där det är förbjudet att stanna eller parkera
enligt trafikförordningen (1998:1276).

Denna författning träder i kraft den 27 april 2020 då Håbo kommuns lokala
trafikföreskrifter 0305 2018:00034 om förbud att parkera på Forsells väg skall
upphöra att gälla.

På Håbo kommuns vägnar.
Tekniska nämnden

Simon Lange



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2020-01-22 TN 2020/00025 nr 2331 

Tekniska förvaltningen 
Gatu- och parkavdelningen 
Simon Lange, trafikingenjör 
simon.lange@habo.se 

 

Lokal trafikföreskrift om förbud att parkera på delar av 
Skeppsvägen 

Förslag till beslut  

1. Tekniska nämnden beslutar att anta Håbo kommuns lokala 

trafikföreskrift om förbud att parkera på Skeppsvägen (0305 

2020:00013) 

 

Sammanfattning 

Tekniska nämnden antar Håbo kommuns lokala trafikföreskrift om förbud 

att parkera på Skeppsvägen. Syftet är att säkra åtkomsten till de 

avfallsbehållare som står längs med Skeppsvägen och därmed underlätta 

avfallshanteringen i området.  

 
Ärendet 
Skeppsvägen är en relativt smal gata som blir ännu smalare i och med de 

parkerade bilar som står längs med sträckan mellan Kalmarvägen och 

Skeppsparken. Det går inte att möta andra fordon och det är dessutom flera 

utfarter från fastigheter längs sträckan. Parkerade bilar på Skeppsvägen 

leder till att de kranbilar (sopbilar) som hämtar avfall ur markbehållare längs 

med Skeppsvägen har svårt att komma åt behållarna och därmed utföra sitt 

arbete.  

På grund av detta ställde HåboHus, som äger fastigheterna med tillhörande 

avfallsbehållare längs Skeppsvägen, frågan till kommunen huruvida ett 

parkeringsförbud i någon form var möjligt på Skeppsvägen. I samtal med 

HåboHus ger de godkännande till alla lösningar som underlättar för 

avfallshanteringen. Efter att ha förankrat frågan hos Avfallsavdelningen 

finner Tekniska förvaltningen ett parkeringsförbud är befogat. 

Avfallsavdelningen meddelade att utföraren behöver ungefär 3 

fordonslängder, totalt ca 30 meter framför behållarna, för att kunna utföra 

arbetet. Detta har även godkänts av HåboHus. 

Förvaltningen har även undersökt möjligheten för boende och besökande att 

parkera inom, de av HåboHus anordnade parkeringsplatserna vid 

bostadsområdet. Det visar sig att det inte råder brist på parkeringar, se 

bilaga. Med ett förbud om 15 meter före och efter behållare kvarstår 

dessutom ca 7 potentiella parkeringsplatser längs Skeppsvägen. 

För att förbättra trafikmiljön och säkra sopbilarnas åtkomst till 

avfallsbehållare (utmarkerade med röda ringar i kartan) föreslår Tekniska 

förvaltningen införa parkeringsförbud 15m före samt 15 efter varje behållare 

längs Skeppsvägen på sträckan mellan Kalmarvägen och förlängningen av 

Skeppsparken (se karta). 



TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

Datum Vår beteckning 

2020-01-22 TN 2020/00025 nr 2331 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

- 

Uppföljning 

- 

Beslutsunderlag 

- Bilaga Parkeringstal för Håbohus bostäder vid Skeppsvägen

- Håbo kommuns lokala trafikföreskrift om förbud att parkera på

Skeppsvägen (0305 2020:00013)

__________ 

Beslut skickas till 

Gatu- & Parkavdelningen 



0305 2020:00013

Håbo kommuns lokala trafikföreskrifter om förbud att parkera på
Skeppsvägen;

beslutade den 23 april 2020.

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

På markerade sträckor, 15 meter före och 15 meter efter avfallsbehållare på
Skeppsvägen, enligt kartbild får fordon inte parkeras. Förbudet ger inte rätt att stanna
där det är förbjudet att stanna eller parkera enligt trafikförordningen (1998:1276).

Denna författning träder i kraft den 4 maj 2020.

På Håbo kommuns vägnar.
Tekniska nämnden

Simon Lange



TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) 

Datum Vår beteckning 

2020-04-06 TN 2020/00110 nr 2723 

Tekniska förvaltningen 
Gatu- och parkavdelningen 
Simon Linde, trafikingenjör 
simon.linde@habo.se 

Upplåtelse av plats för byte mellan tåg och SJ:s 
ersättningsbussar 

Förslag till beslut 

1. Tekniska nämnden beslutar att upplåta en del av övre

pendlarparkeringen vid Bålsta station till ersättningsbussar i samband

med avstängning av Mälarbanan.

Sammanfattning 

Björks buss har (på uppdrag av SJ) inkommit med en förfrågan om att 

stänga av delar av den övre pendlarparkeringen för allmän trafik och istället 

nyttja den för avlämnings- och upphämtningsplats för ersättningsbussar. 

Detta då arbete med Mälarbanan medför inställd tågtrafik mellan 

Sundbybergs station och Jakobsbergs station under tre perioder år 2020; 

Kristi himmelsfärd (21-24 maj), under sommaren (4-27 juli) och 

Allhelgonahelgen (30 oktober – 2 november). 

Förvaltningen har fört dialog med involverade parter och Region Uppsala 

gör bedömningen att ersättningsbussarna inte får plats på det tillfälliga 

busstorget. Ersättningsbussarnas snäva tidtabell medför att andra ytor, 

längre ifrån stationen, inte är aktuella. 

Det är totalt 109 av cirka 250 parkeringsplatser som berörs på aktuell 

parkering, varav tre parkeringsplatser för rörelsehindrade. Likaså berörs 

ytan för hämtning och lämning precis utanför ingången. Storleken på ytan 

beror på antalet bussar, bussarnas begränsade svängradie samt att både 

avlämning och upphämtning ska ske samtidigt. 

Avstängningen av parkeringsplatserna sker dock under perioder då färre 

pendlar och det kvarvarande antalet parkeringsplatser bedöms täcka 

behovet. Förvaltningen föreslår därför att tillgodose Björks buss förfrågan 

och upplåta en del av övre pendlarparkeringen till ersättningsbussar i 

samband med avstängningen av Mälarbanan.  



TJÄNSTESKRIVELSE 2(3) 

Datum Vår beteckning 

2020-04-06 TN 2020/00110 nr 2723 

Ärendet 

Trafikverket bygger ut Mälarbanan och under år 2020 stängs järnvägen av 

mellan Sundbyberg och Jakobsberg. Detta påverkar tågtrafiken till och från 

Bålsta station under Kristi himmelsfärd, delar av sommaren (4 till 27 juli) 

samt Allhelgonahelgen (30 oktober till 2 november). Avstängningen 

påverkar pendeltågstrafiken samt den regionala och nationella tågtrafiken.  

SJ har beställt ersättningsbussar av Björks buss som ska trafikera sträckan 

mellan Stockholms Central och Bålsta station samt mellan Sundbybergs 

station och Bålsta station. Arbetet med Mälarbanan har pågått i flera år och 

det här är inte det första året som ersättningsbussarna angör Bålsta station. 

Det är dock första året avstängningen sker när även ordinarie busstorg är 

avstängt. Det tillfälliga busstorget har en annan utformning med en mer 

begränsad av- och påstigningsyta.   

Kartbild med den förslagna ytan markerat i rött. 



TJÄNSTESKRIVELSE 3(3) 

Datum Vår beteckning 

2020-04-06 TN 2020/00110 nr 2723 

Björks buss (som har uppdraget att köra SJ:s ersättningsbussar) inkom i 

februari till Håbo kommun med en förfrågan om att stänga av delar av den 

övre pendlarparkeringen för allmän trafik och istället nyttja den som 

avlämnings- och upphämtningsplats för ersättningsbussar. Det rör sig om 

mellan fyra och åtta bussar per tåg. I vissa fall kan det röra sig om ca 500 

personer som ska byta färdmedel på ca 10 minuter.  

Förvaltningen har fört dialog med Region Uppsala (den regionala 

kollektivtrafiksmyndigheten med rådighet över busstrafiken inom Håbo 

kommun) och Björks buss för att hitta en alternativ lösning. Enligt Region 

Uppsala kan inga ytterligare bussar trafikera busstorget om inte fysiska 

ingrepp görs. Detta skulle t.ex. kunna innefatta att grusa upp gräsytan 

mellan Stockholmsvägen och Busstorget, vilket dock inte skulle ge nog med 

plats för alla bussar.  

Alternativa angöringsytor har också diskuterats, som t.ex. Talltorp. Ytorna 

vid Talltorp kan dock först ställas iordning efter 30 september då lokalerna 

är helt utrymda. Vidare är det inte troligt att ytan skulle kunna nyttjas för 

bussuppställning även när den är iordninggjord på grund av avståndet till 

stationen och den strama tidtabellen. Tidtabellen medger inte heller att ett 

antal bussar körs fram till stationen medan övriga väntar på en närbelägen 

plats.  

I dagsläget ser förvaltningen därför ingen möjlighet till alternativa lösningar 

utan föreslår att den föreslagna delen av parkeringen stängs av för allmän 

trafik enligt förslaget från Björksbuss under Kristi himmelsfärd för att sedan 

utvärdera detta.  

Förslaget innebär ett minskat antal parkeringar med 109 platser (varav 3 

platser för rörelsehindrade). Även möjligheten att hämta och lämna av 

personer nära stationen begränsas då bussarna ska nyttja ytan närmast 

ingången. Dessa inskränkningar är dock endast aktuella under perioder då 

färre pendlar och trycket på pendlarparkeringar är lägre. Förvaltningen 

bedömer därför att kvarvarande parkeringen är nog för att möta efterfrågan 

och avstängningen bör inte påverka pendlarna mer än att de inte kan parkera 

närmast stationen.  

Det är viktigt att få till en fungerande lösning för avlämning och 

upphämtning. Likaså bör ett antal parkeringsplatser tillfälligt göras om till 

parkering för rörelsehindrade.  

Beslutsunderlag 

– "[Ange vilka underlag som hör samman med tjänsteskrivelsen]"

__________ 

Beslut skickas till 

Tekniska förvaltningen, Gatu- och parkavdelningen 



INFORMATION 1(2) 

Datum Vår beteckning 

2020-04-22 2020/00112 

Tekniska förvaltningen 
Avfallsavdelningen 
Anna Darpe, Avfallschef 
0171-52673 
anna.darpe@habo.se 

Flytt av containern för brännbart på ÅVC 

Förslag till beslut 

1. Tekniska nämnden godkänner informationen.

Sammanfattning 

En stor del av det avfall som kommer in på återvinningscentralen kan 

återanvändas, materialåtervinnas eller sorteras ännu bättre. För att kunna 

sortera bättre måste det vara lätt att göra rätt för våra kommuninvånare. 

Stegvis har verksamheten gjort förändringar gällande sorteringen, i syfte att 

göra det enklare och tydligare för kommuninvånarna. För att styra mot 

bättre sortering och bättre arbetsmiljö föreslås containern för brännbart 

flyttas upp på rampen och ha stängt lock. Containern kommer att förses med 

en tydlig skylt om att man ska kontakta personalen om man vill slänga något 

i containern. Alla säckar ska tömmas, vilket vi redan kräver idag. Detta för 

att personalen ska få en möjlighet att se vad kunden vill kasta och samtidigt 

informera kunden om sortering.  

En generell översyn och uppdatering ska göras av alla skyltar vid 

containrarna om vad som ska sorteras i respektive container/behållare. För 

att ytterligare öka kunskapen föreslås en informationstavla sättas upp vid 

personalbyggnaden gällande brännbart med information om hur man 

sorterar på plats och om vad man kan slänga hemma i sin gröna soptunna. 

Målet är att det ska vara lätt för besökarna att sortera rätt, att så mycket som 

möjligt återbrukas eller materialåtervinns och att inget avfall ska behöva 

hamna i containern för brännbart. 

De flesta kunder sorterar redan idag sitt brännbara i containern för tapet, 

takpapp och gummi, vilket gör att det inte bör vara alltför många som vill 

använda containern för brännbart. Det är viktigt att tänka på att det kan bli 

en större belastning på personalen och fler diskussioner om sortering men 

också att personalen får bättre kontroll på sorteringen och samtidigt kan öka 

både återbruket, kunskapen hos besökarna och ge dem bättre service. 

Bakgrund 

En stor del av det avfall som kommer in på återvinningscentralen kan 

återanvändas, materialåtervinnas eller sorteras ännu bättre. För att kunna 

sortera bättre måste det vara lätt att göra rätt för våra kommuninvånare. 

Stegvis har verksamheten gjort förändringar gällande sorteringen, i syfte att 

göra det enklare och tydligare för kommuninvånarna. För att styra mot 

bättre sortering och bättre arbetsmiljö föreslås containern för brännbart 

flyttas upp på rampen och ha stängt lock. Containern kommer att förses med 

en tydlig skylt om att man ska kontakta personalen om man vill slänga något 



INFORMATION 2(2) 

Datum Vår beteckning 

2020-04-22 2020/00112 

i containern. Alla säckar ska tömmas, vilket vi redan kräver idag. Detta för 

att personalen ska få en möjlighet att se vad kunden vill kasta och samtidigt 

informera kunden om sortering.  

En generell översyn och uppdatering ska göras av alla skyltar vid 

containrarna om vad som ska sorteras i respektive container/behållare. För 

att ytterligare öka kunskapen föreslås en informationstavla sättas upp vid 

personalbyggnaden gällande brännbart med information om hur man 

sorterar på plats och om vad man kan slänga hemma i sin gröna soptunna. 

Målet är att det ska vara lätt för besökarna att sortera rätt, att så mycket som 

möjligt återbrukas eller materialåtervinns och att inget avfall ska behöva 

hamna i containern för brännbart. 

De flesta kunder sorterar redan idag sitt brännbara i containern för tapet, 

takpapp och gummi, vilket gör att det inte bör vara alltför många som vill 

använda containern för brännbart. Det är viktigt att tänka på att det kan bli 

en större belastning på personalen och fler diskussioner om sortering men 

också att personalen får bättre kontroll på sorteringen och samtidigt kan öka 

både återbruket, kunskapen hos besökarna och ge dem bättre service. 

Avfallsverksamheten har stora utmaningar framför sig och nyligen beslutade 

EU om en ny avfallslagstiftning vilket innebär ytterligare skärpta krav på 

materialåtervinning bland annat ska 55 procent av det kommunala avfallet i 

EU (från hushåll och företag) återvinnas till 2025. Målet kommer sedan att 

öka till 60 procent år 2030 och till 65 procent år 2035.  

Från 1 april införs en skatt på förbränning av avfall med en skattenivå som 

kommer att trappas upp stegvis, från 75 kr per ton avfall 2020, till 100 kr 

per ton avfall 2021 och till 125 kr per ton avfall 2022. Skatten syftar till att 

på lång sikt uppnå en mer resurseffektiv och giftfri avfallshantering, 

uppfyllande av målet att Sverige ska gå före på klimat- och miljöområdet 

och bli världens första fossilfria välfärdsland 



Kartbild över det berörda området. Vårdboendets placering schematiskt markerat med 

röd prick. 

TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

Datum Vår beteckning 

2020-04-07 TN 2020/00073 nr 2506 

Tekniska förvaltningen 
Gatu- och parkavdelningen 
Simon Linde, trafikingenjör 
simon.linde@habo.se 

Namnsättning av nytt vårdboende vid Kyrkcentrum 

Förslag till beslut 

1. Tekniska nämnden beslutar att namnge nytt vårdboende vid

Kyrkcentrum till Parkgården.

Sammanfattning 

Intill Kyrkcentrum i Bålsta ska ett nytt vårdboende uppföras. Det 

kommunala bostadsbolaget Håbohus genomför byggnationen. Förr fanns det 

en dansbana och föreningslokal på platsen. Dansbanan var ett välkänt inslag 

i Bålsta under 1950- och 1960-talet och föreningslokalen var en 

samlingsplats fram till byggnationen av Kyrkcentrum. Föreningslokalen 

benämndes Parkgården. Namnberedningsgruppen föreslår därför att platsens 

historia som samlingsplats ska fångas upp i vårdboendets namn som då blir 

Parkgården. Namnet Parkgården är även lokalt förankrat i gatustrukturen då 

infartsvägen till området heter Parkvägen. 



TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

Datum Vår beteckning 

2020-02-27 TN 2020/00073 nr 2506 

Namnberedningsgruppen består av representanter från bygg- och 

miljöförvaltningen, tekniska förvaltning samt plan och 

exploateringsavdelningen och kultur- och fritidsförvaltningen.   

Uppföljning 

Ingen uppföljning krävs. 

Beslutsunderlag 

– Detaljplan  435 Särskilt boende vid Kyrkcentrum, Gillmarken 1:1

__________ 

Beslut skickas till 

Bygg- och miljöförvaltningen 

Tekniska förvaltningen, Gatu- och parkavdelningen 

Kultur och fritidsförvaltningen 

Plan- och exploateringsavdelningen  



TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

Datum Vår beteckning 

2020-04-07 TN 2020/00115 nr 2735 

Tekniska förvaltningen 
Tekniska avdelningens stab 
Eva Anderling, Förvaltningschef 

eva.anderling@habo.se 

Internkontrollplan tekniska nämnden 2020 

Förslag till beslut  

1. Tekniska nämnden godkänner plan för intern kontroll för nämndens

verksamheter för år 2020

Sammanfattning 

Tekniska förvaltningen har för verksamheterna gata och park, lokalvård, 

avfallshantering och VA identifierat tre riskområden i organisationen som 

särskilt bör följas upp under 2020.  

Förvaltningen föreslår en internkontrollplan för 2020 som omfattar dessa 

riskområden. Riskområdena berör samtliga verksamheter. De riskområden 

som avses är: 

 Uppföljning av att ingångna ramavtal som rör den tekniska

verksamheten följs.

 Kontroll av att entreprenörer levererar enligt avtal för

driftentreprenader.

 Uppföljning och framtagande av uppgifter som visar inom

vilken tid som återkoppling och genomförande av politiska uppdrag

sker.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inom ram. 

Uppföljning 

Internkontrollplan för år 2020 följs upp i samband med delårsbokslut i 

augusti samt vid årsbokslut. 

Beslutsunderlag 

– Internkontrollplan 2020 tekniska nämnden

__________ 

Beslut skickas till 

Kommunrevisionen 

Teknisk chef  



TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

Datum Vår beteckning 

2020-04-07 TN 2020/00119 nr 2736 

Tekniska förvaltningen 
Gatu- och parkavdelningen 
Lars Åhlander, planeringschef 
lars.ahlander@habo.se 

Gång- och cykelväg till ICA Maxi, kompletteringsbegäran om 
omfördelning av investeringsmedel  

Förslag till beslut 

1. Tekniska nämnden beslutar att omfördela ytterligare 60 000 kr från

investeringsprojekt 1394, Gångbro Järnvägsparken, till nytt

investeringsprojekt 1316 - Gång- och cykelväg till Lillsjöns

företagspark.

Sammanfattning 

Tekniska nämnden har beslutat bygga en ny gång- och cykelväg till 

Lillsjöns företagspark (ICA-Maxi) utmed Södra Bålstaleden. Den tidiga 

budgetkalkylen visade på att det skulle kosta c:a 540 000kr och det var 

denna summa som tekniska nämnden beslutade omfördela från projekt 

1394. Nu har tekniska förvaltningen fått en offert på 589 000kr och föreslår 

då att även resterande investeringsmedel om 60 000kr i projekt 1394, 

Gångbro Järnvägsparken omfördelas till 1316, Gång- och cykelväg till 

Lillsjöns företagspark (ICA-Maxi).    

Bild. Gång- och cykelvägens dragning utmed Södra Bålstaleden, från Kalmarrondellen till 

befintlig gatustruktur vid Karl Hedins bygghandel. De blåa sträckorna representerar 

anslutningarna som föreslås göras med hög standard medan den röda sträckan föreslås 

göras med enkel standard. 



TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

Datum Vår beteckning 

2020-04-07 TN 2020/00119 nr 2736 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Investeringsmedel om 540 000kr har beslutats omfördelas från projekt 1394, 

Gångbro Järnvägsparken, men nu visar offert från Skanska att det behöver 

omfördelas ytterligare 60 000kr från projekt 1394, Gångbro Järnvägsparken. 

Uppföljning 

- 

Beslutsunderlag 

–
__________ 

Beslut skickas till 

Tekniska förvaltningen  

Gatu- och parkavdelningen 

Förvaltningsekonom 



TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

Datum Vår beteckning 

2020-03-26 TN 2020/00086 nr 2646 

Tekniska förvaltningen 
Gatu- och parkavdelningen 
Cecilia Nilsen, Gatuingenjör 

cecilia.nilsen@habo.se 

Medborgarförslag: Effektbelysning under järnvägsbro, 
Enköpingsvägen 

Förslag till beslut 

1. Tekniska nämnden beslutar att medborgarförslaget om effektbelysning

under järnvägsbro, Enköpingsvägen, ska anses besvarat.

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår 

effektbelysning under järnvägsbron i gamla Bålsta (Enköpingsvägen). I 

förslaget påpekas att det under höst och vintertid är väldigt mörkt och att 

många trafikanter är på väg till både skola och arbete. Medborgarförslaget 

överlämnades till tekniska nämnden för beredning och beslut, KF 2020-02-

24, §6. 

Förvaltningen har redan tidigare fått in liknande synpunkter från andra 

medborgare. Förvaltningen har också tidigare vidtagit åtgärder för att 

förbättra belysningen men har nu beställt uppsättning av ytterligare 

belysning. Arbetet kommer att utföras under våren/sommaren 2020. 

Kostnaden beräknas bli 200 000 kronor och innefattar belysning i befintligt 

räcke, pollarbelysning och arbete. 

Tekniska förvaltningen föreslår med anledning av ovanstående att 

medborgarförslaget ska anses besvarat.   

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Åtgärder med att belysa järnvägsbron beräknas kosta ca 200 000 kronor och 

det finansieras inom ramen för den investeringsbudget som är beslutad för 

år 2020.  

Beslutsunderlag 

– Medborgarförslag – Effektbelysning under järnvägsbro,

Enköpingsvägen

__________ 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsen – för kännedom 

Förslagsställaren 

Hemsidan  



Håbo kommun
Motion2.0

Uppgiftsnamn Uppgiftsvärde

Behörighet
Förnamn Marro
Efternamn Rehn
Folkbokföringsadress
Postnummer
Ort Bålsta
Telefonnummer dagtid
E-postadress
Folkbokförd i Håbo
Fler förslagsställare

 

Utbildning
Formulera förslaget

Hej,
Jag vill att ni ser över någon slags effektbelysning att ha under järnvägsbron, Enköpingsvägen.
Efter kl 15.00 nu på höst och vintertid så är det väldigt mörkt där under, både morgon och kväll
så är det
mycket trafikanter på väg till både skola och arbete. Jag bifogar en bild från en "grann"kommun
.
Tack på förhand.
Med vänlig hälsning
Marro Rehn

Ladda upp dokument
Ladda upp tillhörande dokument Effektbelysning Kungsängen.pdf

Certifikat
Certifikatutgivare Mobilt BankID

Dataskyddsförordningen Håbo kommun samlar in dina personuppgifter i syfte att erbjuda möjlighet att
lämna medborgarförslag eller motion via e-tjänsten. Vi behandlar dina uppgifter med stöd av Artikel 6 1
e i Dataskyddsförordningen, behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller
som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning. Personuppgiftsansvarig för hanteringen av
dina personuppgifter är Kommunstyrelsen i Håbo kommun. Läs mer om dina rättigheter, hur Håbo kommun
hanterar personuppgifter samt hur du kommer i kontakt med dataskyddsombudet på https://www.habo.se/
personuppgifter.

Support-Id: F21-DFF

1 (1)



TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

Datum Vår beteckning 

2020-04-07 TN  nr 2734 

Tekniska förvaltningen 
Tekniska avdelningens stab 
Eva Anderling, Förvaltningschef 

eva.anderling@habo.se 

Information om status i pågående investeringsprojekt per mars 
2020 

Förslag till beslut 

1. Tekniska nämnden noterar status för tekniska förvaltningens

investeringsprojekt per mars 2020

Sammanfattning 

I anslutning till ekonomiuppföljningen som sker fem gånger under 2020 

uppdaterar tekniska förvaltningen uppgifter om investeringsprojektens 

status i en särskild projektlista. 

I projektlistan framgår innevarande skede i respektive projekt, budget, utfall 

och prognos. Vidare framgår när överlämning till drift planeras. 

Slutligen framgår en riskbedömning avseende tid, kostnad och 

omfattning/kvalitet.   

Beslutsunderlag 

– Status investeringsprojekt per mars 2020



TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

Datum Vår beteckning 

2020-04-07 TN 2020/00116 nr 2739 

Tekniska förvaltningen 
Tekniska avdelningens stab 
Eva Anderling, Förvaltningschef 

eva.anderling@habo.se 

Information om evenemang 2020 där tekniska förvaltningen 
medverkar 

Förslag till beslut 

1. Tekniska nämnden noterar informationen om evenemang 2020 där

tekniska förvaltningen kommer att medverka

Sammanfattning 

Verksamheterna inom tekniska förvaltningen planerar att dels skapa egna så 

kallade evenemang och dels delta vid gemensamma kommunevenemang 

under 2020. Detta gäller särskilt verksamheterna inom gata och park, avfall 

och VA.  

Med ett evenemang menas en aktivitet med syfte att visa upp något, 

förmedla information, skapa dialog eller ge möjlighet till våra 

kommunmedborgare att själva agera på olika sätt kopplat till våra 

verksamheter. 

Vissa evenemang berör endast en enskild verksamhet men många är 

gemensamma med andra verksamheter inom förvaltningen eller inom 

kommunen. I vissa fall sammanfaller de aktiviteter som genomförs med 

aktiviteter som genomförs nationellt och i vissa fall i ännu större skala. 

Många evenemang är årligt återkommande. 

På grund av coronaviruset så har tyvärr många av vårens evenemang varit 

tvungna att ställas in.  

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

De evenemang som genomförs inryms inom verksamheternas ordinarie 

budget. 

Beslutsunderlag 

– "[Ange vilka underlag som hör samman med tjänsteskrivelsen]"



TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

Datum Vår beteckning 

2020-04-14 TN 2020/00120 nr 2757 

Tekniska förvaltningen 
Tekniska avdelningens stab 
Eva Anderling, Förvaltningschef 

eva.anderling@habo.se 

Inkomna synpunkter - teknisk verksamhet, 2020 

Förslag till beslut  

1. Tekniska nämnden noterar informationen om inkomna synpunkter

kvartal 1 2020

Sammanfattning 

Inkommande synpunkter hanteras av kommunens kontaktcenter och 

registreras i ett ”synpunktsdiarium” i Ciceron. All handläggning sker 

digitalt. Synpunkten skickas via e-post till berörd verksamhet/handläggare. 

Kontaktcenter sammanställer kvartalsvis de synpunkter som inkommit till 

respektive förvaltning. I sammanställningen framgår vilken avdelning som 

är berörd av en synpunkt liksom vilken ärendekategori som synpunkten 

sorterats inom.  

Synpunkterna som berör tekniska förvaltningen under kvartal 1 under 2020 

summerar till 37 stycken. 33 synpunkter har kategoriserats som gatu- och 

parkfrågor, 1 synpunkter berör avfallsverksamheten, 2 synpunkter rör VA-

verksamheten och 1 synpunkt rör fastighetsverksamheten.  

De synpunkter som inkommit till gatu- och parkverksamheten har en stor 

bredd. Tre synpunkter rör bilar som kör på gång- och cykelvägar. Tre 

synpunkter rör gång- och cykelväg till ICA Maxi.  

Beslutsunderlag 

– Synpunkter kvartal 1 2020



Diarienr Inkommen via Datum Ärende initierat av

2020/00096 MAIL 2020-03-26 Privatperson

2020/00098 MAIL 2020-03-28 Privatperson

2020/00097 MAIL 2020-03-27 Privatperson

2020/00089 MAIL 2020-03-22 Privatperson

2020/00040 MAIL 2020-02-10 Privatperson

2020/00090 FB 2020-03-23 Privatperson

2020/00087 MAIL 2020-03-21 Privatperson

2020/00085 MAIL 2020-03-19 Privatperson

2020/00082 MAIL 2020-03-18 Privatperson

2020/00071 MAIL 2020-03-14 Privatperson

2020/00075 MAIL 2020-03-15 Privatperson

2020/00081 MAIL 2020-03-18 Privatperson

2020/00073 MAIL 2020-03-16 Privatperson

2020/00062 MAIL 2020-03-06 Privatperson

2020/00064 MAIL 2020-03-09 Privatperson

2020/00061 MAIL 2020-03-05 Privatperson

2020/00050 MAIL 2020-02-19 Privatperson

2020/00060 MAIL 2020-03-03 Privatperson

2020/00055 FB 2020-02-25 Privatperson

2020/00058 MAIL 2020-03-01 Privatperson

2020/00044 FB 2020-02-14 Privatperson

2020/00043 MAIL 2020-02-12 Privatperson

2020/00041 MAIL 2020-02-08 Privatperson

2020/00028 MAIL 2020-01-27 Privatperson

2020/00037 MAIL 2020-02-05 Privatperson

2020/00033 MAIL 2020-01-31 Privatperson

2020/00023 MAIL 2020-01-23 Privatperson

2020/00031 MAIL 2020-01-29 Privatperson

2020/00024 MAIL 2020-01-23 Privatperson

2020/00029 MAIL 2020-01-28 Privatperson

2020/00027 MAIL 2020-01-27 Privatperson

2020/00026 MAIL 2020-01-24 Privatperson

2020/00019 MAIL 2020-01-21 Privatperson

2020/00007 MAIL 2020-01-14 Privatperson

2020/00016 MAIL 2020-01-19 Privatperson

2020/00011 MAIL 2020-01-15 Privatperson

2020/00010 MAIL 2020-01-15 Privatperson



Ärendebeskrivning Avslutat Kategori

Synpunkt - Gata, Bilar på gångvägarna i Frösundavik 2020-03-31 GATOR

Synpunkt - Gata, cykelpump i gamla Bålsta 2020-03-31 GATOR

Synpunkt - Gata, planerad områdeslekplats Norra och Södra Eneby 2020-03-27 GATOR

Synpunkt - Gata, dåliga gatuförhållanden vid Gropenvägen i Skokloster 2020-03-24 GATOR

Synpunkt - Gata, tung trafik Stockholmsvägen och Kalmarsandsvägen 2020-03-23 TRAFIK

Synpunkt - Gata, Hundrastgård i Skokloster 2020-03-23 GATOR

Synpunkt - VA, Vattenläcka Doppingvägen 2020-03-22 VA

Synpunkt - Gata, grenar, grus och ris Frösundavik 2020-03-20 GATOR

Synpunkt - Gata, Trafik på Prästgårdsvägen Södra Viby 2020-03-19 GATOR

Synpunkt - Gata, belysning Tyrs väg 2020-03-19 LJUS

Synpunkt - Gata, beskärning av nyponbuskar Futurumskolan 2020-03-18 TRÄD

Synpunkt - Gata, förslag på ny gångväg och övergångsställe Skörbyleden 2020-03-18 GATOR

Synpunkt - Gata, fler grillplatser Vattunöden 2020-03-16 FRITID

Synpunkt - Gata, Höga hastigheter 2020-03-10 GATOR

Synpunkt - Gata, gång- och cykelväg till ICA Maxi 2020-03-09 GATOR

Synpunkt - Gata, gångvägar Ica Maxi 2020-03-06 GATOR

Synpunkt - Gata, Bänkar 2020-03-06 GATOR

Synpunkt - Gata, infart till ICA Maxi 2020-03-04 GATOR

Synpunkt - Gata, sjuk skog vid Gransäter 2020-03-04 TRÄD

Synpunkt - Gata, Bilkörning på Babordsvägen 2020-03-03 GATOR

Synpunkt - Gata, Slottskogen 2020-02-17 TRÄD

Synpunkt - Gata,Trädfällning 2020-02-13 TRÄD

Synpunkt - Gata, övergångsställe Stockholmsvägen 2020-02-12 TRAFIK

Synpunkt - Gata, Hälledalsvägen och Kalmarsand 2020-01-27 TRAFIK

Synpunkt - Gata, Belysning 2020-02-05 LJUS

Synpunkt - Gata, hundlatrin 2020-01-31 GATOR

Synpunkt - Gata, Prästängen 2020-01-31 GATOR

Synpunkt - Gata, Trafiksituation i Övergran 2020-01-30 GATOR

Synpunkt - Fastighet, skokloster lanthandel 2020-01-28 FAST

Synpunkt - Gata, Belysning 2020-01-28 LJUS

Synpunkt - Avfall, Återvinningskärl för tidningar 2020-01-27 AVFALL

Synpunkt - Gata, betongsugga 2020-01-27 GATOR

Synpunkt - Gata, Papperskorg på rätt ställe 2020-01-22 REN

Synpunkt - Gata, Mountainbikespår 2020-01-15 GATOR

Synpunkt - Gata, Vibyskolans provisoriska lokaler 2020-01-20 VA

Synpunkt - Gata, snöröjning 2020-01-16 GATOR

Synpunkt - VA, Vattenavstängning 2020-01-16 VA



Återrapporteras till:
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Notering

Vill att bommar sätt upp till gångvägar i Frösundavik

Förslag till en cykelpumpstation i gamla Bålsta.

synpunkter och förslag till planerad områdeslekplats Norra och Södra Eneby

Klagomål på gatuförhållanden vid Gropenvägen i Skokloster

Kunden undrar om det har utretts något mer i ärende 2019/00479

Personen önskar hundrastgård i Skokloster

Beröm för hur VA hjälpte till vid saknande av vatten.

Klagomål på att grenar och ris ligger och inte blir borttagna.

Klagomål på trafik på Prästgårdsvägen.

Klagomål på starkt ljus från nya lampor på gatan

Förslag på klippning av buskar vid Futurumskolan

Förslag på ny gångväg och övergångsställe, Skritt-/Galoppvägen och Skörbyleden

Förslag på fler grillplatser till Vattunöden

För höga hastigheter i områden vid sandsopning

Personen undrar hur planerna för gång- och cykelväg till ICA Maxi ser ut.

Gående som kommer tex. från Stockholmsvägen går över vid rondellen till Södra Bålstaleden

En kund undrar varför det inte finns några bänkar eller kurer i direkt anslutning till busshållsplatserna vid det tillfälliga busstorget.

Förslag på ny infart till ICA Maxi för gående och cyklister.

Kund vill ha bullerplank, då man tar bort skogen som i dagsläget skyddar mot buller.

Problem med bilar som kör på gångvägar

Kunden tycker att Slottsskogen förstörs.

Träd som lutar.

Kunden vill att övergångsstället upp mot Lillsjövägen ska asfalteras.

Kunden vill att häckar ska klippas ner enligt kommunens regler.

Förslag till belysning mellan Skogsteby och Odens väg.

Kunden önskar fler papperskorgar.

Kunden upplever att det behöver göras mer på Prästberget för att hålla fint.

Önskemål om förbättringar gällande trafiksituationen i Övergran

Kunden klagar på byggnaden där lanthandeln hyr.

Gångvägen mellan Mickes Grill till järnhandeln är väldigt mörk och skulle behöva mer belysning.

Kunden önskar återvinningskärl för tidningar i Krägga

Bilar som kör på gångväg.

Förslag om att flytta papperskorg nere vid Hagviken/Råby närmare busstationen där personer slänger skräpet på marken istället för i papperskorgen som finns ca 100 meter bort.

Vill anlägga ett nytt mountainbikespår

Klagomål på vattensamling mellan boende och Vibyskolan.

Kund noterar att en snöröjare nöjesåker och inte röjer eller sandar.

Tydligare information om planerad vattenavstängning. T.ex. att brev skickas ut till berörda.



Åtgärd

Det vi märkt är att det saknas skyltning och kommer att åtgärda detta. I övrigt kommer vi att ha fortsatt uppsikt i frågan!

Förvaltningen ser över möjligheten att sätta upp en cykelpump.

Vi tar till oss synpunkten och behandlar den som andra enkätsvar i denna fråga.

Gata kommer rätta till skylt och kolla vegetation

Gata kommer att utföra trefi9kmätningar där de kommer att kunna se vilka fordon som håller vilka hastigheter. Men de kommer att avvakta tills vägen har belagts på nytt.

Blir ingen hundrastgård i Skokloster då samfälligheten inte vill sköta om den

endast skickad till förvaltningen som för kännedom.

De har lovat att ta bort dem.

Skolan kommer skicka ut personliga brev till de individer det gäller, då det är ett begränsat anta.

Gata har meddelat att de håller på att byta ut belysningen på gatan.

Skogen är på skolans område och att det därför är fritt fram för vaktmästare eller fastighetsförvaltare att utföra/beställa jobbet.

Förvaltningen har också sett detta behov. Därför är denna åtgärd inkluderad i ett större projekt som förvaltningen har lagt förslag om. Vi har med andra ord detta i åtanke och arbetar för att en lösning likt denna ska ske.

Hänvisar till Upplandsstiftelsen, då det är deras ägor.

Gata meddelar att hastigheterna registreras via gps i deras system och de ligger på 12-18 km/h. Kör de fortare kan de inte ta upp någon sand och att de under trasport, när arbete inte utförs, så kör de enligt gällande trafikregler.

Kommunen håller på att se över en bättre lösning för gång- och cykelväg till ICA Maxi.

Gata håller på att se över möjligheten för gång och cykelväg.

Gata har svarat att kurerna var i sådant dåligt skick att de skrotades. de är nu ersatta med en vänthall som har värme, eluttag och bänkar.

Gata håller på att se över lösningen för gång- och cykelväg till ICA Maxi och kommunen har dialog med UL om bussar.

Kommer inte byggas bullervall, kommer planteras ny skog

Gatuavdelningen kommer att skylta upp området.

Hänvisar till personen som sköter marken på det aktuella området.

Hänvisar till samfälligheten då de sköter trädfällningen.

Gata har svarat kunden att de kommer att ha detta övergångsställe i tankarna i det fortsatta arbetet med trafiksäkerheten.

Går inte att återkoppla då kunden inte lämnat några uppgifter.

Det planeras att belysa området i framtiden, men det finns ingen tidsplan för det i dagsläget.

Gatu- och parkavdelningen kommer att sätta upp en så kallad Tiks Pac-station med korg och påsar vid infarten till Frösundavik. De ska även göra en översyn på alla latriner och papperskorgar så att de är bra placerade.

Förvaltningen ser över om något kan göras.

Hänvisar till trafikverket.

Förvaltningen meddelar att de har varit och tittat på plats och att en åtgärdsplan behövs.

Gata är medvetna om att belysningen delvis är trasig och bristfällig. De håller på att planera för ny belysning på den aktuella sträckan.

Ärendet skickas till FTI:s kundtjänst.

Gatuavdelninge ser över hur det ser ut och om behovet finns.

Gata har svarat att de ska undersöka hur mycket som slängs och se om den verkligen behöver flyttas.

Ingen ny moutainbikeled kommer göras

Gatuavdelning hälsar att de kommer att kontrollera och utreda frågan med projektet som utför arbete vid skolan.

Felanmälan gjord.

Den planerade vattenavstängningen den 15 januari har aviserats två gånger i lokalpress (Bålsta Direkt) samt på kommunens informationskanaler - hemsida och sociala medier.
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Förslag till beslut  

1. Tekniska nämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut för
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Sammanfattning 

Tekniska nämnden har att godkänna redovisade delegationsbeslut enligt 
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