
KALLELSE 

Datum 

2021-12-06 

Kommunfullmäktige 

Ledamöter Ersättare 

Björn Erling (M), Ordförande 

Roger von Walden (M), 1:e vice ordförande 

Michael Rubbestad (SD), 2:e vice ordförande 

Bertil Brifors (M) 

Per-Arne Öhman (M) 

Ulf Winberg (M) 

Björn Fredriksson (M) 

Carl-Johan Torstenson (M) 

Nils-Åke Mårheden (M) 

Stefan  Häggmark (M) 

Björn Hedö (M) 

Lisbeth Bolin (C) 

Per Widén (C) 

Helene Zeland Bodin (C) 

Gunilla Alm (L) 

Kjell Dufvenberg (L) 

Agneta Hägglund (S) 

Werner Schubert (S) 

Helene Cranser (S) 

Fredrik Anderstedt (S) 

Pyry Niemi (S) 

Lars-Göran Bromander (S) 

Inger Wallin (S) 

Sven Erkert (S) 

Eva Staake (S) 

Sven-Olov Dväring (S) 

Maria Annell (S) 

Charlotta Bjälkebring Carlsson (V) 

Robin Jande (V) 

Marie Nordberg (-) 

Linnéa Leinonen (SD) 

Ann-Sofi Borg (SD) 

Thomas  Moore (SD) 

Kristian Leinonen (SD) 

Carol Lundahl Moore (SD) 

Zinaida Belonoshko (SD) 

Tiina Fransson (SD) 

Owe Fröjd (Båp) 

Sjunne Green (Båp) 

Peter Björkman (Båp) 

Fred Rydberg (KD) 

Anders Thonfors (M) 

Gunnar Annell (M) 

Ingvar Nilfjord (M) 

Helene Plahn (M) 

Håkan  Leijonqvist  (M) 

Inga Birath von Sydow (C) 

Jane Engelmark  (C) 

Roger Norin (L) 

Anna Larsson (S) 

Jonny Ekblom (S) 

Carolina Cranser (S) 

Irene Lundbäck (S) 

Sixten Nylin (S) 

Solweig Lundkvist (S) 

Osman Yilmaz (V) 

Leif Lindqvist (V) 

Christian Nordberg (-) 

Sabine Noresson (MP) 

Maria Andersson (SD) 

Bo Nyman (SD) 

Petri Piiroinen (SD) 

Sven-Bertil  Jansson (SD) 

Farid Chibout (Båp) 

Cecilia Anna Rosrell (Båp) 

Helén Embretsén (KD) 

Sven Rosendahl (KD) 

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 

Tid Måndagen den 13 december 2021, kl. 19:00 

Förmöten från kl. 18:00 

Plats Övergransalen, Kommunhuset, Bålsta 

Deltagande på distans rekommenderas 



KALLELSE 

Datum 

2021-12-06 

Kommunfullmäktige 

Ärenden 

1. 
Mötets öppnande: 

- Upprop

- Val av justerare

- Fastställande av dagordning och prövning av om kungörelse skett i laga ord-

ning

Dnr 2021/00002

2. 
Anmälan av nytt medborgarförslag: Deponi i Kivinge - gällande den planerade

verksamheten som är på samråd för fastigheten Kivinge 4:16.

Dnr 2021/00278

3. 
Motion: Handikappramp vid kommunala badplatser 

Dnr 2020/00157  

4. 
Medborgarförslag: Matodling 

Dnr 2020/00136  

5. 
Medborgarförslag: Fler aktiviteter 

Dnr 2020/00338  

6. 
Reviderad exploateringsbudget Björkvallen 

Dnr 2021/00427  

7. 
Antagande av detaljplan 455, för Råby 3:15, m.fl. Hagviksstrand 

Dnr 2019/00100  

8. 
Exploatering, Bålsta C, steg 1 och 2 

Dnr 2021/00149  

9. 
Godkännande av ägarförändring avseende exploateringsavtal för genomförande 

av detaljplan för Väppeby 7:18 m.fl. kvarter K och L 

Dnr 2021/00431  

10. 
Återrapportering uppdrag utreda innovationscenter för miljöföretag 

Dnr 2021/00424  

11. 
Återrapportering av uppdrag: Åtgärda Aronsborgs båtplats 

Dnr 2021/00430  

12. 
Antagande av "Taxa för miljöbalken och strålskyddslagens områden" 

Dnr 2021/00372  

13. 
Indexreglering av avfallstaxa och höjning av avgifter för slamtömning 

Dnr 2021/00406  



KALLELSE 

Datum 

2021-12-06 

Kommunfullmäktige 

14. 
Undertecknande av hyresavtal - Västerhagsvägen 17, Bålsta 

Dnr 2021/00419  

15. 
Tilläggsbudget statsbidrag för god vård och omsorg av äldre personer 

Dnr 2021/00413  

16. 
Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS kvartal 2, 

2021 

Dnr 2021/00370  

17. 
Redovisning av verkställighet av kommunfullmäktiges beslut, oktober 2021 

Dnr 2021/00415  

18. 
Entledigande från uppdrag som ledamot i vård- och omsorgsnämnden och som 

ersättare i kommunfullmäktige samt fyllnadsval och begäran om ny sammanräk-

ning 

Dnr 2021/00506  

Björn Erling 

Ordförande 

Olle Forsmark 

Sekreterare 



TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

Datum Vår beteckning 

2021-12-07 KS 2021/00002 nr 104976 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens kansli 
Olle Forsmark, Nämndsekreterare 

olle.forsmark@habo.se 

Mötets öppnande 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige utser N.N och N.N till justerare av dagens

protokoll.

2. Kommunfullmäktige fastställer dagordningen och konstaterar att

kungörelse skett i laga ordning.

3. Den felaktigt noterade närvaron på protokoll KF 2021-11-29 § 157

gäller : Tiina Fransson (SD) och Håkan Leijonqvist (M). Marie

Nordberg (-) har felaktigt fått förnamnet Christian.

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige låter kontrollera närvaro och utser två justerare att 

jämte ordförande justera protokollet. Dagordningen fastställs. Rättelse av 

felaktigt noterad närvaro samt felaktigt förnamn på protokoll KF 2021-11-

29 § 157.     

__________ 

Ärende 1



TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

Datum Vår beteckning 

2021-12-07 KS 2021/00278 nr 104961 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens kansli 
Olle Forsmark, Nämndsekreterare 

olle.forsmark@habo.se 

Medborgarförslag: Deponi i Kivinge - gällande den planerade 
verksamheten som är på samråd för fastigheten Kivinge 4:16. 

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslaget till

kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren menar att den 

bergtäktsverksamhet m m med tillhörande transporter som är planerad till 

Kivinge 4:16 inte är lämplig att förlägga i kommunen.    

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Beredning kan ske inom ram 

Barnperspektivet 

Barnperspektivet får beaktas i beredningen 

Näringslivsperspektivet 

Näringslivsperspektivet får beaktas i beredningen 

Uppföljning 

Ärendet följs upp genom redovisning av ej färdigberedda motioner och 

medborgarförslag till fullmäktige. 

Beslutsunderlag 

– Medborgarförslag

__________ 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsens kansli 

Ärende 2



Ärendenummer: #34 | Inskickat av: PATRIK SIVERMALM | Datum: 2021-06-14 12:25 Sida  av 1 3

Postnummer och ort 

E-postadress 

Lämna ett medborgarförslag till Håbo kommun
Ärendenummer: #34 | Inskickat av: PATRIK SIVERMALM | 2021-06-14 12:25

1. Inlämnat av

Inlämnat av

Personnummer 

För- och efternamn 
PATRIK SIVERMALM

Adress 

Telefon

Mobiltelefon 

Notifieringar 

2. Förslag

Ditt förslag

Tänk på att formulera ditt förslag på ett tydligt sätt, så att andra personer kan läsa det och förstå 
vad du menar.

Hej,

gällande den planerade verksamheten som är på samråd för fastigheten Kivinge 4:16.



Ärendenummer: #34 | Inskickat av: PATRIK SIVERMALM | Datum: 2021-06-14 12:25 Sida  av 2 3

Jag och alla som bor i närområdet och den utpekade transportsträckan vill med detta 
medborgarförslag föreslå att kommunen stöttar och koordinerar oss i argument som påvisar 
varför verksamheten och de transporter som beskrivs här: http://www.dokument.
samradsportalen.se/Kivinge/InformationsPM.pdf

INTE är lämpliga att förlägga i kommunen. Efter samtal med Svensk ekologikonsult AB (SEKAB) 
ställde jag frågan varför alla de som bor längst vägen inte inräknats som direkt påverkade? 
Ansvarig sa att transporter är den största utmaningen när de letar områden för denna typ av 
verksamhet. Dvs det är inte helt fastslaget att just Kivinge är den bästa platsen utan endast 
eftersom man inte funnit en bättre plats. Det skulle kunna vara någon helt annanstans exvis 
utanför Håbo kommun! Kommunen hade, enligt samma person på SEKAB, vid tidigare yttrande 
möjlighet inga direkt synpunkter?! Hur är det möjligt? Det finns ju inget positivt med detta för 
oss i kommunen!

Grundfrågan är att utreda varför just Håbo kommun ska ta ansvar för denna lokalisering?? Vem 
ligger bakom ansökan? Detta är väl något som får hanteras av Stockholms kommun om 
problemet ligger utanför vår kommun??

Enligt mig och troligen alla som bor längs enköpingsvägen så vore det ju katastrof om detta gick 
igenom. Vägen kommer att ha tusentals lastbilar som ska gå fram OCH tillbaka på en väg som 
redan har mer trafik generellt och även kommer få ökade transporter till det nya logistikcenter.

Risker för barn/ungdomar som rör sig längs vägar, skolskjutsar och framförallt bullernivåerna!

Jag vet att det redan startats en stor dialog hos kommuninnevånare exvis på Facebook Allt om 
Håbo mm och undrar därav hur vi som bor längs den tilltänkta transportvägen och samtliga 
närboende kan få kommunens hjälp med sakliga motargument för att stoppa detta. Hur kan vi 
gå vidare tillsammans för att försöka se om det går att stoppa denna verksamhet från att 
förläggas i Kivinge? Vi behöver inte mer ökad trafik på väg 263 och 545!

Sammanfattning önskemål av utredning som medborgarförslag:

- Vem ligger bakom ansökan i grunden för verksamheten?

- Varför är just Håbo kommun utpekade att ta ansvar för denna lokalisering???

- Varför ligger det inte på Stockholms kommuns ansvar som äger problematiken enligt
rapporten?? Det skulle kunna förläggas någon helt annanstans utanför Håbo kommun så varför
motsätter vi oss inte detta? Det finns ju inget positivt alls med verksamheten och dess
konsekvenser för kommunen.

- Varför har alternativet att förbättra och effektivisera de anläggningar som redan brukas inte
bottnats mer?!

- Hur kan kommunen stötta och koordinerar oss som påverkas om beslutet går igenom med
argument som påvisar varför verksamheten och de transporter som beskrivs INTE är lämpliga
att förlägga i kommunen?

Med vänlig hälsning, Patrik Sivermalm



Ärendenummer: #34 | Inskickat av: PATRIK SIVERMALM | Datum: 2021-06-14 12:25 Sida  av 3 3



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-11-29 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 331 Dnr 2020/00157 

Motion: Handikappramp vid kommunala badplatser 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till re-

missinstansens yttrande och situationen i övrigt .

Sammanfattning 

Sverigedemokraterna i Håbo har lämnat in en motion där man föreslår att 

kommunens badplatser i den mån det är möjligt tillgänglighetsanpassas för 

personer med de vanligaste funktionsvariationerna. De åtgärder som föreslås 

är ramp för rullstol eller bärselar. 

Motionen remitterades till kultur- och fritidsnämnden för yttrande. I sitt ytt-

rande tar man upp åtgärder, resonemang kring de två kommunala baden 

Kalmarsandsbadet och Ekillabadet. 

Nämnden beslutade i maj 2020 att ge presidiet i uppdrag att besluta om han-

dikappanpassning av Kalmarsandsbadet. Handikappanpassningen har under 

maj 2021 färdigställts med spång och handikappbrygga.  

För Ekillabadet kom man fram till att detta bad inte var lämpligt för handi-

kappanpassning. Anledningen är att lutningen från närmaste möjliga parke-

ring är så pass brant att man då var tvungen att gräva ut hela stranden för att 

få rätt lutning. Detta skulle i sådana fall strida mot naturskyddet som finns 

där. Dessutom skulle strandmiljön förändras i förhållande till natur – och 

kulturmiljön. I yttrandet föreslås i stället att personer med rörelsehinder an-

sluter till kiosk och omklädningsrum vid stranden via Räddningstjänstens 

brandväg.  

Kommunledningsförvaltningen kan avslutningsvis konstatera att en av två 

kommunala badplatser har handikappanpassats och att den andra bedömts 

inte vara lämplig för handikappanpassning men att man där pekat på alterna-

tiv lösning för personer med funktionshinder. Motionen föreslås mot bak-

grund av detta färdigbehandlad. 

Beslutsunderlag 

– Motion 2020-06-29

- Kultur- och fritidsnämnden, yttrande

Förslag till beslut på sammanträdet 

Owe Fröjd (Båp) yrkar att man ändrar "färdigbehandlad" till "besvarad" 

men yrkar i övrigt bifall till förslag till beslut.  

Ärende 3



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 

Sammanträdesdatum 

2021-11-29 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt förslag till be-

slut med Owe Fröjds (Båp) ändringsyrkande och finner att så är fallet.  

______________ 



Bålsta 2020-04-25

Motion: Ett bad för alla 

Vi lyfter ofta fram och beskriver vackert närheten till vatten och bad i vår kommun. En närhet 
som skall vara tillgänglig för alla. Verkligheten i vår och många andra kommuner är dock att en 
målgrupp inte ges riktigt samma möjligheter. Vilket är gruppen personer med funktions-
variation. 

En ramp för exempelvis rullstol eller badstol kan även användas för att försiktigt rulla eller gå 
ner i vattnet. En annan variant är ändamålsenliga bärselar. 

Med hänvisning till ovan yrkar Sverigedemokraterna: 

att kommunens badplatser i den mån det är möjligt tillgänglighetsanpassas för personer med de 
vanligaste funktionsvariationerna 

Ann-Sofi Borg (SD) 

Foto: Thomas Moore 

Kommunal badplats Höganäs 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2020-12-08 

Kultur- och fritidsnämnden 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 81 Dnr 2020/00108 

Yttrande över remiss Motion: Handikapp ramp vid 
kommunala badplatser  

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden lämnar yttrande till Kommunstyrelsen i en-

lighet med förvaltningens förslag.

Sammanfattning 

Den 25 april 2020 kom Sverigedemokraterna in med en motion om handi-

kapp ramp vid kommunala badplatser. Yttrande om remiss kom kultur- och 

fritidsförvaltningen tillhanda 2020-07-21.  

I beslut fattat på kultur- och fritidsnämndens möte 2020-05-05 fick presidiet 

i uppdrag att besluta om handikappanpassning av Kalmarsandsbadet. Dele-

gationsbeslut av presidiet togs 2020-06-01. ”Presidiet beslutar att uppdra till 

kultur- och fritidsförvaltningen att fortsätta genomförandet av handikappan-

passning på Kalmarsandsbadet enligt tjänsteskrivelse.” Ärendenummer 

KFN 2020/00085.  

Trä spång ner till vattnet är nu färdig och resterande anpassningar kommer 

att ske under 2021 om önskad investeringsbudget tas av Kommunfullmäk-

tige 

Utredningen visar att Ekilla inte anses lämplig för handikapp anpassning. 

Lutningen från närmsta möjliga parkering vid Ekilla är så pass brant att man 

skulle behöva gräva ut hela stranden för att få rätt lutning enligt Boverkets 

direktiv. En sådan åtgärd skulle dels strida mot det naturskydd som finns vid 

Ekilla, dels förändra strandmiljön i förhållande till natur- och kulturmiljön 

varför det inte anses lämpligt med ramper eller spångade nerfarter för rull-

stolar sett från kiosken ner till vattnet. 

Personer med rörelsehinder kan däremot ansluta till kiosk och omklädnings-

rum vid stranden via Räddningstjänstens brandväg. En nyckel krävs för att 

ta sig förbi bommen. Önskar man besöka området kan en nyckel med fördel 

lånas ut genom Kontaktcenter 

. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse KFN 2020/00085 nr 1447 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 

Sammanträdesdatum 

2020-12-08 

Kultur- och fritidsnämn-
den 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Tony Klaesson(KD) yrkar på att förvaltningen förtydligar för allmänheten 

att det går att låna nyckel.  

Beslutsgång 

Ordförande Per Widén (C) frågar om nämnden kan lämna yttrande till 

Kommunstyrelsen i enlighet med förvaltningens förslag och Tony Klaes-

sons (KD) yrkande att förvaltningen förtydligar för allmänheten att det går 

att låna nyckel från kommunen och finner att så sker 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-11-15 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 261 Dnr 2020/00157 

Motion: Handikappramp vid kommunala badplatser 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige anser motionen färdigbehandlad med hänvisning till

remissinstansens yttrande och situationen i övrigt .

Sammanfattning 

Sverigedemokraterna i Håbo har lämnat in en motion där man föreslår att 

kommunens badplatser i den mån det är möjligt tillgänglighetsanpassas för 

personer med de vanligaste funktionsvariationerna. De åtgärder som föreslås 

är ramp för rullstol eller bärselar. 

Motionen remitterades till kultur- och fritidsnämnden för yttrande. I sitt ytt-

rande tar man upp åtgärder, resonemang kring de två kommunala baden 

Kalmarsandsbadet och Ekillabadet. 

Nämnden beslutade i maj 2020 att ge presidiet i uppdrag att besluta om han-

dikappanpassning av Kalmarsandsbadet. Handikappanpassningen har under 

maj 2021 färdigställts med spång och handikappbrygga.  

För Ekillabadet kom man fram till att detta bad inte var lämpligt för handi-

kappanpassning. Anledningen är att lutningen från närmaste möjliga parke-

ring är så pass brant att man då var tvungen att gräva ut hela stranden för att 

få rätt lutning. Detta skulle i sådana fall strida mot naturskyddet som finns 

där. Dessutom skulle strandmiljön förändras i förhållande till natur – och 

kulturmiljön. I yttrandet föreslås i stället att personer med rörelsehinder an-

sluter till kiosk och omklädningsrum vid stranden via Räddningstjänstens 

brandväg.  

Kommunledningsförvaltningen kan avslutningsvis konstatera att en av två 

kommunala badplatser har handikappanpassats och att den andra bedömts 

inte vara lämplig för handikappanpassning men att man där pekat på alterna-

tiv lösning för personer med funktionshinder. Motionen föreslås mot bak-

grund av detta färdigbehandlad.        

Beslutsunderlag 

– Motion 2020-06-29

- Kultur- och fritidsnämnden, yttrande

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om arbetsutskottet beslutar enligt förslag till beslut och 

finner att så är fallet.  



TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

Datum Vår beteckning 

2021-10-19 KS 2020/00157 nr 103895 

Kommunledningsförvaltningen 
Kansli 
Olle Forsmark, Nämndsekreterare 

olle.forsmark@habo.se 

Motion: Handikappramp vid kommunala badplatser 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige anser motionen färdigbehandlad med hänvisning

till remissinstansens yttrande och situationen i övrigt .

Sammanfattning 

Sverigedemokraterna i Håbo har lämnat in en motion där man föreslår att 

kommunens badplatser i den mån det är möjligt tillgänglighetsanpassas för 

personer med de vanligaste funktionsvariationerna. De åtgärder som föreslås 

är ramp för rullstol eller bärselar. 

Motionen remitterades till kultur- och fritidsnämnden för yttrande. I sitt 

yttrande tar man upp åtgärder, resonemang kring de två kommunala baden 

Kalmarsandsbadet och Ekillabadet. 

Nämnden beslutade i maj 2020 att ge presidiet i uppdrag att besluta om 

handikappanpassning av Kalmarsandsbadet. Handikappanpassningen har 

under maj 2021 färdigställts med spång och handikappbrygga.  

För Ekillabadet kom man fram till att detta bad inte var lämpligt för 

handikappanpassning. Anledningen är att lutningen från närmaste möjliga 

parkering är så pass brant att man då var tvungen att gräva ut hela stranden 

för att få rätt lutning. Detta skulle i sådana fall strida mot naturskyddet som 

finns där. Dessutom skulle strandmiljön förändras i förhållande till natur – 

och kulturmiljön. I yttrandet föreslås i stället att personer med rörelsehinder 

ansluter till kiosk och omklädningsrum vid stranden via Räddningstjänstens 

brandväg.  

Kommunledningsförvaltningen kan avslutningsvis konstatera att en av två 

kommunala badplatser har handikappanpassats och att den andra bedömts 

inte vara lämplig för handikappanpassning men att man där pekat på 

alternativ lösning för personer med funktionshinder. Motionen föreslås mot 

bakgrund av detta färdigbehandlad.     

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Ej aktuellt då investeringen för Kalmarsandsbadet är gjord. 

Barnperspektivet 

Det är naturligtvis viktigt att barn oavsett funktionshinder kan använda 

badet. Något som nu är löst vad gäller Kalmarsandsbadet.  



TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

Datum Vår beteckning 

2021-10-19 KS 2020/00157 nr 103895 

Näringslivsperspektivet 

Ej aktuellt 

Uppföljning 

Ej aktuellt 

Beslutsunderlag 

– Motion 2020-06-29

– Kultur- och fritidsnämnden, yttrande

__________ 

Beslut skickas till 

Motionären – för kännedom 

Kultur- och fritidsnämnden – för kännedom 

Uppdragslista 

Hemsida  



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-11-29 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 332 Dnr 2020/00136 

Medborgarförslag - Matodling 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunfullmäktige anser medborgarförslaget besvarat med hänvisning

till förvaltningens bedömning.

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår en egen lo-

kal matförsörjning då det finns risk för matbrist då vi inte längre kommer att 

kunna importera mat från andra länder. Förslagsställaren menar att man på 

jordbruksmark och gräsmattor kunde skapa kolonilotter och gemensamhets-

odlingar. Man behöver mark, kunskap och människor.  

I den beredning av förslaget som gjorts har bland annat följande framkom-

mit: 

Ett grönstrukturprogram förväntas antas av KF i närtid. I detta 

program anges bl a att kommunen genom god planering ska skapa förutsätt-

ningar för småskalig matproduktion. Framöver ska kommunens förvaltning-

ar se över hur de kan bidra till den möjligheten genom olika åtgärder. 

• I det koloniområde som finns i Gröna Dalen finns i dag möjlig-

het att odla. Medlemskap i denna odlarförening kan sökas via föreningens

hemsida.

• Mark som kommunen kan upplåta för odling bör vara planlagd

för detta ändamål eller inte planlagd alls. Ska arrendeavtal ingås så är det

bra om kommunen kan betrakta det som en långvarig markanvändning och

man måste också kunna pröva marken för alternativ användning.

Kommunledningsförvaltningen ser detta som en viktig fråga och kan också 

konstatera att kommunen har frågan på agendan bl a genom skrivningen om 

småskalig matproduktion i det grönstrukturprogram som förhoppningsvis 

antas av fullmäktige. Möjlighet till odling i koloniområdet i Gröna Dalen  

ligger också i linje med att skapa ett hållbart Håbo. Det är också lämpligt 

om förslagsställaren tar kontakt med ansvariga i kommunen för en fortsatt 

dialog. Förvaltningen föreslår därmed fullmäktige att medborgarförslaget 

ska anses besvarat.   

Beslutsunderlag 

– Medborgarförslag 2020-09-28

Ärende 4



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 

Sammanträdesdatum 

2021-11-29 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med förslag 

till beslut och finner att så sker.   

______________ 



TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

Datum Vår beteckning 

2021-03-22 KS 2020/00136 nr 100512 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens kansli 
Olle Forsmark, Nämndsekreterare 

olle.forsmark@habo.se 

Medborgarförslag - Matodling 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige anser medborgarförslaget besvarat med hänvisning

till förvaltningens bedömning.

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår en egen 

lokal matförsörjning då det finns risk för matbrist då vi inte längre kommer 

att kunna importera mat från andra länder. Förslagsställaren menar att man 

på jordbruksmark och gräsmattor kunde skapa kolonilotter och 

gemensamhetsodlingar. Man behöver mark, kunskap och människor.  

I den beredning av förslaget som gjorts har bland annat följande 

framkommit: 

 En stor del av Håbo kommun består av åkermark och behöver

hanteras som den värdefulla resurs det är för att säkra en långsiktig

försörjning av livsmedel. Förslag till en hållbarhetsstrategi och

grönstrukturprogram har nyligen antagits av kommunfullmäktige. I

grönstrukturprogrammet anges bland annat att kommunen genom

god planering ska skapa förutsättningar för småskalig

matproduktion. Aktörer i kommunen och kommunens förvaltningar

ska bidra till det målet.

 I det koloniområde som finns i Gröna Dalen finns i dag

möjlighet att odla. Medlemskap i denna odlarförening kan sökas via

föreningens hemsida.

 Mark som kommunen kan upplåta för odling bör vara planlagd

för detta ändamål eller inte planlagd alls. Ska arrendeavtal ingås så

är det bra om kommunen kan betrakta det som en långvarig

markanvändning och man måste också kunna pröva marken för

alternativ användning.

Kommunledningsförvaltningen ser detta som en viktig fråga och kan också 

konstatera att kommunen har frågan på agendan bland annat genom 

skrivningar i hållbarhetsstrategin och målet om småskalig matproduktion i 

det förslag till grönstrukturprogram som alltså antagits av 

kommunfullmäktige. Möjlighet till odling i koloniområdet i Gröna Dalen  

ligger också i linje med att skapa ett hållbart Håbo. Det är också lämpligt 

om förslagsställaren tar kontakt med ansvariga i kommunen för en fortsatt 

dialog. Förvaltningen föreslår därmed fullmäktige att medborgarförslaget 



TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

Datum Vår beteckning 

2021-03-22 KS 2020/00136 nr 100512 

ska anses färdigbehandlat. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Långsiktiga ekonomiska konsekvenser svårbedömbara. Inga ekonomiska 

konsekvenser på kort sikt.  

Barnperspektivet 

Ett hållbart Håbo innebär också att det är ett hållbart Håbo som lämnas över  

till kommande generationer.   

Näringslivsperspektivet 

Ej aktuellt 

Uppföljning 

Ej aktuellt 

Beslutsunderlag 

– Medborgarförslag 2020-09-28

__________ 

Beslut skickas till 

Förslagsställare – för kännedom 

Uppdragslista 

Hemsida  



Ute blåser storm och ovisshet präglar landet. 

Kris, en jobbig tid och sen? 

Att en ny tid kommer är många överens om. 

Hur den blir beror mycket på vad vi gör nu. 

Själv hoppas jag att samarbetsviljan, medkänslan och lusten att hjälpa till 

där det behövs är här för att stanna. 

För det finns flera frågetecken och orosmoln. 

Något jag ser är risken för matbrist, om vi inte längre kan få mat importerad från andra länder. 

De har som vi kris nu. 

Att ha en egen lokal matförsörjning är en del av att skapa den extra beredskap  

som vi så tydligt har sett behövs här i Sverige. 

Så vad kan vi göra? Du och jag och kommunens styrelse i Håbo där vi bor. 

Här är några förslag: 

Vi behöver odla ätbart av alla slag och vi behöver börja nu. Idag är det inte många som gör det. 

Nu är det vår, och inom några veckor är det dags att så, sätta och plantera. 

Till det behövs mark, kunskap och människor. 

I kommunen finns mark, som inte används just nu och som ganska enkelt kan omvandlas till odlingar 

med hjälp av permakulturideer (länk 1). 

Det jag har i åtanke är jordbruksmark med eller utan byggplaner, 

och det är gräsmattor både kommunala och privata. 

Där skulle kunna skapas till exempel kolonilotter och gemensamhetsodlingar. 

Inspiration finns här: Tantolunden (länk 2) och Växjö (länk 3) 

Odlingskunskap finns både på nätet och hos många odlingskunniga invånare i kommunen. 

Människor, som idag blir friställda, kan få en viktig roll i uppbyggandet av odlingsplatserna. 

Tänk ett samarbete mellan alla partier för att driva denna fråga! 

Det är en viktig uppgift för kommunstyrelsen att säkerställa matförsörjning för kommunens invånare. 

Vi har inte tid att vänta.Tiden är inne NU! 

Anders Axner, medlem i omställningsnätverket och odlare. 

Länk 1:https://eldoga.wordpress.com/category/permakultur/ 

Länk 2:http://www.odlaihop.se/om-oss-33653091 

Länk 3:https://vaxjo.se/sidor/se-och-gora/odling.html 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-11-15 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 262 Dnr 2020/00136 

Medborgarförslag - Matodling 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige anser medborgarförslaget besvarat med hänvisning

till förvaltningens bedömning.

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår en egen lo-

kal matförsörjning då det finns risk för matbrist då vi inte längre kommer att 

kunna importera mat från andra länder. Förslagsställaren menar att man på 

jordbruksmark och gräsmattor kunde skapa kolonilotter och gemensamhets-

odlingar. Man behöver mark, kunskap och människor.  

I den beredning av förslaget som gjorts har bl a följande framkommit: 

• Ett grönstrukturprogram förväntas antas av KF i närtid. I detta

program anges bl a att kommunen genom god planering ska skapa förutsätt-

ningar för småskalig matproduktion. Framöver ska kommunens förvaltning-

ar se över hur de kan bidra till den möjligheten genom olika åtgärder.

• I det koloniområde som finns i Gröna Dalen finns i dag möjlig-

het att odla. Medlemskap i denna odlarförening kan sökas via föreningens

hemsida.

• Mark som kommunen kan upplåta för odling bör vara planlagd

för detta ändamål eller inte planlagd alls. Ska arrendeavtal ingås så är det

bra om kommunen kan betrakta det som en långvarig markanvändning och

man måste också kunna pröva marken för alternativ användning.

Kommunledningsförvaltningen ser detta som en viktig fråga och kan också 

konstatera att kommunen har frågan på agendan bl a genom skrivningen om 

småskalig matproduktion i det grönstrukturprogram som förhoppningsvis 

antas av fullmäktige. Möjlighet till odling i koloniområdet i Gröna Dalen  

ligger också i linje med att skapa ett hållbart Håbo. Det är också lämpligt 

om förslagsställaren tar kontakt med ansvariga i kommunen för en fortsatt 

dialog. Förvaltningen föreslår därmed fullmäktige att medborgarförslaget 

ska anses färdigbehandlat.     

Beslutsunderlag 

– Medborgarförslag 2020-09-28



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 

Sammanträdesdatum 

2021-11-15 

Kommunstyrelsens ar-
betsutskott 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Christian Nordberg (-) yrkar att formuleringen "färdigbehandlat" ändras till 

"besvarat" och yrkar i övrigt bifall till förslag till beslut.  

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om arbetsutskottet kan besluta enligt Christian Nord-

bergs (-) ändringsyrkande och finner att så sker.  

______________ 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-11-29 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 333 Dnr 2020/00338 

Medborgarförslag: Fler aktiviteter 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunfullmäktige anser medborgarförslaget besvarat med hänvisning

till förvaltningens bedömning.

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren vill se att kommu-

nen möjliggör för fler aktiviteter. Tre konkreta förslag är uppräknade: 

 Att med hjälp av företagarna i Håbo få ordning på minigolfbanan

 Små parker med lekplatser i kanske även lekplats kombinerat med

fler mindre utegym

 Att vita villan nere vid Kalmarsandsbadet tas om hand, kanske kan

bli ett trevligt fik eller liknande

Under beredningsarbetet har underlag inhämtats från samhällsbyggnadsför-

valtningen/gata och park där bl a följande konstateras. Minigolfbanan kom-

mer på sikt att lokaliseras till Gröna Dalen och den yta där minigolfen finns 

i dag är tänkt för annan användning. För att undersöka vilka möjligheter 

som finns att ev få företagare att sponsra en bana behövs en dialog mellan 

näringslivsenheten och tänkbara företagare.   

I fråga om små parker och lekplatser så påpekas från gata/park att fullmäk-

tige i närtid förväntas anta ett grönstrukturprogram, ett program som sedan 

ska kompletteras med en parkplan som avser att leda till en utveckling av 

parkområdena i Bålsta. I dag finns ett antal anlagda parker, ex Järnvägspar-

ken och Väppebyängsparken. Vidare har man sedan ett par år börjat reno-

vera lekplatserna i Bålsta. Under 2021-2022 renoveras två större lekplatser, 

en i Graneberg och en i Sågarbacken. Dessa lekplatser innehåller mindre 

utegym.  

Vita villan vid Kalmarsand är privatägd och det café som fanns där ett tag 

var inte lönsamt och fick läggas ner. Fastighetsägaren avser att exploatera 

området med bostadsbebyggelse.  

Förvaltningen vill avslutningsvis konstatera att medborgarförslagets intent-

ioner är goda och att kommunen redan är i färd med att förverkliga det som 

förslagsställaren efterfrågar. Kommunfullmäktige föreslås därför besluta att 

medborgarförslaget ska anses besvarat.     

Ärende 5



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 

Sammanträdesdatum 

2021-11-29 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

Beslutsunderlag 

– Medborgarförslag 2021-03-29

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt förslag till be-

slut och finner att så sker.  

______________ 



Håbo kommun
Motion2.0

Uppgiftsnamn Uppgiftsvärde

Behörighet
Förnamn Lisa
Efternamn Fredlund
Folkbokföringsadress
Postnummer
Ort
Telefonnummer dagtid
E-postadress
Folkbokförd i Håbo
Fler förslagsställare

  Ja
Nej

Utbildning
Formulera förslaget

Hej
Jag skulle önska att kommunen kunde få till mer möjlighet till aktiviteter. Ett förslag är att ni
med hjälp av företagarna i Bålsta får ordning på minigolfbanan. Jag antar att det kommer kosta
en hel del. Men om ni kunde få ett eller två företag att sponsra en bana. Alltså om ett företag
sponsrar en bana så behöver ni 18 företag.
Då får de sina namn och loggor på banan också. Det skapar då arbetstillfällen i kommunen om
ni sedan sköter den med personal.
Det skulle liva upp.
Kan även tycka att Håbo kommun kunde arbeta mer som Enköping med små parker med
lekplatser i kanske även lekplats kombinerat med fler mindre utegym, det gör den staden
väldigt trevlig. Vi har otroligt fint skötta rondeller men där kan man inte promenera med barn
och ta lite lekstopp och fika stopp.
Skulle även önska att den vita villan ner vid kalmarsandsbadet mitt emot gamla silosen togs
om hand. Tänk om ni kunde få till den till ett trevligt fik eller liknande i. Det är ett så fint hus på
fin plats som tyvärr bara förfaller, tragiskt att se.
Med vänliga hälsningar
Lisa

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: 3C2-ACA

1 (1)



TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

Datum Vår beteckning 

2021-10-19 KS 2020/00338 nr 103896 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens kansli 
Olle Forsmark, Nämndsekreterare 

olle.forsmark@habo.se 

Medborgarförslag: Fler aktiviteter 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige anser medborgarförslaget färdigbehandlat med

hänvisning till förvaltningens bedömning.

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren vill se att 

kommunen möjliggör för fler aktiviteter. Tre konkreta förslag är 

uppräknade: 

 Att med hjälp av företagarna i Håbo få ordning på

minigolfbanan

 Små parker med lekplatser i kanske även lekplats kombinerat

med fler mindre utegym

 Att vita villan nere vid Kalmarsandsbadet tas om hand, kanske

kan bli ett trevligt fik eller liknande

Under beredningsarbetet har underlag inhämtats från 

samhällsbyggnadsförvaltningen/gata och park där bl a följande konstateras. 

Minigolfbanan kommer på sikt att lokaliseras till Gröna Dalen och den yta 

där minigolfen finns i dag är tänkt för annan användning. För att undersöka 

vilka möjligheter som finns att ev få företagare att sponsra en bana behövs 

en dialog mellan näringslivsenheten och tänkbara företagare.   

I fråga om små parker och lekplatser så påpekas från gata/park att 

fullmäktige i närtid förväntas anta ett grönstrukturprogram, ett program som 

sedan ska kompletteras med en parkplan som avser att leda till en utveckling 

av parkområdena i Bålsta. I dag finns ett antal anlagda parker, ex 

Järnvägsparken och Väppebyängsparken. Vidare har man sedan ett par år 

börjat renovera lekplatserna i Bålsta. Under 2021-2022 renoveras två större 

lekplatser, en i Graneberg och en i Sågarbacken. Dessa lekplatser innehåller 

mindre utegym.  

Vita villan vid Kalmarsand är privatägd och det café som fanns där ett tag 

var inte lönsamt och fick läggas ner. Fastighetsägaren avser att exploatera 

området med bostadsbebyggelse.  

Förvaltningen vill avslutningsvis konstatera att medborgarförslagets 

intentioner är goda och att kommunen redan är i färd med att förverkliga det 

som förslagsställaren efterfrågar. Kommunfullmäktige föreslås därför 



TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

Datum Vår beteckning 

2021-10-19 KS 2020/00338 nr 103896 

besluta att medborgarförslaget ska anses färdigbehandlat. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Finansiering inom ram 

Barnperspektivet 

Såväl vuxna som barn torde gynnas av det som föreslås och som kommunen 

redan är i färd med att förverkliga.  

Näringslivsperspektivet 

"[Beskriv: Påverkar beslutet näringslivet? Hur? Har hänsyn tagits till detta?]" 

Uppföljning 

Inte aktuellt 

Beslutsunderlag 

– Medborgarförslag 2021-03-29

__________ 

Beslut skickas till 

Förslagsställaren 

Samhällsbyggnadsförvaltningen – för kännedom 

Kansliet  



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-11-29 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 306 Dnr 2021/00427 

Reviderad exploateringsbudget Björkvallen 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ny exploateringsbudget för

Björkvallen gällande fastigheterna Bålsta 2:69 m.fl. med 22 733 000 kronor

i underskott.

2. Kommunfullmäktige beslutar att ersätta tidigare beslutad budget, KS

2019/00287, nr 92552, med budget enligt förvaltningens förslag.

3. Kommunfullmäktige uppdrar till förvaltningen att återkomma om upplå-

ningsbehov uppstår.

Sammanfattning 

I exploateringsbudget för Björkvallen (KS 2019/00287 nr 92552) beslutades 

om exploateringsbudget med nollresultat. En fördyring av anläggningen har 

uppstått då man i tidigare budget inte räknat med VA-ledningar utanför ex-

ploateringsområdet som är nödvändiga för att VA-behovet för exploatering-

en ska tillgodoses. För att kunna förse Björkvallen med VA-tjänster så har 

långa ledningssträckor utanför exploateringsområdet behövt göras om. Detta 

har avsevärt fördyrat projektet. 

Markförhållanden i området hade inte undersökts innan framtagande av ti-

digare budget. Det har visat sig att markförhållandena är mycket dåliga vil-

ket fördyrat genomförandet ytterligare. 

Förvaltningen har därför reviderat budget för Björkvallen med redan upp-

komna och kommande kostnader för genomförandet. Resultat i reviderad 

budget beräknas bli ett underskott på 22 733 000 kronor. 

I resultatet redovisas även en ökad intäkt jämfört med markanvisningsavtal 

på 1 900 000 kronor vilket avser utökad byggyta (ljus BTA).  

Beslutsunderlag 

Exploateringsbudget för Björkvallen ,KS 2019/00287 nr 92552 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Christian Nordberg (-) yrkar bifall till förslag till beslut punkterna 1-3. 

Owe Fröjd (Båp) yrkar avslag. 

Michael Rubbestad (SD) yrkar bifall till Owe Fröjds (Båp) avslagsyrkande. 

Ärende 6



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(3) 

Sammanträdesdatum 

2021-11-29 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår förslag till be-

slut och finner att kommunstyrelsen bifaller förslag till beslut. 

Omröstning begärs. 

Omröstningsresultat 

Följande omröstningsordning föreslås och godkänns: Ja-röst för bifall till 

förslag till beslut och nej-röst för avslag. 

Ja-röst lämnas av: Catherine Öhrqvist (M), Per-Arne Öhman (M), Helene 

Zeland Bodin (C), Gunilla Alm (L), Christian Nordberg (-), Fred Rydberg 

(KD), Agneta Hägglund (S), Helene Cranser (S), Lars-Göran Bromander (S) 

Nej-röst lämnas av: Michael Rubbestad (SD), Thomas Moore (SD), Owe 

Fröjd (Båp) 

Avstår: Fredrik Anderstedt (S) 

Med 9 ja-röster och 3 nej-röster samt 1 avstår har kommunstyrelsen beslutat 

att bifalla förslag till beslut.  

Reservation 

Owe Fröjd (Båp) reserverar sig mot beslutet med följande motivering: 

”Detta beslut är inte vad Kommunstyrelsen senast beslutade om i total bud-

get för detta projekt. 

Bålstapartiet kan inte medverka till att försälja kommunala mark och beta-

lar tiotals miljoner, istället för att få betalt. 

Detta är att hantera kommunmedborgarnas tillgångar på ett oanständigt 

sätt, och inget Bålstapartiet kan medverka till, med anledning av detta yr-

kande vi avslag” 

Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet. 

Protokollsanteckning 

Fredrik Anderstedt (S) lämnar följande protokollsanteckning: 

”Fördyringen av Björkvallen är ett ytterligare exempel på bristen av styr-

ning och ledning.  

Nu när fastigheter redan är inflyttade i så har vi inget annat val än att säga 

ja till de extra kostnaderna. Vi kan inte låta ett helt område stå utan funge-

rande VA. Dock så är det helt oacceptabelt att det kunnat gå till på detta 

sättet. Det har uppenbarligen helt saknats underlag för en bedömning av 
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Sammanträdesdatum 

2021-11-29 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

kostnaderna. Stora delar av kostnaderna har dessutom ignorerats. Trots 

detta så har man valt att gå vidare med projektet.  

Det måste införas rutiner så att kostnader inte kan skena på detta sättet. ” 

_____________ 
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Datum Vår beteckning 

2019-10-24 KS 2019/00287 nr 92552 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Plan- och exploateringsavdelningen 
Martin Wicksell, Planarkitekt 

martin.wicksell@habo.se 

Exploateringsbudget för Björkvallen 

Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna exploateringsbudgeten för

Björkvallen gällande fastigheterna Bålsta 2:69 m.fl. med 0 kronor i

underskott.

2. Att upplåningsbehovet på cirka 5,1 miljoner år 2019 inryms i tidigare

beslutad upplåning för kommunen.

Sammanfattning 

Projektet budgeteras med 29,7 miljoner kronor i inkomster och 29,7 

miljoner kronor i utgifter. Det innebär att projektet varken går puls eller 

minus. Målsättningen att exploateringar på kommunens mark ska 15 procent 

i överskott uppnås inte. Finansiering av projektet beräknas kunna ske inom 

ramen för kommunens upplåningsbeslut. 

Justeringar har gjorts över åtgärder av vissa allmänna anläggningar. Ett 

grönområde väster om Idrottsvägen där planteringar planerades har nu 

justerats och en mindre summa kan läggas där. 

I projektet har det belysts några risker som kan fördröja projektet och 

resultera i ett större underskott på projektet. Åtgärderna för marksaneringen 

håller på att undersökas och kostnaderna för dessa kan göra att utgifterna 

ökar. En annan risk med projektet är om detaljplanen blir överklagad. Detta 

skulle resultera i en förlängd tidsplan och en ökad personalkostnad.   

Ärendet 

I projektet har ett antal utgifter lagts på allmänna anläggningar. Dessa 

beräknas till cirka 23,4 miljoner. Av denna utgift kan 15,2 miljoner 

finansieras från exploatörerna. Detta görs genom övertagande av 

anläggningar utförda av exploatörerna. 

Markförsäljningen har beräknats uppgå till 11,3 miljoner och detta är 

beräknat utifrån andelen ljus BTA som möjliggörs med detaljplanen och 

priset som fastställt i avtalen som skrivits med exploatörerna. Marken som 

ska säljas har ett bokfört värde och kräver åtgärder innan försäljning sker 

vilket gör att realisationsvinsten som går till kommunens resultaträkning 

beräknas bli 8,1 miljoner kronor. 

Under sammanträdet i KS 2019-09-16 beslutade Kommunstyrelsen att 

förvaltningen skulle fortsätta arbetet med exploateringsbudgeten och se till 

att budgeten inte hamnar på minus. Förvaltningen har nu tagit ur ett belopp 

som var planerat att gå till ett grönområde väster om Idrottsvägen. En viss 

förändring kommer endast inrymmas i detta område efter förändringen.   
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Datum Vår beteckning 

2019-10-24 KS 2019/00287 nr 92552 

Driftbudget efter projektets slut 

År 2023 beräknas projektets genomförande vara färdigställt. När 

exploateringsområdet färdigställt och avslutats, uppstår driftkostnader för 

anläggningarna. För gatuavdelningen har det beräknas att 

kapitalkostnaderna uppgår till cirka 300 000 kronor. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Det finns några risker som kan leda till att kostnaderna förändras med 

projektet. Två risker är antingen om detaljplanen blir överklagad. Detta 

skulle göra att tidplanen blir förskjuten med en osäker tid. Resultat av detta 

skulle kunna göra att personalkostnader ökar eller att nya utredningar 

behöver göras. En annan risk med projektet är saneringskostnaderna inför 

markförsäljningen. Kostnader för detta är under arbete och ytterligare 

utredningar behöver göras för att få en tydligare bild över hur mycket som 

behöver saneras och hur mycket det kommer att kosta. 

Tabell 1. I tabellen anges beloppen i tusentals kronor. 

Uppföljning 

Ingen uppföljning. 

Beslutsunderlag 

– Exploateringsbudget för detaljplan Bålsta 2:69 m.fl., Björkvallen 2019-

10-24

__________ 

Beslut skickas till 

– Kommunstyrelsens förvaltning

– Tekniska förvaltningen

– Bygg- och miljöförvaltningen
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Datum Vår beteckning 

2019-10-24 KS 2019/00287 nr 92552 
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Datum Vår beteckning 

2021-11-01 KS 2021/00427 nr 104139 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Ulla Lindroth Andersson,  

ulla.lindroth@habo.se 

Reviderad exploateringsbudget Björkvallen 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ny exploateringsbudget för

Björkvallen gällande fastigheterna Bålsta 2:69 m.fl. med 22 733 000

kronor i underskott.

2. Kommunfullmäktige beslutar att ersätta tidigare beslutad budget, KS

2019/00287, nr 92552, med budget enligt förvaltningens förslag.

3. Kommunfullmäktige uppdrar till förvaltningen att återkomma om

upplåningsbehov uppstår.

Sammanfattning 

I exploateringsbudget för Björkvallen (KS 2019/00287 nr 92552) beslutades 

om exploateringsbudget med nollresultat. En fördyring av anläggningen har 

uppstått då man i tidigare budget inte räknat med VA-ledningar utanför 

exploateringsområdet som är nödvändiga för att VA-behovet för 

exploateringen ska tillgodoses. För att kunna förse Björkvallen med VA-

tjänster så har långa ledningssträckor utanför exploateringsområdet behövt 

göras om. Detta har avsevärt fördyrat projektet. 

Markförhållanden i området hade inte undersökts innan framtagande av 

tidigare budget. Det har visat sig att markförhållandena är mycket dåliga 

vilket fördyrat genomförandet ytterligare. 

Förvaltningen har därför reviderat budget för Björkvallen med redan 

uppkomna och kommande kostnader för genomförandet. Resultat i 

reviderad budget beräknas bli ett underskott på 22 733 000 kronor. 

I resultatet redovisas även en ökad intäkt jämfört med markanvisningsavtal 

på 1 900 000 kronor vilket avser utökad byggyta (ljus BTA).   

Ärendet 

Ursprunglig VA-budget har inte beräknats utan bara uppskattats i tidigare 

antagen budget, det vill säga att man satte samma summa som 

prognostiserad intäkt för VA-anslutningsavgifter som budget. Man tog inte 

heller höjd för VA-kostnader utanför exploateringsområdet, för anslutningar 

som måste genomföras för en fungerande VA-anläggning i Björkvallen. 

För att se till att det fanns VA-försörjning klar i samband med inflytt i 

BoKlok-området beslutades i juni 2021 att genomföra VA-arbeten på 

löpande räkning till BoKloks anslutningspunkter, etapp 1. Slutprognosen för 

denna etapp är 14,5 mkr vilket är dyrare än beräknat. Kostnadsökningen 

beror på en rad faktorer. 

Då ingen geoteknisk undersökning utfördes innan projektering förväntades 

genomförandet ske under bra markförhållanden. Området i och kring 
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Björkvallen har sedan visat sig ha mycket dåliga markförhållanden vilket 

har gjort att projektet fått en ökad masshantering med fall B-massor (massor 

som måste transporterats bort), mera inköpta massor samt behov av en 

förstärkning av markbädden.  

Utöver detta så har byggbranschens kostnader under Covid-perioden i 

genomsnitt ökat med cirka 40 %. 

Projektet har också fått forceras med anledning av inflytt hos BoKlok. 

Inflytten nödvändiggör också att etapp 2 behöver utföras omgående. Därför 

har inte heller denna gång någon geoteknisk undersökning genomförts. 

Eftersom projektet förväntar sig att markförhållandena är desamma i etapp 2 

har höjd tagits i budget för detta. 

Därför har nu en upphandling gjorts för resterande sträcka från BoKlok-

området ner längs Dalvägen (etapp 2) inklusive en option på anslutande 

gatu-, belysnings- och parkarbeten. Kostnaden för VA etapp 2 beräknas till 

13 mkr och för optionen 7,2 mkr. 

Genomförandet av optionen ses som mycket viktig då den omfattar arbeten 

som berör eleverna på Västerängsskolan samt Västerängsskolans personal. 

Åtgärderna innebär en säkrare skolväg med bra belysning samt 

ersättningsparkeringar för skolans personal då dessa tagits i anspråk av 

utbyggnaden av Björkvallen.  

Förvaltningen föreslår därför att en ny budget för Björkvallen antas enligt 

förslag. Se tabell 1 nedan. I budget har redan uppkomna och kommande 

kostnader för genomförandet tagits med. Resultatet i den reviderade 

budgeten beräknas bli ett underskott på 22 733 000 kronor. 

I resultatet redovisas även en ökad intäkt jämfört med markanvisningsavtal 

på 1 900 000 kronor vilket avser utökad byggyta (ljus BTA). 
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Tabell 1. I tabellen anges beloppen i tusentals kronor. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Beslutet innebär att exploatering Björkvallen kommer att gå med ett 

underskott på 23 733 000 kronor. Förvaltningen återkommer om 

upplåningsbehov uppstår. 
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Datum Vår beteckning 
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Barnperspektivet 

Barn berörs av iordningställandet av området i anslutning till 

Västerängsskolan. Om optionen inte genomförs så kommer barnens skolväg 

att vara mycket osäker. 

Näringslivsperspektivet 

Leverans av en fungerande VA-anläggning till exploatören påverkar 

exploatörers inställning till Håbo kommun. 

Uppföljning 

Budget följs upp vid ordinarie uppföljningstillfällen. 

Beslutsunderlag 

– Exploateringsbudget för Björkvallen ,KS 2019/00287 nr 92552

__________ 

Beslut skickas till 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Avdelningen för projekt, mark och offentlig miljö 

Projektenheten  



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-11-15 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 238 Dnr 2021/00427 

Reviderad exploateringsbudget Björkvallen 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ny exploateringsbudget för

Björkvallen gällande fastigheterna Bålsta 2:69 m.fl. med 22 733 000 kronor

i underskott.

2. Kommunfullmäktige beslutar att ersätta tidigare beslutad budget, KS

2019/00287, nr 92552, med budget enligt förvaltningens förslag.

3. Kommunfullmäktige uppdrar till förvaltningen att återkomma om upplå-

ningsbehov uppstår.

Sammanfattning 

I exploateringsbudget för Björkvallen (KS 2019/00287 nr 92552) beslutades 

om exploateringsbudget med nollresultat. En fördyring av anläggningen har 

uppstått då man i tidigare budget inte räknat med VA-ledningar utanför ex-

ploateringsområdet som är nödvändiga för att VA-behovet för exploatering-

en ska tillgodoses. För att kunna förse Björkvallen med VA-tjänster så har 

långa ledningssträckor utanför exploateringsområdet behövt göras om. Detta 

har avsevärt fördyrat projektet. 

Markförhållanden i området hade inte undersökts innan framtagande av ti-

digare budget. Det har visat sig att markförhållandena är mycket dåliga vil-

ket fördyrat genomförandet ytterligare. 

Förvaltningen har därför reviderat budget för Björkvallen med redan upp-

komna och kommande kostnader för genomförandet. Resultat i reviderad 

budget beräknas bli ett underskott på 22 733 000 kronor. 

I resultatet redovisas även en ökad intäkt jämfört med markanvisningsavtal 

på 1 900 000 kronor vilket avser utökad byggyta (ljus BTA).   

Beslutsunderlag 

Exploateringsbudget för Björkvallen ,KS 2019/00287 nr 92552         

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om arbetsutskottet kan besluta enligt förslag till beslut 

och finner att så sker.  

______________ 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-11-29 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 307 Dnr 2019/00100 

Antagande av detaljplan 455, för Råby 3:15, m.fl. Hag-
viksstrand 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunfullmäktige antar detaljplan 455 för Råby 3:15 m.fl. Hagviks-

strand enligt 5 kap. 27§ Plan- och bygglagen (2010:900).

Sammanfattning 

I samband med en ansökan om bygglov framkom att fyra fastigheter i Hag-

viken historiskt getts bygglov på felaktiga grunder. Verkligheten stämmer 

därför dåligt med den gällande detaljplanen, och omöjliggör ytterligare till-

byggnader. Vid detaljplaneläggning för att omvandla området från fritids-

husbebyggelse till permanent (70-talet) undantog Länsstyrelsen (då faststäl-

lande myndighet) fastigheterna från antagande av den nya planen. I sam-

band med undantagandet konstaterade kommunen att ny plan skulle tas fram 

även för dessa fastigheter. 

Förslag till sådan ny plan var på samråd över årsskiftet 2020/2021 och på 

granskning strax innan sommaren 2021. Under samrådet inkom tre yttran-

den med synpunkter och under granskningen två. Justeringar efter samråd 

och granskning har framförallt handlat om att tydliggöra och i viss mån för-

enkla planbestämmelserna. Alla synpunkter bedöms vara tillgodosedda och 

detaljplanen bedöms vara redo för ett antagande 

Beslutsunderlag 

– Plankarta,

– Planbeskrivning,

- Granskningsutlåtande

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt förslag till beslut 

och finner att så är fallet.  

     ______________ 

Ärende 7
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ANTAGANDEHANDLING 

Detaljplan för  
Råby 3:6 m.fl. (Hagviksstrand) 
Håbo kommun, Uppsala län 

PLANBESKRIVNING

Flygfoto över planområdet i Hagviken. 
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Detaljplaneprocessen  
Planprocessen inleds med ett initiativ från kommunen, privatperson eller exploatör, men det 
är Kommunstyrelsen som beslutar om uppdrag att ta fram en ny detaljplan. Efter ett positivt 
beslut kan arbetet med att ta fram ett förslag till detaljplan påbörjas. När förslaget anses vara 
färdigt kan planen gå ut på samråd. Under tiden för samrådet har sakägare, myndigheter och 
allmänhet möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. De synpunkter som kommit in, 
skriftligen (via brev eller e-post), sammanställs och besvaras av kommunen i en 
samrådsredogörelse.  

Förslaget bearbetas sedan och ställs ut en gång till för granskning. Under tiden för 
granskningen finns möjlighet att lämna synpunkter på det justerade planförslaget. De 
synpunkter som, skriftligen, kommer in sammanställs och besvaras av kommunen i ett 
utlåtande. Utifrån utlåtandet kan en del mindre ändringar göras i planen innan den lämnas 
över till kommunfullmäktige för antagande. Efter att planen antagits löper en tre veckors 
prövotid då planen kan överklagas. Om ingen överklagan kommit in, vinner planen laga kraft. 
Vid överklagande prövas planen av Mark- och miljödomstolen. 

Beslut om planläggning 
Beslut om planuppdrag togs i kommunstyrelsen 2019-03-18. Eftersom beslutet togs efter den 
2 maj 2011 handläggs detaljplanen enligt nya plan- och bygglagen (PBL 2010:900) i dess 
lydelse från och med SFS 2018:1732.  

Tidplan 
Samråd 1:a kvartalet 2021 
Granskning  2:a kvartalet 2021 
Antagande  4:e kvartalet 2021 

Planhandlingar 
• Plankarta med bestämmelser
• Planbeskrivning
• Fastighetsförteckning
• Behovsbedömning

Medverkande 
Planhandlingarna har upprättats av tjänstepersoner inom Håbo kommun. 
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1. PLANBESKRIVNING
En planbeskrivning ska redovisa planens syfte, dess innebörd och förutsättningar, hur planen 
ska genomföras samt konsekvenserna av genomförandet. Planbeskrivningen ska endast vara 
vägledande och är, till skillnad från Plankartan, inte juridiskt bindande.  
Planbeskrivningen är uppdelad i fyra delar: 

• En inledningsdel som beskriver planens syfte, innehåll och sammanfattning av
planbeskrivningen.

• Platsens förutsättningar och planförslag. Innehåller en nulägesbeskrivning och
planens innehåll samt förtydligande av de planbestämmelser som finns med på
plankartan.

• Genomförande. Beskriver de organisatoriska, fastighetsrättsliga, ekonomiska och
tekniska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt
genomförande av planen.

• Konsekvenser av planens genomförande. Beskriver konsekvenser av ett
genomförande av planen och redovisar utfallet av behovsbedömningen.

1.1 Bakgrund 

Området närmast stranden vid Hagviken byggdes först ut för fritidshusbebyggelse. 1960 togs 
detaljplanen K10 fram för att möjliggöra en utvidgning för fortsatt fritidshusbebyggelse 
norrut. Ganska snart därefter startade en succesiv omvandling till permanentboende. Där 
detaljplanen K18 togs fram för att bland annat möjliggöra större byggrätter. 
Vid framtagande av ny detaljplan för området, K18 1970, undantogs de då två fastigheterna 
Råby 3:6 och 3:7 från antagande av Länsstyrelsen. Fastigheterna har sedan dess styckats av, 
där nya fastigheter angör via parkmark, och bebyggts, till större andel än vad gällande 
detaljplan tillåter. Att byggrätten kunnat överskridas beror på otydlighet i plankartan för K18 
kring att området undantagits från antagandet. Bygglov har därför lämnats enligt fel 
detaljplan. Vidare angörs flera av tomterna via parkstråket centralt i området. 

1.2 Planens syfte och huvuddrag 

Syftet med detaljplanen är att anpassa byggrätten för berörda fastigheter utifrån nuläge och 
omgivning, med fokus på den närmaste omgivningen längs Hagviksstrand och Birkavägen. 
Bebyggelsen i omgivningen är i huvudsak i ett plan, där terrängen samtidigt tillåter 
souterränglösningar i ytterligare plan. En fjärdedel av fastigheten får bebyggas, och i övrigt 
ställs få krav på utformning och placering.  
Utöver att reglera bebyggelsen ska även detaljplanen säkerställa förutsättningar för angöring 
till fastigheterna inom planområdet. 

1.3 Genomförandetid 

Genomförandetiden är 5 år från och med den dag detaljplanen vinner laga kraft. 
Efter genomförandetidens utgång fortsätter detaljplanen att gälla till dess den ändras eller 
upphävs. 
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1.4 Tidigare ställningstagande 

En detaljplan måste förhålla sig till andra planer, policys och ställningstagande. En del planer 
visar en övergripande riktning såsom visionen och översiktsplanen medan andra riktar in sig 
på specifika områden såsom bostadsförsörjningsprogram. Gällande detaljplaner spelar också 
in, i de fall sådana finns.  
 

1.4.1 Kommunens vision – Vårt Håbo 2030 
Håbo kommun antog våren 2014 en ny vision. Visionen ska vara vägledande för den 
kommunala verksamheten gällande planering, produktion och bostadsutveckling. Visionens 
ambition är att det år 2030 ska bo 25 000 invånare i Håbo kommun. Visionen består utav fyra 
olika delar: 

Håbo kommun ska vara en aktiv part av mälardalsregionen.  Regionen växer och vi ska växa 
med den som en attraktiv plats i Mälardalen, en av Sveriges viktigaste regioner. Utbud, varor, 
tjänster, arbetsplatser, kultur och kompetens tillgängliggörs för kommunens invånare 
samtidigt som det som Håbo kommun erbjuder tillgängliggörs för regionen.  

Håbo kommun ska vara en Mälarkommun nära naturen. Tillgängligheten till vatten och 
naturliv är en viktig del i Håbo kommuns identitet och ett stort ansvar. Kommunen ska 
tillhandahålla både Mälar- och naturnära boendemiljöer utan att äventyra natur- och djurliv.  

Håbo kommun ska ta vara på huvudorten och Bålsta ska vara en levande småstad där många 
vill vistas och trivs. Bålsta ska vara en sammanhängande ort som är anpassad för alla 
människor i alla åldrar.  

Håbo kommun ska vara en hållbar kommun som skapar ett gott liv för alla. Kommunen ska ta 
ett stort ansvar för att kommande generationer ska ha samma, eller bättre, möjligheter att 
förvalta och utveckla kommunens verksamheter. Tillväxten ska vara ekonomisk och 
ekologisk hållbar, vår planering ska gå mot att minska behovet av biltrafik och kommunen ska 
skapa en sammanhållen bebyggelse som inte tar nya naturområden i anspråk. 
 

1.4.2 Översiktsplan/Fördjupad översiktsplan/Ny översiktsplan 
Eftersom detaljplanen inte syftar till att ändra användning annat än för angöring till befintliga 
småhus, bedöms inte detaljplanen avvika från gällande fördjupad översiktsplan eller 
kommande ny översiktsplan.  
 

1.4.3 Planprogram 
Detaljplanen har inte föregåtts av något planprogram. 

1.4.4 Gällande detaljplaner 
För området gäller byggnadsplan K10 Hagviken från 60-talet. Förutom de fyra småhusen 
ingår även ett parkområde i nordöst i planen. Del av K10 ersätts av ny plan för de fyra 
småhusen (gul markering på nästkommande karta), medan delområdet med parkmark 
fortsätter att gälla.  
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Runt omkring K10 gäller K18, från vilken det aktuella området undantogs vid antagande av 
K18. K18 reglerar ett småhusområde, där skillnaden till K10 främst rör storlek på byggrätt.  

Karta, visandes gällande byggnads- och detaljplaner i Hagvikens omgivning. 

K10 
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Flygfoto, visandes avgränsning av K10, med bostäder i sydväst och parkmark i nordöst. 
 

1.4.5 Vattenskyddsområde 
Kommunen ansökte 2009 hos Länsstyrelsen om fastställande av vattenskyddsområde för 
Prästfjärden. Vattenskyddsområdet syftar till att skydda intaget av färskvatten till 
vattenverket, som försörjer större delen av södra Håbo med dricksvatten. 
Skyddsområdet delas in i en primär (vattenområde och landområde närmast vattnet) och en 
sekundär zon (avrinningsområde för Prästfjärden). I ansökan räknas ett antal kravställningar 
upp för respektive zon. Fokus är att förhindra förorening, och därmed föreslås restriktioner för 
förorenande verksamheter. 
Innan skyddsområdet fastställts finns mer begränsade möjligheter för tillsynsmyndighet att 
säkra och följa upp eventuell påverkan på dricksvattentäkten. Den fysiska planeringen ligger 
samtidigt till stor del inom kommunens skyldighets- och ansvarsområde. Utgångspunkten är 
därmed alltid att ny eller ändrad markanvändningen genom detaljplanering ska ta hänsyn till 
skyddsbehovet och de restriktioner som föreslagits. 
I detta fall handlar detaljplanen inte om att ändra användning, och detaljplanen bedöms därför 
inte påverka eller påverkas av restriktioner kopplade till ett vattenskyddsområde.  
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2. FÖRUTSÄTTNINGAR OCH PLANFÖRSLAG
Planbeskrivningen ska redogöra för de fysiska förutsättningar som står bakom motiven till 
planens utformning. Förutom naturliga förutsättningar, som markförhållande, handlar det 
bland annat om hur befintlig bebyggelse, tillgång till service och trafiksituationen ser ut. För 
underrubriker, som berörs, redogörs även för planens förslag till framtida användande. 

2.1 Plandata 

Planområdet ligger i Södra Bålsta, drygt 5km från centrum. Planområdet är drygt 8000kvm 
och utgörs av fyra fastigheter för bostäder, samt en yta för angöring till tre av dem 
däremellan. 

Karta, visandes planområdes läge i Bålsta 

2.1.1 Riksintressen  
Planområdet ligger intill Mälaren, och berör därför riksintresset för rörligt friluftsliv. Även 
om del av planområdet övergår från allmän plats till kvartersmark, bedöms rörligheten genom 
området säkerställas genom bestämmelsen x1 för allmännyttig gång- och cykeltrafik. Ytan är 
redan idag ianspråktagen i den mån planförslaget medger ändring till, som infart till 
fastigheterna längs sträckan.  Planförslaget bedöms därför inte påverka riksintresset negativt. 

Hela Håbo kommun berörs även av riksintresset för civilflygets och Totalförsvarets MSA-
områden (minimum saftey altitude). Då planförslaget inte innehåller någon hög bebyggelse 
bedöms inte riksintresset påverkas. 
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2.1.2 Strandskydd 
Området ligger inom 100 meter från strandkanten till Mälaren. Gällande detaljplan togs fram 
innan strandskyddet infördes. När det nu tas fram en ny detaljplan inträder strandskyddet på 
nytt. 

Planförslag: 
Föreslagna bostadsfastigheter är sedan tidigare ianspråktagna för aktuell användning. 
Ianspråktagandet bedöms vara sådant som avses i Miljöbalkens 7 kap 18 c § 1:a punkten. Där 
det ianspråktagna området idag saknar betydelse för strandskyddets syfte. Kommunen 
bedömer därmed att det föreligger särskilt skäl till att upphäva strandskyddet inom 
planområdet. 

Planområdet är, likt angränsade bebyggelse, avskild från närmaste strandkant av gatan 
Hagviksstrand. Inte i bemärkelsen av särskilt skäl, men i bemärkelsen att strandkanten fortsatt 
spelar roll för att trygga förutsättningar för allemansrättslig tillgång till strandområden. 
Strandskyddets roll för bevarande av goda livsvillkor för djur och växtliv på land och vatten 
är sämre, men detaljplanen påverkar de inte. 

Sammantaget bedömer kommunen att intresset för att fortsatt ta marken i anspråk inom 
planområdet väger tyngre än strandskyddsintresset. Strandskyddet kommer således att 
återinträda för att sedan åter upphävas i samband med att detaljplanen vinner laga kraft. 

2.1.3 Fornlämningar 
Det finns inga kända forn- eller kulturlämningar inom eller i närheten av planområdet. 

2.2 Natur 
2.2.1 Mark och vegetation 

Planområdet är helt ianspråktaget av småhustomter. Vegetationen är koncentrerad till 
småhustomterna. Angöringsytan är grusad, med en trappa anslutandes till en gångväg norrut. 

Markens nivå varierar mellan 3 och 16 meter över Mälaren. Enligt SGUs översiktliga 
jordarskartering består området av blockrik morän. Tomterna har även sedan länge till stor del 
terrasserats genom utfyllnad, men sluttar ända varierande brant ned mot Mälaren. 
 

2.2.2 Grund- och ytvatten 
Området ligger intill Mälaren, vilken även är områdets recipient (Mälaren-Prästfjärden). 
Recipienten har god ekologisk status men uppnår inte god status för kemisk status. 
Anledningen beror på det generella höga värdena av Kvicksilver och polybromerade 
difenyleterar (PBDE) samt regionalt höga värden av Tributyltenn (TBT). Det senare ämnet är 
direkt kopplat till utsläpp från bottenfärg från båtar. De tidigare är istället förknippade med 
utsläpp i atmosfären, och därför inte lokala eller regionala (för dessa är samma uppskattning 
är gjord för alla vattenförekomster i Sverige). 
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Planförslag: 
Planförslaget medger en större byggrätt än i gällande plan. Skillnaden är dock mindre i 
praktiken, då samtliga fastigheter redan vida överstiger gällande plans byggrätt. Fastigheterna 
i området är stora eller mellanstora villatomter om 1500 och 4000kvm. Graden av 
hårdgörande av fastighetsyta är klart begränsad, och området karakteriseras av att de flesta är 
skogsbevuxna. Planförslaget bedöms därför inte medföra något ökat flöde av dagvatten. Ej 
heller ökad föroreningsbelastning. 

2.3 Bebyggelse 
2.3.1 Placering, utformning och omfattning 

Fastigheterna inom planområdet är bebyggda i stil och storlek med fastigheterna i 
omgivningen. Planförslaget bygger därför på att anpassa byggrätt efter omgivning och vad 
som faktiskt byggts. Under de senaste åren har kommunen gjort ett antal ändringar av äldre 
fritidshusområden, och där använt en byggrätt i förhållande till fastighetens storlek om 25 
procent. 

Planförslag: 
För planområdet föreslås planbestämmelser om en största byggrätt om 25 procent av 
fastighetsytan inom egenskapsområdet (e1). Formuleringen säkrar att endast fastighetens area 
inom egenskapsområdet tas med vid beräknande av byggrätt. Fastighetsarea avser en 
fastighet, inte flera tillsammans. Det får endast byggas ett fristående enbostadshus per 
fastighet (f1). Byggnadshöjden bestäms till 4,5m i linje med omgivande detaljplans reglering. 
I praktiken medges därför endast mer en ett våningsplan vid en souterränglösning av 
bottenplanet. 

Byggnader ska placeras på avstånd från grannfastighet, gata och angöringsväg för att säkra 
brandskydd och för att ge plats för parkering på egen uppfart. Avstånd mellan byggnader bör 
vara åtta meter utan särskilda brandskyddskrav/åtgärder. Avstånd till gata bör vara sex meter. 
Planområdet är samtidigt idag bebyggt med delvis kortare avstånd mellan byggnad och gata 
och byggnader emellan. Minsta avstånd är därför en anpassning till de befintliga 
förhållandena. Minsta avstånd mellan huvudbyggnad och fastighetsgräns är tre meter (p1). 
Vidare är minsta avstånd mellan komplementbyggnad och gata samt prickat angöringsområde 
respektive bara till gata minst sex meter. (p2 resp. p3). 

Fastigheterna bedöms svåra att stycka av, men för att ända föregå eventuell omdaning regleras 
även en minsta fastighetsstorlek (d1). Främst för att bibehålla karaktären av lite större tomter i 
området. 

2.4 Trafik 

Två av fastigheterna ansluter till gatan Hagviksstrand och två endast mot parkmarksstråket 
upp från gatan. I nuläget angör tre av fyra fastigheter, med bil, via parkstråket. 
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Planförslag: 
För två av fastigheterna finns inget alternativ till angöring än dagens lösning. För att göra 
dagens lösning planenlig, förslås att parkmarken övergår till kvartersmark för bostäder. Det 
får inte uppföras byggnader på ytan, och den ska vara öppen för allmän passage för gång- och 
cykel (x1). I och med den branta lutningen är det inte rimligt att hela sträckan medger cykling, 
utan längs delar måste cykel ledas. Utgångsläget för möjlighet till passage är dagsläget 2021, 
med grusad stig i norr och trappa som förbinder ned till grusad eller asfalterad vägbana. 

Flygfoto, markerandes angöringsområdet (rött) mellan bostadsfastigheterna inom planområdet (gult). 
2.5 Tekniska frågor 
2.5.1 Vatten och spillvatten 

Planområdet ligger inom verksamhetsområde för kommunalt-VA (vatten och spillvatten). 
Samtliga fastigheter är redan idag anslutna till det kommunala VA-nätet. 

2.5.2 Dagvatten 
Se resonemang under rubrik 2.2.2 Grund- och ytvatten. 

2.6 Störningar, hälsa och säkerhet 

Planområdet ligger avskilt från trafik, i ett större område med småhus. Det finns därför inga 
störningskällor gällande buller, strålning, etc. Markförhållandena är stabila, och ger inte 
anledning till att undersöka risk för höga värden av radon under planskedet. Sådan bedömning 
görs under byggprocessen efter att bygglov givits. 

Planområdet innehåller inga friytor utöver de egna bostadstomterna. Det finns dock nära 
tillgång till allmänna grönytor, både mot vattnet till och upp i terrängen mot nord respektive 
öst. 
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3. GENOMFÖRANDE

3.1 Organisatoriska åtgärder
3.1.1 Planförfarande 

Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt plan och bygglagen (2010:900) 

3.1.2 Tidplan 
Samråd 1:a kvartalet 2021 
Granskning  2:a kvartalet 2021 
Antagande  4:e kvartalet 2021 

3.1.3 Genomförandetid 
Planområdet ä redan utbyggt. Detaljplanen får därför kortast möjliga genomförandetid om 5 
år. Genomförandetiden börjar när planen vunnit laga kraft. Efter genomförandetidens utgång 
fortsätter detaljplanen att gälla tills den ändras eller upphävs. 

3.1.4 Huvudmannaskap 
Detaljplanen innehåller ingen allmän platsmark, och därför heller inget huvudmannaskap för 
allmän plats.  

3.1.5 Ansvarsfördelning 
Området är redan utbyggt. Exploatören/fastighetsägaren ansvarar för eventuella anläggnings- 
och byggnadsarbeten inom kvartersmark. 

Hagvikens vägförening ansvarar för skötsel av vägbana för angöring till fastigheterna inom 
planområdet. Avtal mellan kommunen och föreningen finns sedan tidigare. 

3.2 Avtal 
3.2.1 Planavtal  

Något planavtal har inte upprättats. Detaljplanen finansieras därför genom planavgift vid 
bygglov.  

3.3 Fastighetsrättsliga frågor 
3.3.1 Markägoförhållanden 

Planområdet omfattar del av fastigheten Råby 7:1 som ägs av Håbo kommun, samt 
fastigheterna Råby 3:6, 3:7, 3:14 och 3:15   som ägs av privatpersoner. 

3.3.2 Rättigheter 
Samtliga bostadsfastigheter berörs av avtalsservitut för vattenbortledning kopplat till det 
kommunala VA-nätet.  
Med undantag för Råby 3:14 är bostadsfastigheterna inom planområdet även del i en 
fiskesamfällighet.  
Råby 3:7 har rättighet genom servitut till Bad- och båtplats vid stranden inom Råby 7:1. 
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Planförslag: 
Befintliga rättigheter bedöms inte påverkas av planförslaget.  
Angöring till fastigheterna inom planområdet säkras genom att tidigare parkmark omvandlas 
till bostadsmark som inte får förses med byggnad. 
Utgångspunkten är att marken inom det punktprickade området fortsatt ägs av kommunen. 
För att säkra ledningsrätten för vatten- och spillvatten vid en potentiell framtida reglering av 
marken innehåller även plankartan ett markreservat för allmännyttig underjordisk ledning 
(u1). 

3.4 Ekonomiska frågor 
3.4.1 Kostnader för framtida drift 

Planförslaget bedöms inte leda till ökade driftskostnader, varken för kommunen eller för 
Hagvikens vägförening. 

3.4.2 Planavgift 
Planavgift tas ut vid lov som drar nytta av förändringar jämfört med tidigare gällande plan. 
Det vill säga en större byggrätt. 

3.5 Tekniska frågor 

Då området redan är utbyggt bedöms det inte föreligga några tekniska frågor att hantera för ett 
genomförande av detaljplanen. 
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4. KONSEKVENSER AV PLANFÖRSLAG
4.1 Undersökning om miljöpåverkan

Enligt svensk lag ska konsekvenserna av en detaljplan beskrivas i en 
miljökonsekvensbeskrivning när de kan leda till betydande påverkan på miljön (4 kap 34 § 
plan- och bygglagen). Miljökonsekvensbeskrivningen används för att få en helhetsbild av den 
påverkan en detaljplan kan få på miljön, människors hälsa och hushållningen av resurser. 
För att bedöma om en detaljplan kan leda till betydande miljöpåverkan, genomförs en 
undersökning av detaljplanens påverkan. 

Eftersom detaljplanens genomförande medger väldigt begränsade förändringar jämfört med 
nuläget, bedöms även planens påverkan som väldigt begränsad. Byggrätten utökas, och en 
större del av fastigheterna kan bebyggas. Fastigheterna är samtidigt redan bebyggda med 
huvudbyggnader och komplementbyggnader. Tillkommande bebyggelse bedöms därför vara 
begränsad till enstaka komplementbyggnad och mindre tillbyggnader. Detaljplanen berör inte 
något natura 2000-område. Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan 
utifrån MKB-förordningen (1998:905). Förslaget till detaljplan är förenligt med miljöbalkens 
(MB) 3 kapitel som gäller lämplig användning av mark och vattenområden samt 5 kapitel som 
gäller miljökvalitetsnormer för utomhusluft, omgivningsbuller och vattenförekomster. Planen 
berör med bedöms inte påverka riksintresse för Rörligt friluftsliv kopplat till Mälaren eller 
Totalförsvaret MSA och väderradar.  
Kommunen bedömer därför att detaljplanen inte kan anses leda till betydande miljöpåverkan. 
Under samrådet yttrade sig Länsstyrelsen instämmande med kommunens bedömning. 

4.2 Konsekvenser i övrigt 

Planförslaget bedöms ha klart begränsade konsekvenser i allmänhet. 
Fastigheterna kan komma att bebyggas i högre utsträckning. Potentiellt skapas de då fler 
bostäder. Samtidigt ges fastighetsägarna möjlighet till lovprövande förändringar. Något som 
är omöjligt idag, när bebyggelse redan avviker så extremt från gällande plan. Angöringen till 
tre av fastigheterna görs även planenlig, då de idag i laglig mening inte har rätt att angöra över 
parkmark, vilket är enda praktiska vägen. 

Bålsta i oktober 2021 
Håbo kommun 

Anna Atterlöf 
Planeringschef 

Anton Karlsson 
Planarkitekt  



GRANSKNINGSUTLÅTANDE 1(4) 

Datum Vår beteckning 

2021-10-26 KS 2019/100 

Förslag till detaljplan för Råby 3:15 m.fl. Hagviksstrand, Håbo kommun, Uppsala 
län 

GRANSKNINGSUTLÅTANDE 

Hur samrådet har bedrivits 
Förslag till detaljplan har varit utsänt för samråd, enligt 5 kap 11 § plan- och bygglagen, till be-
rörda sakägare, myndigheter och berörda föreningar samt kommunala förvaltningar från och med 
den 3 december 2020 till och med den 14 januari 2021. Under samrådstiden in-kom sex yttran-
den varav fyra med erinran (invändningar). 

Hur granskningen har bedrivits 
Förslag till detaljplan har enligt underrättelse varit utsänt för granskning mellan den 24 maj och 
den 17 juni 2021. Handlingarna fanns tillgängliga för granskning i kommunhuset, biblioteket och 
på kommunens hemsida. 

Under granskningstiden inkom fyra yttranden varav två med synpunkter. Följande remissinstan-
ser tillstyrker eller har inget att invända mot förslaget: Lantmäteriet, Länsstyrelsen 

Inkomna yttranden under granskningen 
Nedan sammanfattas och kommenteras de yttranden som innehållit synpunkter på planförslaget 
under granskningsskedet. Inkomna yttranden går att begära ut i sin helhet i originaltext. 

 Bygg- och miljönämnden 
Bygg- och miljönämnden menar att flertalet synpunkter under samrådet inte tillgodosetts, och 
framför dem på nytt. Trots justeringar rörande minst avstånd till fastighetsgräns (p1-p3) kvarstår 
problematik vilken riskerar att göra befintlig bebyggelse planstridig. Nämnden vill fortsatt se en 
omformulering av bestämmelsen e1. De påpekar även att justeringsbehov i planbeskrivningen, 
som uppmärksamts under samrådet, inte åtgärdats. 

Nämnden ifrågasätter detaljplanens inriktning på att utöka byggrätter och upphäva strandskyd-
det. Detaljplanens beskrivning om att berört område saknar betydelse för uppfylla syftet med 
strandskyddet accepteras inte. Gångstråket genomplanområdet lyfts särskilt fram, samt att utö-
kade byggrätter kan leda till en upplevelse av ökad privatisering av närområdet och gångstråket. 

Det efterlyser även ett större grepp kring allmänhetens tillgång till stranden längs Hagviksstrand. 
Där kommunen som markägare och planförfattare bör ta ett större ansvar. Ansvar så att stranden 
inte tas i anspråk i sådan utsträckning att den upplevs som privat, vilket i mångt och mycket är 
kännetecknar dagens situation. 

De påpekar även en tvetydig formulering i planbeskrivningen rörande vad en fastighets har rätt 
till. 



2(4) 

Datum Vår beteckning 

2021-10-22 KS 2019/100 nr x 

Svar 
Bestämmelserna p2 och p3 har korrigerats med ”minst” samt att p3 endast gäller komplement-
byggnader. För kommentar rörande bestämmelsen e1, se samrådsredogörelsen (Planeringsavdel-
ningen har även för avsikt att ta dialog med bygglovsenheten om liknande standardformule-
ringar). Påpekat justeringsbehov av planbeskrivningen åtgärdades efter samrådet, möjligen har 
fel handling granskats. Förtydligande rörande fastighets rätt är dock infört nu efter granskning. 

Rörande strandskyddsfrågan, och allmänhetens tillgång till stranden, ser inte planeringsavdel-
ningen möjlighet att ta det stora efterfrågade greppet inom ramen för aktuell detaljplan. Gång-
stråket behålls i kommunal ägo och det sker inga förändringar av skötseln jämfört med idag. 
Som nämns har kommunen på bred front uppmärksammat problematik längs med Hagviks-
strand. Planeringsavdelningen ser samma behov som miljöenheten, och det efterfrågade större 
greppet längs med Hagviksstrand och inom Båtsbacken-området avses ta i en framtida planlägg-
ning. 

Motiven till den utökade byggrätten är till största del utifrån att kommunen tidigare lovat genom-
föra samma planändring för aktuellt område som för grannskapet som genomfördes på 70-talet. 
Omgivande fastigheter har en byggrätt om 25 procent idag. Att det även getts bygglov enligt fel 
plankarta, gör förändringen än mindre i praktiken, då de flesta berörda fastigheter redan har en 
större byggrätt än gällande detaljplan medger.  

 Privatperson 
Svarande ställer sig kritisk till den föreslagna byggnadshöjden om 4,5m, då risk finns att svaran-
des hus kan bedömas vara högre. De stora skillnaderna i marknivåer och hus uppförda i souter-
räng riskerar att medföra otydligheter för hur byggnadshöjden fastställs, och att svarandes hus 
därmed skulle kunna bli planstridigt. Svarande efterfrågar därför tydliggörande eller ändring av 
planen, för att säkerställa att alla befintliga byggnader inom planområdet blir planenliga.  

Svarande undrar även om detaljplanen medför särskilda brandsäkerhetskrav, då svarandes hu-
vudbyggnad och komplementbyggnad ligger 2,5 meter ifrån varandra. 

Svar 
Byggnadshöjd räknas från högsta del av byggnaden (exkl. skorsten) som skärs av en fallande 
linje med 45 graders lutning. Den aktuella byggnaden har en taklutning under 45 grader, och 
högsta del av byggnaden är därför takfoten. Takfoten på aktuell byggnad bedöms inte överstiga 
4,5 meter över medelmarknivån. Detaljplanen gör därför inte aktuell byggnad planstridig. 
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Detaljplanen medför inga förändringar rörande brandskydd. 

SAMMANFATTNING AV INKOMNA SYNPUNTKER UNDER PROCESSEN 

Synpunkter under både samråd och granskning har berört behov av förtydliganden av både 
plankarta och planbeskrivning. Dels rörande syftet, och sedan framförallt för att syftet ska kunna 
uppnås, på ett tillförlitligt sätt. 

Ändringar gjorda efter samrådet 

Planens syfte förtydligades, och bedömning av alla riksintresse säkerställdes. Planbestämmelser 
och framförallt planbeskrivning förtydligades. Inriktningen om att låta den lokala föreningen ta 
över gångpassagen genom planområdet slopades, och planen säkerställer istället befintliga för-
hållanden rörande ägande och skötsel (utan ändringar i reglering, utan bara i beskrivningen).  

Ändringar gjorda efter granskningen 

Mindre justeringar av plankarta har gjorts för att säkerställa att bestämmelser tolkas enligt syftet 
med planen vid lovgivning samt för att minimera risk för missförstånd.  
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KVARSTÅENDE SYNPUNKTER 
Alla sakägare bedöms ha fått sina synpunkter tillgodosedda i det förslag till detaljplan som förs 
fram till antagande. Kommunen bedömer därför att det inte finns någon sakägare med besvärs-
rätt. 

Detaljplanen överlämnas till kommunfullmäktige för antagande enligt 5 kap 27 § plan och bygg-
lagen (2010:900).  

Bålsta oktober 2021 

Anna Atterlöf  
Placeringschef  

Anton Karlsson 
Planarkitekt  
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Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Planeringsavdelningen 
Anton Karlsson, Planarkitekt 
anton.karlsson@habo.se 

Antagande av Detaljplan 455 för Råby 3:15, m.fl. Hagviksstrand 

Förslag till beslut: 

1. Kommunfullmäktige antar detaljplan 455 för Råby 3:15 m.fl.

Hagviksstrand enligt 5 kap. 27§ Plan- och bygglagen (2010:900).

Sammanfattning 

I samband med en ansökan om bygglov framkom att fyra fastigheter i 

Hagviken historiskt getts bygglov på felaktiga grunder. Verkligheten 

stämmer därför dåligt med den gällande detaljplanen, och omöjliggör 

ytterligare tillbyggnader. Vid detaljplaneläggning för att omvandla området 

från fritidshusbebyggelse till permanent (70-talet) undantog Länsstyrelsen 

(då fastställande myndighet) fastigheterna från antagande av den nya planen. 

I samband med undantagandet konstaterade kommunen att ny plan skulle 

tas fram även för dessa fastigheter. 

Förslag till sådan ny plan var på samråd över årsskiftet 2020/2021 och på 

granskning strax innan sommaren 2021. Under samrådet inkom tre 

yttranden med synpunkter och under granskningen två. Justeringar efter 

samråd och granskning har framförallt handlat om att tydliggöra och i viss 

mån förenkla planbestämmelserna. Alla synpunkter bedöms vara 

tillgodosedda och detaljplanen bedöms vara redo för ett antagande. 

Ärendet 

Under hösten 2018 undersökte fastighetsägaren möjligheten till att uppföra 

en tillbyggnad på sin fastighet (Råby 3:15), och sökte senare även bygglov. 

Inledningsvis konstaterades att gällande detaljplan (enligt tidigare 

terminologi byggnadsplan) särskiljer sig från övriga området vid Hagviken. 

Detaljplanen, K10, togs fram på 60-talet och syftade till att möjliggöra 

fritidshusbebyggelse. Byggrätterna är därför klart begränsade. Under 70-

talet tog kommunen fram en ny plan (K18) för permanent 

bostadsbebyggelse, bland annat med större byggrätter och mindre prickad 

mark. Efter kommunens antagande valde dock Länsstyrelsen (som på den 

tiden var fastställande myndighet) att exkludera tre fastigheter från 

antagandet.  

Den exkluderingen gjordes med en markering i plankartan, en markering 

som inte syns på svartvita kopior av plankartan, bara på originalet. 

Exkluderingen har därför missats i del av tidigare bygglovshantering. 

Byggnaderna på de idag fyra tomterna är därför nära nog lika stora som 

omgivande bebyggelse. Betydligt större än vad gällande plan tillåter. Det 

finns därför ingen möjlighet till att bygga till. 
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I samband med Länsstyrelsens exkludering (70-tal), konstaterade 

kommunen att en ny plan även för de exkluderade fastigheterna skulle tas 

fram. Så har alltså inte ännu gjorts. 

Kommunen har alltså av misstag givit bygglov på felaktiga grunder och 

verkligheten stämmer nu dåligt med gällande plan. Vidare lämnades 

(decennier tillbaka) besked om att en planändring ska till. Kommunstyrelsen 

beslutade därför den 27 februari 2019 om uppdrag för att ändra planen. 

Ändringen förslås utgå ifrån den senare planens (K18) bestämmelser 

rörande byggrätt och justering av prickmark. På så sätt ges fastighetsägarna 

samma möjligheter som sina närmaste grannar. 

Samråd 

I samband med beslut om planuppdrag togs även beslut om att samråda 

förslag till detaljplan enligt 5 kap. 11§ Plan- och bygglagen (2010:900). 

Samrådet hölls mellan den 3 december 2020 och den 14 januari 2021.   

Under samrådet inkom sex yttranden varav tre med synpunkter. Yttrandena 

finns sammanställda och kommenterade i bilagd samrådsredogörelse. I 

korthet kan sägas att Länsstyrelsen efterfrågat utförligare resonemang och 

förtydliganden på ett fåtal punkter. Bland annat rörande upphävande av 

strandskyddet, där de håller med om kommunens slutsats, men efterfrågar 

en mer utvecklad motivering. Bygg- och miljönämnden påpekade ett fåtal 

brister och visst behov av förtydliganden. 

Under samrådet konstaterades även att ytan för angöring mellan 

fastigheterna redan idag sköts av Hagviksstrands tomtägarförening. 

Kommunen har inte med planen för avsikt att ändra de förhållandena, och 

planen syftar därför till att bibehålla dagens situation. Kommunen äger 

marken och föreningen sköter gatan.  

Med ovanstående i beaktande föreslår förvaltningen att planförslaget ställs 

ut för granskning.   

Granskning 

Kommunstyrelsen beslutade den 26 april om att ställa ut planförslaget för 

granskning enligt 5 kap. 18§ Plan- och bygglagen (2010:900). Planförslaget 

var tillgängligt för granskning mellan 24 maj och 17 juni 2021 

(Länsstyrelsen begärde och fick anstånd till augusti).  

Under granskning inkom fyra yttranden, varav två med synpunkter. En av 

fastighetsägarna inom detaljplanen ville försäkra sig om att höjden på sin 

nuvarande huvudbyggnad inte blir planstridig. Begreppet byggnadshöjd är 

inte helt enkelt, därav en inte orimlig fråga. Höjdmässigt är byggnaden 

planenligt med såväl gammal som ny detaljplan. Vidare framförde Bygg- 

och miljönämnden behov av förtydligande av planbestämmelser, samt 

påpekade behovet av att se över strandskyddsfrågor och allmänhetens 

tillgång till hagviken. Förtydliganden har gjorts. Planeringsavdelningen ser 

möjlighet att ta ett större grepp kring hagviken, tillgänglighet längs med 
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strandkanten med mera, i samband med detaljplanering av Båtsbacken-

området. Nuvarande uppdrag för Båtsbacken bör ses över och ett förslag till 

nytt uppdrag bör kunna presenteras för Kommunstyrelsen under 2022. 

Med ovanstående i beaktande föreslår förvaltningen att detaljplanen antas. 

Efter ett antagande anslås beslutet på kommunens anslagstavla under en 

prövotid på tre veckor. Under prövotiden har sakägare, vars synpunkter inte 

tillgodosetts, möjlighet att överklaga planen enligt 13 kap. 1§ Plan- och 

bygglagen. Eventuell överklagan avgörs i Mark- och miljödomstolen. Om 

inget överklagande skett inom prövotiden vinner Planen laga kraft vid dess 

slut. I annat fall inväntas beslut från domstol.  

För aktuell detaljplan bedöms alla sakägare fått sina synpunkter 

tillgodosedda. 

Om ett förslag till antagande av detaljplan återemitteras, ställer plan- och 

bygglagen krav på att motivet till återremissen ska framgå av 

beslutet/protokollet. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Planändringen kommer fastigheterna till nytta, och kostnader för ändringen 

bör belasta dem. För moderniseringsplaner tar kommunen ut en planavgift 

vid bygglov.  

Planarbetet uppskattas kosta närmare 40 000kr. De kostnaderna bör på sikt 

kunna täckas av planavgifter. 

Ett genomförande av planen innebär inga ökade kostnader för varken 

kommunen eller vägföreningen  

Barnperspektivet 

Inte aktuellt, då planförslaget inte innebär några praktiska förändringar. 

Näringslivsperspektivet 

Inte aktuellt, då planförslaget inte innebär några praktiska förändringar. 

Uppföljning 

Ingen uppföljning krävs. 

Beslutsunderlag 

– Plankarta,

– Planbeskrivning,

– Granskningsutlåtande,

__________ 

Beslut skickas till 

Planeringsavdelningen 
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Kommunstyrelsens förvaltning 
Plan- och exploateringsavdelningen 
Anton Karlsson, Planarkitekt 
anton.karlsson@habo.se 

Förslag till ändring av detaljplan, K10 Hagviken, Råby 3:15, m.fl 

Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att upprätta förslag till

ändring av detaljplan, K10 Hagviken, Råby 3:15 m.fl.

2. Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att samråda förslag till

ändring av detaljplan, K10 Hagviken, Råby 3:15 m.fl. enligt 5 kap. 11§

Plan- och bygglagen (2010:900.

3. Att planuppdraget upphör att gälla om ändringen av detaljplanen inte

antagits inom tre år.

Sammanfattning 

I samband med en ansökan om bygglov har det framkommit att fyra 

fastigheter i Hagviken historiskt getts bygglov på felaktiga grunder. 

Verkligheten stämmer därför dåligt med den gällande detaljplanen, och 

omöjliggör nu ytterligare tillbyggnader. Vid detaljplaneläggning för att 

omvandla området från fritidshusbebyggelse till permanent (70-talet) 

undantog Länsstyrelsen (då fastställande myndighet) fastigheterna från 

antagande av ny plan. I samband med undantagandet konstaterade 

kommunen att ny plan skulle tas fram även för dessa fastigheter. 

Ännu har ingen ny plan tagits fram. Behovet av att ta fram en ny plan får 

därför anses som angeläget.  

Ärendet 

Under hösten 2018 undersökte fastighetsägaren möjligheten till att uppföra 

en tillbyggnad på sin fastighet (Råby 3:15), och sökte senare även bygglov. 

Inledningsvis konstaterades att gällande detaljplan (enligt tidigare 

terminologi byggnadsplan) särskiljer sig från övriga området vid Hagviken. 

Detaljplanen, K10, togs fram på 60-talet och syftade till att möjliggöra 

fritidshusbebyggelse. Byggrätterna är därför klart begränsade. Under 70-

talet tog kommunen fram en ny plan (K18) för permanent 

bostadsbebyggelse, bland annat med större byggrätter och mindre prickad 

mark. Efter kommunens antagande valde dock Länsstyrelsen (som på den 

tiden var fastställande myndighet) att exkludera tre fastigheter från 

antagandet.  

Den exkluderingen gjordes med en markering i plankartan, en markering 

som inte syns på svartvita kopior av plankartan, bara på originalet. 

Exkluderingen har därför missats i del av tidigare bygglovshantering. 

Byggnaderna på de idag fyra tomterna är därför nära nog lika stora som 

omgivande bebyggelse. Betydligt större än vad gällande plan tillåter. Det 

finns därför ingen möjlighet till att bygga till. 
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I samband med Länsstyrelsens exkludering (70-tal), konstaterade 

kommunen att en ny plan även för de exkluderade fastigheterna skulle tas 

fram. Så har alltså inte ännu gjorts. 

Kommunen har alltså av misstag givit bygglov på felaktiga grunder och 

verkligheten stämmer nu dåligt med gällande plan. Vidare lämnades 

(decennier tillbaka) besked om att en planändring ska till. Det får därför 

anses vara angeläget att ändra planen. Därav förslår förvaltningen 

Kommunstyrelsen att fatta beslut om uppdrag för att ändra planen. 

Ändringen förslås utgå ifrån den senare planens (K18) bestämmelser 

rörande byggrätt och justering av prickmark. På så sätt ges fastighetsägarna 

samma möjligheter som sina närmaste grannar. 

Förvaltningen vill samtidigt poängtera att aktuell ändring är en av flera 

liknande uppdrag, med beröring på förhållandevis få fastigheter. För 

närvarande finns två uppdrag med att omvandla planer för 

fritidshusbebyggelse till permanent, samt en plan med bostadsbebyggelse på 

parkmark. Att bedöma när aktuell planändring kan vara redo för ett 

antagande är därför svårt att bedöma. För att ge förutsättningar för en så 

effektiv process som möjligt föreslås även Kommunstyrelsen om att besluta 

om att samråda förslaget.  

Ändringen bedöms vara relativt enkel att genomföra, och ett begränsat 

förfarande ska därför kunna tillämpas (tidsåtgången för ett begränsat 

förfarande är motsvarande den för ett upphävande av en detaljplan).  

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Planändringen kommer fastigheterna till nytta, och kostnader för ändringen 

bör belasta dem. För moderniseringsplaner tar kommunen traditionellt ut en 

planavgift vid bygglov. Eftersom området till största del redan är utbyggt 

för permanent boende, kommer samtidigt få större bygglov att sökas, och 

intäkterna från planavgifter kommer därmed inte täcka kommunens 

kostnader för planarbetet. 

Kommunen kommer därmed att behöva står för del av plankostnaden. 

Uppföljning 

Ingen uppföljning krävs. 

Beslutsunderlag 

– Kartbilaga

__________ 

Beslut skickas till 

Plan- och exploateringsavdelningen 

Bygglovsavdelningen  



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-11-29 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 308 Dnr 2021/00149 

Exploatering, Bålsta C, steg 1 och 2 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna budget för Exploateringspro-

jektet Steg 1 och 2 Bålsta C med 106,7 miljoner kronor. Denna budget ersät-

ter inte budgetarna för Bålsta C etapp 1 och etapp 6.

2. Kommunfullmäktige godkänner att upplåning sker av 47 miljoner kronor

för att täcka finansieringsbehovet under 2022.

3. Kommunfullmäktige beslutar att investeringar i anläggningarna kan starta

och därmed ska upphandlingen av VA i Stockholmsvägen påbörjas.

Sammanfattning 

Tidigare budgetar som denna är en komplettering av i Bålsta C projektet är 

budget för etapp 1(Dnr 2021/00149), Bålsta C 9091, på 20,9 miljoner. Bud-

get för etapp 6 (Dnr 2021/00150) Bålsta C 9096, på 12,6 miljoner. Det finns 

även en separat investeringsbudget för Bålsta C, etapp 0, Resecentrum 1640. 

En helhetskalkyl för hela Bålsta C projektet har tagits fram för att ge en 

överblick över de samlade intäkterna och kostnaderna i hela centrumpro-

jektet. Projektet stäcker sig över en lång tidsperiod, minst 10 år, därmed kan 

kostnaderna och intäkter dels vara svåra att förutse och dels komma att änd-

ras över tiden. Kalkylen redovisas separat och helheten påverkar inte det 

omedelbara behovet av investeringarna i steg 1. 

I budgeten för steg 1 och 2 som kommer ske 2022-2024 finns åtgärder som 

inte kan vänta. Åtgärderna är nödvändiga på grund av tidigare fattade poli-

tiska beslut. 

Åtgärderna är dragning av VA i Stockholmsvägen och Centrumstråket för 

att kunna förse Tvåhus och Bovieran med vatten, avlopp och dagvattenhan-

tering. Samt att kunna hantera dagvatten från busstorget och resecentrum i 

Etapp 0 Bålsta C. Effekten om investeringen inte godkänns nu är att Håbo 

kommun inte kommer kunna leverera vatten och avlopp till de fastigheterna 

i bl.a. Tvåhus etapp 2 och att den nya stationsbyggnaden och nya busstorget 

kommer sakna en dagvattenhantering som lever upp till kommunens egna 

krav. Upphandlingen av VA och dagvattenanläggningen för dessa projekt 

kan inte vänta och måste inledas utan dröjsmål. 

Steg 2 är utbyggnad och i iordningställande av kommunalgata och allmän-

plats i anslutning till kvarter 1 där Bovieran planeras byggas. Kostnaden är 

nödvändig för att kommunen ska få intäkter för markförsäljning i steg 1. 

Åtgärderna inom steg 1 krävs även på sikt för att möjliggöra övriga delar av 

Bålsta C-projektet. Projektet är framtungt med kostnader, men möjliggöra 

Ärende 8



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 

Sammanträdesdatum 

2021-11-29 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

på sikt försäljning av kommunal mark för bostadsbyggande. Åtgärderna 

inom steg 1 krävs även på sikt för att möjliggöra övriga delar av Bålsta C-

projektet. Projektet är framtungt med kostnader, men möjliggöra på sikt för-

säljning av kommunal mark för bostadsbyggande.  

Beslutsunderlag 

Kartbilaga 1 Bålsta C steg 1 och 2 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Christian Nordberg (-) yrkar bifall till förslag till beslut punkterna 1-3. 

Owe Fröjd (Båp) yrkar på återremiss.  

Lars-Göran Bromander (S) yrkar bifall till förslag till beslut.  

Agneta Hägglund (S) yrkar bifall till förslag till beslut.  

Thomas Moore (SD) yrkar bifall till Owe Fröjds (Båp) återremissyrkande. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen återremitterar ärendet eller bifaller 

förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen bifaller förslag till beslut.   

Reservation 

Owe Fröjd (Båp) reserverar sig mot beslutet med följande motivering: 

 ”Jag saknar fortfarande ett formellt tillbakadragande av tidigare markan-

visning till Bovieran, och vi borde ta en ny markanvisning MED exploate-

ringsavtal, INNAN vi lägger ner pengar på detta, så vi inte gör samma miss-

tag en gång till, som med Björkvallen som blivit en stor ekonomisk belast-

ning för kommunens medborgare. 

En återremiss för att reda ut detta, innan beslut, ligger inom anständigheten 

ram, att ta dyra felaktiga beslut utan relevanta underlag måste få ett stopp, 

tycker Bålstapartiet” 

Michael Rubbestad (SD) reserverar sig mot beslutet. 

______________ 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) 

Datum Vår beteckning 

2021-10-28 KS 2021/149 nr 102430 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Plan- och exploateringsavdelningen 
Louise Eldwinger,  

louise.eldwinger@habo.se 

Exploatering, Bålsta C, steg 1 och 2 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna budget för

Exploateringsprojektet Steg 1 och 2 Bålsta C med 106,7 miljoner

kronor. Denna budget ersätter inte budgetarna för Bålsta C etapp 1 och

etapp 6.

2. Kommunfullmäktige godkänner att upplåning sker av 47 miljoner

kronor för att täcka finansieringsbehovet under 2022.

3. Kommunfullmäktige beslutar att investeringar i anläggningarna kan

starta och därmed ska upphandlingen av VA i Stockholmsvägen

påbörjas.

Sammanfattning 

Tidigare budgetar som denna är en komplettering av i Bålsta C projektet är 

budget för etapp 1(Dnr 2021/00149), Bålsta C 9091, på 20,9 miljoner. 

Budget för etapp 6 (Dnr 2021/00150) Bålsta C 9096, på 12,6 miljoner. Det 

finns även en separat investeringsbudget för Bålsta C, etapp 0, Resecentrum 

1640. 

En helhetskalkyl för hela Bålsta C projektet har tagits fram för att ge en 

överblick över de samlade intäkterna och kostnaderna i hela 

centrumprojektet. Projektet stäcker sig över en lång tidsperiod, minst 10 år, 

därmed kan kostnaderna och intäkter dels vara svåra att förutse och dels 

komma att ändras över tiden. Kalkylen redovisas separat och helheten 

påverkar inte det omedelbara behovet av investeringarna i steg 1. 

I budgeten för steg 1 och 2 som kommer ske 2022-2024 finns åtgärder som 

inte kan vänta. Åtgärderna är nödvändiga på grund av tidigare fattade 

politiska beslut. 

Åtgärderna är dragning av VA i Stockholmsvägen och Centrumstråket för 

att kunna förse Tvåhus och Bovieran med vatten, avlopp och 

dagvattenhantering. Samt att kunna hantera dagvatten från busstorget och 

resecentrum i Etapp 0 Bålsta C. Effekten om investeringen inte godkänns nu 

är att Håbo kommun inte kommer kunna leverera vatten och avlopp till de 

fastigheterna i bl.a. Tvåhus etapp 2 och att den nya stationsbyggnaden och 

nya busstorget kommer sakna en dagvattenhantering som lever upp till 

kommunens egna krav. Upphandlingen av VA och dagvattenanläggningen 

för dessa projekt kan inte vänta och måste inledas utan dröjsmål. 

Steg 2 är utbyggnad och i iordningställande av kommunalgata och 

allmänplats i anslutning till kvarter 1 där Bovieran planeras byggas. 



TJÄNSTESKRIVELSE 2(3) 

Datum Vår beteckning 

2021-10-28 KS 2021/149 nr 102430 

Kostnaden är nödvändig för att kommunen ska få intäkter för 

markförsäljning i steg 1. Åtgärderna inom steg 1 krävs även på sikt för att 

möjliggöra övriga delar av Bålsta C-projektet. Projektet är framtungt med 

kostnader, men möjliggöra på sikt försäljning av kommunal mark för 

bostadsbyggande. Åtgärderna inom steg 1 krävs även på sikt för att 

möjliggöra övriga delar av Bålsta C-projektet. Projektet är framtungt med 

kostnader, men möjliggöra på sikt försäljning av kommunal mark för 

bostadsbyggande.  

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Kommunen måste låna upp pengar för att finansiera genomförandet av Steg 

1 och steg 2.  
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Datum Vår beteckning 

2021-10-28 KS 2021/149 nr 102430 

Barnperspektivet 

Barnperspektivet har beaktats i centrumprojektet genom att på sikt kommer 

nya mötesplatser att skapas. Centrumprojektet kommer skapa goda 

stadsmiljöer, inbjudande byggnader, säkrare trafiklösningar med gång- och 

cykelvägar. Genom detta skapas ett attraktivare samhälle för både barn och 

vuxna. 

Näringslivsperspektivet 

I hela projektet kommer det bli totalt ca. 7 650 kvm lokaler. Där möjlighet 

till kontor, handel, café, restaurang och service finns. Detta gynnar både 

näringslivet och Bålstaborna mycket positivt.  

Uppföljning 

Löpande uppföljning och prognos kommer ske under hela 

genomförandetiden.  

Beslutsunderlag 

– Kartbilaga 1 Bålsta C steg 1 och 2

__________ 

Beslut skickas till 

Samhällsbyggnad förvaltningen och Projekt, mark och offentlig miljö. 



TJÄNSTESKRIVELSE 1(4) 

Datum Vår beteckning 

2021-03-25 KS 2021/00149 nr 100610 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Plan- och exploateringsavdelningen 
Plan@habo.se 

Exploateringsbudget, Bålsta C, etapp 1 

Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar om en budget för inledande utredningar och

projektering till ett belopp om 20 886 000 kr, varav upparbetat

9 000 000 kr.

2. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar om

upplåning av 14,1 miljoner kronor för projektets genomförande 2021.

3. Kommunstyrelsen beslutar att budget avseende parkeringsdäck utgår.

Parkeringsdäck till en budgeterad kostnad motsvarande 24 miljoner

kronor.

Sammanfattning 

Projektet Bålsta C behöver starta upp inledande arbete med projektering för 

ett genomförande av kommande detaljplan (etapp 1, gult område på karta 

nedan). Projektet behöver även se över planförslaget gällande utformning 

och omfattning av bebyggelse och offentliga ytor, parkeringslösningar med 

mera. För att kunna arbete vidare mot en färdig detaljplan ges förslag på en 

exploateringsbudget i två steg. Steg ett med kostnader för utredningar och 

projektering och steg två med kostnader för byggnation och intäkter från 

markförsäljning och exploateringsbidrag från kommande exploatörer.  

När detaljplanen börjar närma sig ett genomförande, återkommer projektet 

med förslag till fullständig exploateringsbudget för genomförandefasen 

(steg två). 

Upplåningsbehovet uppgår till 14,1 miljoner kronor för år 2021 för denna 

exploatering. Förvaltningen återkommer med samlat upplåningsbehov för år 

2021.  

Parkeringsdäcket föreslås nu utgå med hänvisning till pågående utredningar 

kring parkeringsbehov inom Etapp 1. Budget 24 miljoner kronor. 
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Datum Vår beteckning 

2021-03-25 KS 2021/00149 nr 100610 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Nedanstående kostnader uppskattade under 2021/2022: 

Utrednings och projekteringskostnaderna uppskattas till cirka 11 766 000 kr, 

grovt fördelat enligt: 

Projektering av Stockholmsvägen: 5 066 000 kr 

Projektering VA-Gata: 5 500 000 kr 

Utredning/skisser Torg och parkytor: 1 200 000 kr 

Upparbetade Kostnader: 

Kostnader för kvartersmark: 3 420 000 kr 

Projektering VA-gata: 5 700 000 kr 
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Datum Vår beteckning 

2021-03-25 KS 2021/00149 nr 100610 

EXPLOATERINGSBUDGET 

Tkr Total budget År 2020 År 2021 År 2022 År 2023

PROJEKTET

Inkomster

Försäljning av mark 0 0 0 0 0

Ersättning från företag

Gåva mottagna anläggningar

Offentligt investeringsbidrag

VA-anslutningsavgifter 0 0 0 0 0

Gåva i form av VA-anläggningar

Summa inkomster 0 0 0 0 0

Utgifter

Förstudie, utredningar -1 200 0 -1 200 0 0

Utgifter för kvartersmark -3 420 -3 296 -41 -41 -41

Anläggningar egen regi -13 599 0 -11 271 -2 164 -164

Anläggningar mottagna

VA-anläggningar egen regi -2 667 0 -1 622 -1 033 -12

VA-anläggningar mottagna

Summa utgifter -20 886 -3 296 -14 134 -3 238 -218

Nettoexploatering -20 886 -3 296 -14 134 -3 238 -218

Finansieringsbehov -14 134

Driftkostnader gata/park

Kapitalkostnader gata/park 0

TILL RESULTATRÄKNING

Försäljning av mark 0 0 0 0 0

Ersättning från företag 0

Gåva mottagna anläggningar 0

Verksamhetens intäkter, summa 0 0 0 0 0

Exploateringskostn(förstud/försälj/nedvärd) -1 200 0 -1 200 0 0

Bokfört värde försäljning mark -3 420 0 0 0 -3 420

Verksamhetens kostnader, summa -4 620 0 -1 200 0 -3 420

Årets resultat -4 620 0 -1 200 0 -3 420

Budgeten visar på ett arbete som pågår under 2021/2022 

Parkeringsdäck 

Budget för ett parkeringsdäck om 24 miljoner kronor beslutades 2019 med 

anledning av att flera parkeringar kring stationsområdet försvann. Även ytor 

inom etapp 1 som tidigare nyttjats för parkering planlades för bostäder.  

Parkeringsdäcket föreslås nu utgå med hänvisning till pågående utredningar 

kring parkeringsbehov inom Etapp 1.  

Finansiering och upplåningsbehov 

Utbyggnaden av de kommunala anläggningarna sker så snart detaljplanen 

för Etapp 1 vinner laga kraft. Enligt tecknade avtal påbörjas infrastrukturen 

innan anläggningsavgifter debiteras vilket innebär att upplåning behöver ske 

år 2021 med 14,1 miljoner kronor samt 2022 med 3,2 miljoner kronor, totalt 

17,2 miljoner kronor. 

 Projektet förväntas när det är fult utbyggt ge ett överskott och 

exploateringsintäkterna kommer på påsikt täcka nedlagda kostnader samt 

framtida investeringskostnader. 
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Datum Vår beteckning 
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Riskanalys 

Den största risken i projektet är att detaljplanen för Etapp 1 inte vinner laga 

kraft. Då uteblir finansiering av redan gjorda investeringar med 9,0 miljoner 

kronor. Även högre entreprenadkostnader än beräknat utgör en risk. 

Barnperspektivet 

Beslutet har ingen direkt effekt ur ett barnperspektiv, men i de utredningar 

och projektering som finansieras kommer barnperspektivet vara en viktig 

del. Inte minst rörande utformning av de offentliga ytorna. 

Näringslivsperspektivet 

Beslutet har ingen direkt effekt ur ett näringslivsperspektiv. Detaljplanen för 

etapp 1 och utvecklingen av Bålsta Centrum är positivt från ett 

Näringslivsperspektiv. Vi får ett mer levande centrumkärna med station och 

centrum som kopplas samman via den nya bebyggelsen. Resenärer som 

skall med buss och tåg passerar över torget och kring resecentrum som blir 

en samlingspunkt under en stor del av dygnets timmar. 

Ett utökat antal bostäder kring Station och Centrum ger en ökad köpkraft 

och därmed potentiellt även handlare som har ett ökat intresse av att vara 

verksamma i centrum. 

Uppföljning 

Projektet rapporterar till styrgruppen för Bålsta C. Kostnaderna följs upp 

och rapporteras löpande till controller inom kommun och styrgruppen. 

Kostnaderna följer med genomförandet och kommer att rapporteras som en 

upparbetad kostnad vid uträkning av resultat. 

Beslutsunderlag 

–
__________ 

Beslut skickas till 

Plan- och exploateringsavdelningen 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-11-29 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 309 Dnr 2021/00431 

Godkännande av ägarförändring avseende exploate-
ringsavtal för genomförande av detaljplan för Väppeby 
7:18 m.fl. kvarter K och L 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunfullmäktige godkänner förändrade ägarförhållan-

den avseende Väppeby Småstad 1 AB berörande åtagande enligt exploate-

ringsavtal för detaljplaneområdet Väppeby 7:18 m.fl. – exploateringsområde

kvarter K och L.

Sammanfattning 

Håbo kommun har tidigare ingått ett antal exploateringsavtal för genomfö-

randet av detaljplan för Väppeby 7:18 m. fl., Tvåhus. Ett av dessa avtal är 

ett trepartsavtal som träffades med Bålsta Småstadsutveckling AB och SA 

82 Holding 2 AB och avser kvarter K och L, se bilaga 1.  

Kommunen godkände hösten 2019-09-18 överlåtelse av åtaganden enligt 

exploateringsavtal från Bålsta Småstadsutveckling AB (556964-

0112) till Väppeby Småstad 1 AB (559213-5445) efter skriftlig begäran, se 

bilaga 2.   

Qressida Group AB (556991-9540) som är indirekt 

ägare till Väppeby Småstad 1 AB avser sälja samtliga aktieposter 

i bolaget till fastighetsbolagen Hansson Hus och Ståhl & Ståhl. Köparen har 

meddelat att Väppeby Småstad 1 AB efter försäljningen kommer att bli ett 

dotterbolag till Dynadotter 1 AB (559279-7095) som kontrolleras och 

ägs gemensamt av Ståhl & Ståhl och Hansson Hus AB. Kommunens skrift-

liga godkännande efterfrågas. 

Huvudverksamheten i Hanssons Hus AB består av att producera flerbo-

stadshus på entreprenad. Koncernen omsätter över 1 mdkr och färdigställde 

under 2020 cirka 700 bostäder, se bilaga 3.   

Bolagen är en starkare finansiell part än tidigare ägare. Ståhl & Ståhl har 

kapital för mer än 590 miljoner medan Hanssons hus har kapital för dryga 

100 miljoner, se bilaga 4-5.  

Förutom att företaget är starkare finansiellt så har kommunen erhål-

lit pantbrev i berörd fastighet. Pantbrevets värde överstiger med 

råge exploatörens andel av finansiering av kommunens kostna-

der för utbyggnad av allmänna anläggningarna inom Tvåhus.  

Ärende 9



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 

Sammanträdesdatum 

2021-11-29 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

Förvaltningen föreslår att kommunen godkänner att ägarna till Hansson Hus 

AB (559272-4719) och Ståhl & Ståhl i Ulricehamn AB (559203-3608) ge-

nom av dessa helägt bolag får förvärva samtliga aktier Väppeby Småstad 1 

AB (559213-5445).  

Beslutsunderlag 

– Exploateringsavtal för detaljplaneområde Väppeby 7:18 m fl – exploate-

ringsområde kvarter K och L, bilaga 1

– Godkännande av ny delägare 2019-09-18, bilaga 2

– Hanson Hus AB Årsredovisning m.m. 2020, bilaga 3

– Ståhl & Ståhl Företagspresentation, bilaga 4

– Ståhl & Ståhl Årsredovisning 2020, bilaga 5

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt förslag till be-

slut och finner att så är fallet.  

______________ 





































































Företagspresentation

Ståhl & Ståhl

i Ulricehamn AB



KORT OM KONCERNEN

Familjeföretaget Ståhl & Ståhl i Ulricehamn 

bildades maj 2019 i samband med en ägardelning av 

Familjen Ståhl Invest i Ulricehamn AB, där de 

bolag som avsåg fastighetsförvaltning (Hökerum 

Fastigheter) tillskiftades den nya koncernen. 

Koncernens moderbolag är därför nybildat, men 

organisationen har mångårig erfarenhet inom både 

fastighets- och byggbranschen. 

Hökerum Fastigheter äger och förvaltar idag 

fastigheter i Ulricehamn, Jönköping, Huskvarna och 

Borås. Ett fastighetsbestånd som för närvarande 

omfattar ca 1 300 bostäder och 86 000 kvm 

lokalyta.

Under 2019 startades ett nytt samarbete upp 

tillsammans med andra aktörer inom logistik-

branschen via bolaget CH Square. Bolagets 

uppdrag är att säkra affärsupplägg, där sedan 

Hökerum Fastigheter både producerar och förvaltar 

logistik-fastigheterna. Just nu produceras två 

logistikhallar om ca 73 000 kvm som kommer att 

tas i drift under 2021.



VERKSAMHET
Hökerum Fastigheter är ett familjeföretag med ca 35 anställda som äger och förvaltar 

fastigheter i Ulricehamn, Jönköping, Huskvarna och Borås. Ett fastighetsbestånd som för 

närvarande omfattar ca 1 300 bostäder och 86 000 kvm lokalyta.

Vi erbjuder ett varierat och attraktivt utbud av bostäder och lägger stor vikt vid att vara en 

lyhörd, engagerad och pålitlig fastighetsförvaltare, så att de som bor hos oss ska trivas och 

känna sig trygga med sitt boende.

Vi vill också vara med och bidra till våra lokalhyresgästers utveckling och vet att rätt lokal 

för verksamheten är en viktig parameter för att nå detta. Vårt mål är därför att arbeta nära 

och förstå våra kunders behov, både för att skapa mervärde för våra hyresgäster och 

långsiktiga relationer.

Förutom att förvalta och utveckla vårt befintliga bestånd så har vi även ambitioner om en 

långsiktig tillväxt. Vi har i dagsläget uppnått en tredjedel av vår målsättning att år 2023 

producerat och förvalta logistikfastigheter med en yta på 250 000 kvm. En målsättning är 

också att tillsammans med H2 producerat och förvalta ca 1 000 lägenheter år 2024, där vi 

just nu är i uppstartsfasen.

Ulricehamn, Jönköping och Borås
• 1 300 bostäder (94 000 kvm)
• 200 lokaler (80 000 kvm)

Vaggeryd
• Logistikfastighet, i drift dec 2021

(50 000 kvm)

Östra Ljungby
• Logistikfastighet, i drift 1 juni 2021

(23 000 kvm)



EKONOMI
Under 2019 omsatte koncernen totalt 136 Mkr och hade ett förvaltningsresultat på 21 Mkr. 

År 2020 beräknas omsättningen öka till 165 mkr, med en beräknad vinstmarginal på ca 

22%. Eget kapital uppgick 2019 till 570 Mkr, justerat med övervärden om 621 Mkr 

uppgick eget kapital till 1 191 Mkr. Koncernens soliditeten uppgick till 37% och justerade 

soliditet med övervärden uppgick till 55%. 

Tillväxtplanerna beräknas ge en ökad omsättning till totalt ca 320 Mkr år 2024.

Det totala marknadsvärdet på koncernens fastigheter uppgick dec 2019 till 1 954 Mkr. En 

total skuld på 905 Mkr ger en belåningsgrad på 46%. 

Stor vikt läggs vid att den tillväxt som planeras ska ske tryggt med kontroll på vår likviditet 

och belåningsgrad. Tillväxt enligt plan beräknas ge ett marknadsvärde år 2024 på ca 4 800 

Mkr och lån på ca 2 400 Mkr, med en belåningsgrad på som mest 55% år 2022. God kontroll, 

stark finansiell ställning och goda relationer med våra finansiärer/banker medför att vi 

fullföljer de projekt som vi åtar oss.
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PROJEKT OCH FÖRVÄRV
Förvärv befintliga fastigheter

I oktober 2019 tillträdde koncernen fastigheten Rosengård 14 i Huskvarna Centrum. 

Fastigheten har en total uthyrbar area om 32 000 kvm, fördelat på 15 000 kvm (195 st) 

bostäder och 17 000 kvm kommersiella lokaler. Förvärvet gav koncernen en årlig 

omsättningsökning på 37 Mkr. 

Utveckling / förädling

Vi förädlar och utvecklar ständigt vårt befintliga fastighetsbestånd. Här är ett par projekt 

som pågår just nu. 

I mars 2021 flyttar Systembolaget in i 

våra lokaler. En ombyggnation och 

investering på 

totalt 8 Mkr som vi räknar med ska bidra 

positivt för handeln i centrala 

Ulricehamn.

Mitt i Ulricehamn, pågår ett av våra 

större utvecklingsprojekt, Väveriet. De 

stora industribyggnaderna, byggda på 

1980-talet, kommer att rivas för att 

frilägga och återskapa de fina 

ursprungliga byggnaderna från tidigt 

1900-tal. Mitt i kvarteret lämnas plats för 

ett torg och takt med iordningställandet 

fylls nu lokalerna med nya verksamheter. 

Ombyggnationen innebär en investering 

på ca 50 Mkr och beräknas vara klart 

2023.



Nyproduktion

En utökning av området vid Lassalyckan i Ulricehamn med verksamheter som sportbutik, 

paddeltennis, gym och en utökning av befintlig hotellverksamhet färdigställdes i slutet av 

2020. En total investering på 55 Mkr.

Nyproduktion logistikfastigheter

Under 2019 startades ett nytt samarbete upp tillsammans med andra aktörer inom logistik-

branschen. Uppdraget är att säkerställa affärsupplägg utifrån hyresgästers behov, där 

sedan Hökerum Fastigheter både producerar och förvaltar logistikfastigheterna. 

Under hösten 2019 tecknades det första

hyresavtalet på ca 23 000 kvm i Landskrona

och byggnaden stod klar i juli 2020. 

Hyresgästen hade ett optionsavtal som gav 

dem rätt att förvärva fastigheten, vilket de 

valde att nyttja. 

Fastigheten avyttrades därför i november 

2020 och förvaltas ej längre av oss.

Ytterligare två hyresavtal är tecknade och här pågår produktion just nu. Byggnaderna på 

23 000 kvm i Östra Ljungby och 50 000 kvm i Vaggeryd kommer att stå klara för 

inflyttning i maj respektive december 2021. 



KONTAKT
Önskas mer information om vår koncern och verksamhet så tveka inte att ta kontakt 

med någon av oss. 

Viktor Ståhl

VD

Telefon: 070-67 82 871

Mail: viktor.stahl@hokerumfastigheter.se

Tidigare VD på Hökerum Bygg med mångårig 

erfarenhet av bostadsutveckling samt 

standardiserade byggkoncept.

Linda Ståhl

Affärsutveckling

Telefon: 070-35 48 237

Mail: linda.stahl@hokerumfastigheter.se

Mångårig bakgrund som CFO, projekt- och 

fastighetsutvecklare på Hökerum Bygg och 

Hökerum Fastigheter.



Hanssons 
Hus

ÅRS- & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2020

Historiska händelser, tankar för framtiden och 
vår vision för verksamheterna inom koncernen.
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DRABANTEN
Livsstilsboendet i framkant – med närhet till allt

I direkt anslutning till Väsby Centrum finner du livsstilsboendet Drabanten. 
Tillsammans med Silver Life bygger Sveafastigheter 157 lägenheter i blandade 

boendeformer: hyresrätter, bostadsrätter och vårdboende. Restaurang, reception, 
gym och relaxavdelning. Drabanten är den nya tidens äldreboendeform. I husens 

bottenvåningar skapas möten och tid för avslappning. På den grönskande privata 
gården blir umgänget både enkelt och tryggt. I Drabanten kombinerar du den 

privata sfären med en möjlighet att bjuda hem vänner och grannar, samtidigt som 
affärer och service ligger bara ett stenkast bort.

Hanssons Hus Entreprenad AB ( även kallat H2 ) bildades 2015 och utför större 

bostadsprojekt, vårdboenden och lokalanpassningar från Uppsala i norr till 

Skåne i söder. Huvudparten av projekten produceras med prefabricerade 

betongelement, där byggtekniken anpassas till respektive projekt och till de 

specifika arkitektoniska utmaningarna. Våra kunder är olika fastighetsbolag.

Företaget har sitt säte i Ulricehamn.

Års- & Hållbarhetsredovisning 2020



RIKARD HANSSON
Verkställande direktör

Vi ser tillbaka på ett väldigt speciellt år där vi som bolag trots 
pandemin kunnat fortsätta vår tillväxtresa. Vi är ett starkt lag med 
stort engagemang vilket resulterar i en väldigt positiv framtidstro.

VI ÄR ETT BOLAG SOM GÄRNA IFRÅGASÄTTER DE GAMLA 
STANDARDERNA i branschen och utmanar de stora bolagen om 
hur man kan effektivisera branschen. Detta skapar värden för 
både oss och våra kunder men även våra samarbetspartners. 
2020 har varit ett speciellt bevis på att vår affärsmodell fungerar 
även i rådande världsläge. Vi har under året färdigställt 697 
lägenheter och produktionsstartat 533 lägenheter. Vid årets 
utgång hade vi 1108 lägenheter i pågående produktion och 1200 
lägenheter under projektering. Orderstocken uppgick till 3 100 
mkr vid årets utgång. Detta år har varit intressant, de kommande 
åren kommer bli bättre!

VI ÄR ÖDMJUKA INFÖR VÅRT UPPDRAG för rationellt och effektivt 
byggande och ser att vi verkligen kan skapa mervärden åt alla 
inblandade vilket är väldigt inspirerande för oss som bolag. 
Utifrån detta så ser jag positivt på framtiden och våra kommande 
år inom branschen. Det råder en bostadsbrist i landet som vi 
behöver lösa gemensamt och det gör man enbart via samarbeten 
och nytänkande. Under 2020 har vi ökat vår omsättning med 39%, 
Vi omsatte 917 mkr (660 mkr) och resultatet före finansiella poster 
uppgår till 135 mkr (98 mkr).

H2 VÄXER OCH BLIR EN KONCERN. Från 2021 blir vi officiellt en 
koncern och en ny organisationsstruktur tar form. Hanssons Hus 
Entreprenad AB förvärvas till 100% av Hanssons Hus AB som är ny 
koncernmoder för Hanssons Hus Entreprenad AB och dess 
systerbolag Hanssons Hus Holding AB och det delägda fastig-
hetsbolaget H3 Förvaltning i Ulricehamn AB inkl. dess dotterbo-
lag. Koncernen har tre ben; Entreprenad, fastighetsutveckling och 
förvaltning. Det innebär nya möjligheter för oss då vi kan utveckla 
vår affärsidé ytterligare och vara med att bygga och förädla 

Vår vision tar fart, 
även i motvind!

projekt i egen regi.  Vi har ett stabilt kassaflöde och stark kassa. 
Internt i koncernen kommer vi kunna utveckla vår verksamhet 
ytterligare ett par nivåer de kommande åren.

VI HAR DRIFTSATT VÅRT UTÖKADE KVALITETSSÄKRINGSSYSTEM för 
att säkerställa att vi lever upp till våra internt högt ställda krav. Vi ser 
att vi har ytterligare förbättringspotential inom hållbarhet och miljö 
och vi kommer lägga stort fokus på det även under 2021.

UNDER ÅRET SÅ HAR VI HAR STARTAT VÅRT HÅLLBARHETSARBETE PÅ 
ALLVAR och redovisar vår första egna hållbarhetsrapport för 2020. Vi 
ser det som ytterligare ett verktyg för att vässa vår konkurrenskraft 
och ta vårt ansvar och bidra med något positivt till vår omvärld där vi 
kan kommunicera hur vi effektiviserar ett byggprojekt på ett 
hållbart sätt. 

PERSONALEN VÄXER I SINA ROLLER och vi har rekryterat externt inom 
alla avdelningar men även sett vilka kvalitéer vi har internt när 
medarbetare klivet upp från sin tidigare roll och stärkt upp organi-
sationen med både lagkänsla och erfarenhet av H2s arbetsmetoder.

VÅRT NYA HUVUDKONTOR STÅR KLART! Under året har vi även 
renoverat en Q-märkt fastighet i Ulricehamn från 1898 på 1400m2 
som ägs av H2 och sedan mars 2021 är vårt nya huvudkontor. 
Resultatet är fantastiskt och ett exempelt på vår styrka även inom 
ROT.

JAG VILL VERKLIGEN GE ALL PERSONAL EN STOR ELOGE för årets 
insats och engagemang som varit allt annat än normalt, personalen 
på H2 är en av nycklarna till att vi kommit så långt som vi gjort på 
vår resa. 

Jag är otroligt stolt om vad vi har åstadkommit i år,
och vad som komma skall!

1



Översikt för
året 2020
För bolaget H2 Entreprenad AB
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Det är nya tider för
världen vi lever i.

H2 är en del av omvärlden och då är det viktigt att vi ständigt 

håller oss à jour och fångar upp det som och vi påverkar, och 

påverkas av. Att ständigt identifiera risker och möjligheter är 

en del av vår vardag och vi är inte rädda för att förändras, 

eller att ta nya initiativ!

I BYGGBRANSCHEN HÄNDER DET MYCKET. Vi bygger som 

aldrig förr och enligt Boverkets prognos för 2018–2027 är det 

beräknade behovet 64 000 nya bostäder per år. Industrin 

bidrar till cirka 550 000 förvärvsarbeten, och har en stor 

påverkan på den svenska ekonomin då branschen omsätter 

över 1 100 miljarder kronor1. Samtidigt ökar också branschens 

påverkan på klimatet och 21 % av Sveriges CO2 utsläpp 

kommer ifrån byggbranschen, i tillägg står branschen för 33 

% av energianvändningen och 35 % av det totala avfallet2. Vi 

ser också att jämställdhet, icke-diskriminering och att arbeta 

för att få en schysst byggbransch, är viktiga frågor, vilket vi 

behöver fokusera mer på.

VI SER EN ÖKAD MEDVETENHET I SAMHÄLLET i stort och 

hållbarhetsfrågorna är på tapeten hos oss alla på ett eller 

annat sätt. I Norden har det sats upp ambitiösa mål, och 

Sverige vill vara ledande i omställningen i det globala arbetet 

med agenda 2030. Att jobba efter de globala 

hållbarhetsmålen ser vi på H2 som en möjlighet då det 

hjälper oss att hålla styrning i rätt riktning, och samtidigt så 

hjälper till att adressera de risker vi står inför idag och som 

kan komma att beröra oss i framtiden. Andra betydande 

samhällsförändringar är att hållbarhetskraven på 

upphandlingar ökar, och att vi större utsträckning jobbar 

enligt, eller certifierar våra projekt. 

Det som också påverkar oss är den nya 

klimatdeklarationslagen som antas att träda i kraft i januari 

år 2022, där all nybyggnation ska redovisa sin klimatpåverkan 

utifrån ett livscykelperspektiv. Detta blir en möjlighet för att 

få en mer enhetlighet sätt att mäta klimatpåverkan på 

material och transporter. 

Den nya avfallsslagen som börjar att gälla i augusti 2020 

kommer också att påverka oss i den grad då vi inte har 

sorterat plast förut, men vi ser att detta kommer att leda till 

en ökad sorteringsgrad och ge oss nya insikter i hur vi kan 

minimera vår plastförbrukning.

BRANSCHORGANISATIONER SOM BYGGFÖRETAGEN sätter 

ambitiösa mål om fossilfri bygg-och anläggningssektor till 

2045, och för att nå dit krävs omställningar inom alla våra 

områden där vi belastar klimatet. Energieffektivisering, 

resurseffektiva material, cirkulära processer, återbruk och 

återvinning av material är bara några av de områden där vi 

kommer att behöva hitta kvalitativa och snabba lösningar på, 

då både nya riktlinjer, uppdaterade och nya lagar samt 

upphandlingskrav är med stor sannolikhet att vänta, och vi 

står redo! 

PÅ LÄNGRE SIKT SÅ SER VI BARA MÅNGA MÖJLIGHETER! Vi har 

en fortsatt stabil orderingång med mycket förfrågningar från 

större fastighetsutvecklare, och H2 kommer också att 

utvecklas och växa till en koncern under 2021, vilket kommer 

att bidra till att utveckla vår affärsidé mot entreprenad, 

fastighetsutveckling och  fastighetsförvaltning. 

Plusenergihuset Kv. Neptun framför det 

tidigare ångkraftverket i Västerås.
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A�ärsmässighet
med långsiktigt
hållbara projekt

 och relationer
Vår affärsidé är enkel: Tillsammans skall vi skapa varaktiga 

värden och sätta tydliga spår. I allt vi gör.

Detta gör vi genom att hela tiden sträva efter totalkvalitet, 

från start till mål genom alla led i organisationen.

Resultatet att vi kommer att vara den totalentreprenör 

som våra beställare vill återkomma till.

VÅR AFFÄRSIDÉ

Fruängen, Enköping. Ett pilotprojekt för vårt mest hållbara konstruktionsskoncept
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→ Vi ska erbjuda och efterlämna projekt med nya och

hållbara lösningar som har en hög kvalitet.

→ Vi ska ha engagerad, kunnig och välmående personal, som känner 

att vi är arbetsgivare med schyssta villkor och högt i tak.

→ Vi ska ha säkra arbetsplatser för alla som vistas i och

omkring det området som vi verkar i.

→ Vi ska vara resurseffektiva och minska vår CO2-påverkan i alla

led av vår värdekedja; från planprocess, bygglov, projektering,

produktion, överlämning och förvaltning

Florahuset i Midsommarkransen, nominerat till årets hus 2020.

Vi ska vara felfria 
och leverera 

totalkvalitet från 
start till mål i hela 

vår värdekedja

VÅR VISION
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VÅR AFFÄRSMODELL & ORGANISATION

Att få en splittrad och riskfylld bransch att samverka och tillsammans 

utveckla samhället genom ett orienterat, hållbart och effektivare 

arbetssätt. Bättre för var gång!  Genom att alla våra avdelningar i 

verksamheten beaktar samma mål; Totalkvalitet med hållbara 

lösningar som är ekonomiskt försvarbara och socialt ansvarsfulla.

Alla avdelningar är starka i sig, och genom att samarbeta med 

varandra når vi nästa nivå. Det ger våra kunder en unik produkt med 

hög kvalitet ihop med en bra relation för många år framåt.

VERKSTÄLLANDE
DIREKTÖR

IT / UTVECKLING HR

EKONOMI

INKÖP

PRODUKTION
SYD / VÄST

PRODUKTION
NORD / ÖST

HÅLLBARHET / 
EFTERMARKNAD

SYSTEM / KVALITET
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Moment som 
skapar mervärde

4. EFTERMARKNAD
Vi påverkar byggnadens livslängd

genom att ge informativ och tydlig

information om förvaltning.

3. PRODUKTION
Vi har en betydande påverkan

beroende på mängden och

typen av material och energi

vi använder. Vi påverkar också

transporter, avfall, samt

arbetsmiljö och vårt

lokalsamhälle.

2. PROJEKTERING
Tillsammans med beställaren

kan vi till viss del påverka

materialval. Vi påverkar vilka

leverantörer vi väljer, och hur vi

säkrar våra leverantörskedjor

1. PLANPROCESS
Det är i tidigt skede man kan

analysera genomförandet i

översiktsplaner, då kan vi på ett

resurseffektivt sätt skapa rätt

förutsättningar för byggnationen.

VÅR VÄRDEKEDJA
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APELVÄGEN Älta Kostnadseffektiva hyresrätter i Nacka 30 st

BIKARBONATET Hökarängen Hyresrätter i punkthus väl anpassat till befintlig bebyggelse 107 st

BJÖRNVÄGEN Älta LSS-Boende i Nacka 7 st

CYKELKUNGEN Uppsala Energieffektiva lägenheter med p-tal noll 99 st

DOMHERREN Ulricehamn Huvudkontor i tidigare tingshus från sekelskiftet 

DRABANTEN Upplands-Väsby Ikon i området, vårdboende, hyresrätter och bostadsrätter 167 st

FLATÅS ALLÉER Göteborg Hyresrätter, BmSS-boende och förskola 194 st

FLORAHUSET Stockholm Exklusiva bostadsrätter i Midsommarkransen 37 st

FRUÄNGEN Enköping Pilotprojekt för kostnadsoptimerade hyresrätter och förskola 74 st

KUNG OSKAR KV. B Malmö Exklusiva bostadsrätter intill Lunds centralstation 85 st

MYNTET Göteborg Små yteffektiva lägenheter i Högsbo 149 st

NYA GATAN Nacka Hög arkitektonisk utformning och 3 våningar p-garage 189 st

RUDBECKIA Uppsala Kollektivboende mixat med hyresrätter 75 st

BARKABY SIX Järfälla Hyresrätter med underliggande garage 167 st

SOLKVARTERET Malmö Energieffektiva bostäder i Limhamn 85 st

SVANEN Uppsala Stommontage på entreprenad 60 st

ÖSB2 Uppsala Miljöbyggnad silver med innovativa energilösningar såsom avloppsväxlare 132 st

Produktion 
under 2020

RUDBECKIA

FLORAHUSET
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Ett nytt landmärke i Nacka Stad, som med sin karaktäristiskt 

oregelbundna silhuett blir en symbol för den växande 

storstadsregionen.

Kvarteret kommer att rymma en blandning av verksamheter i 

hjärtat av den nya kollektivtrafiknoden, mitt på 

tunnelbanestationen i Nacka Stads nya centrum. Discus planeras till 

omkring 30 våningar och kommer att rymma 400 lägenheter av 

olika storlekar med varierande upplåtelseformer, samt olika typer av 

verksamheter, vilket gör kvarteret till en aktiv och levande plats.

DISCUS Nacka Stad

Framtida
Projekt
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Kv Hovslagaren ingår i ett större 

utvecklingsområde för Enköpings 

hamn. Den nya bebyggelsen i 

kvarteret har ett vattennära läge med 

närhet till Åstråkets attraktiva 

kulturmiljö och har samtidigt nära 

kontakt med centrum. Kvarteret bidrar 

till att skapa städsmässighet och 

förtätning så att Enköping som stad 

kan växa hållbart ekologiskt, 

ekonomiskt och socialt.

30 ST. LÄGENHETER

BYGGSTART 2021

INFLYTT 2022

NORRA HAMNEN Enköping

Nära vacker natur och utmärkta 

kommunikationer till såväl Stockholm 

som Nynäshamn kommer Jordbro 

centrum att bli ett attraktivt och 

hållbart områdescentrum. Det nya 

Jordbro centrum kommer att bli ett 

blandat kvarter, med både 

bostadsrätter, hyresrätter och förskola. 

Men där också butiker och närservice 

utgör en viktig del i vardagslivet.

368 ST. ( + 12 ST. LSS ) LÄGENHETER

BYGGSTART 2021-2023

INFLYTT 2022-2025

JORDBRO CENTRUM Haninge

Nybyggnad i fyra och en halv våning 

med 40 lägenheter varav de flesta 

minder storlek och en som bokal.

Byggnaden uppföres anslutning till 

den nyanlagda torgplatsen framför 

den gamla biografen. Inom 

torgplatsen planeras parkering. Inom 

en del av bottenvåningen i huset finns 

en lokal med fasadsida mot torget som 

också kan bli en bokal.

44 ST. LÄGENHETER

BYGGSTART 2021

INFLYTT 2023

BJÖRKVALLEN Gamla Bålsta

En bortglömd, central del av Lund 

träder fram i ljuset igen. Här bygger

vi en modern stadsdel precis där den 

centrala stenstaden tar slut och de 

lummiga villakvarteren börjar. Som

varje ambitiös fastighetsutvecklare vill

vi skapa en plats där människor får 

möjlighet att växa, blomma ut och

komma i takt med tiden.

88 ST. LÄGENHETER

BYGGSTART 2021

INFLYTT 2023

KUNG OSKAR, KV. A Lund

Framtida
projekt i urval
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Hållbarhets-
redovisning

KV. NEPTUN I VÄSTERÅS är Sveriges 

första flerbostadshus som uppförts 

som plusenergihus. Genom energi 

från solceller och genom att ta tillvara 

på överskottsvärme så producerar 

huset mer energi än vad det 

förbrukar. Hyresgästerna i Neptun får 

dessutom verktyg för att kunna 

påverka sitt eget ”klimatavtryck” 

genom till exempel individuell 

mätning av tappvarmvatten och 

hushållsel. Projektet är byggt och 

certifierat enligt Miljöbyggnad Guld. 11



VÅR HÅLLBARHETSHISTORIA

FÖR ATT KOMMA FRAMÅT SÅ KRÄVS DET ATT VI TÄNKER LÅNGSIKTIGT. 

Det krävs också att vi vågar ta stegen framåt. Det globala uttaget av 

resurser överskrider vad som är långsiktigt hållbart när vi idag förbrukar 

jordens årliga resursbank på nästan ett halvår. Samtidigt växer 

befolkningen och världsekonomin. År 2050 beräknas det att vara tio 

miljarder människor på jorden med en ekonomi som är tre gånger 

dagens storlek. Detta kräver att vi som bolag tar ansvar, sätter tydliga och 

ambitiösa mål och agerar! 

DETTA ÄR INGEN NY INFORMATION och vi ställs inte heller för inför något 

paradigmskifte inom H2 att förändra verksamheten. Vi har sedan tidigare 

beskrivit vår vision och affärsidé, vi ska sträva att vara felfria och efter en 

totalkvalitet – från start till mål. Vi har tydliga värderingar om 

affärsmässighet, långsiktigt hållbara projekt och relationer och vi har våra 

fyra strategiska områden. Nu ska vi bara förtydliga våra långsiktiga mål 

och handlingsplaner inom hållbarhet!

VI SER ATT H2 HAR ALLA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT LYCKAS, vi har 

beställare och samarbetspartners som vill vara med på vår resa, en VD 

som vet vad han vill och vågar att satsa. Framför allt så har vi engagerade 

medarbetare, som alla vill åt samma håll.

Pandemin har öppnat 

mina ögon och gett en 

större förståelse i hur 

mycket vi faktiskt påverkar 

vår planet, och hur den 

sociala hållbarheten 

drabbats hårt under året 

2020. Jag ser fram emot 

nästa års utmaningar och 

lärdomar då projekt både 

avslutas och nya påbörjas. 

Samtidigt ser jag också att 

det finns många 

möjligheter för oss på 

inköp att påverka vårt 

hållbarhetsarbete under 

de kommande åren. 

LISA
INKÖP

JESPER
VD-ASSISTENT

HANS
PROJEKTCHEF

Det mest lärorika med 

2020 har varit resan med 

att utveckla vårt interna 

kvalitetssäkringssystem 

som i sin tur gynnar ut till 

effektivare arbetsprocesser 

och tydligare uppföljning 

kring kvalitet ute på våra 

projekt. Jag ser också hur 

vår VD har tydliggjort 

kopplingen med 

hållbarhetsfrågorna i vårt 

kvalitets- och ekonomiska 

arbete, vilket har gett mig 

nya insikter inspiration till 

hur vi kommer att jobba 

framöver. Jag ser fram 

emot att i februari 2021 

flytta in vårt nya kontor och 

att få fortsätta att utveckla 

vårt system.

En av de saker jag har lärt 

mig under 2020 är vikten 

av planering och placering 

av avfallscontainrar för att 

vi ska få en så effektiv 

resurshantering som 

möjligt, som gynnar oss 

både miljömässigt och 

ekonomiskt. För år 2021 så 

tycker jag att det ska bli 

intressant att följa 

utvecklingen av den gröna 

betongen, och att få vara 

med att utveckla vårt 

hållbarhetsarbete på ute 

på våra projekt.

Året då vi 
bygger bo

12



VÅR HÅLLBARHETSHISTORIA

Genom att hela tiden jobba för att effektivisera processer, addera sunda rutiner 

och engagera personalen så skapar vi en rationell produktion från projektering 

till eftermarknad. När vi vrider och vänder på detaljerna och gör rätt val för 

ändamålet lyckas vi minska åtgång av material, antal transporter och avfall. 

Detta sparar miljö, tid och ekonomi, våra viktigaste mål.

När H2 startades 2015 så var vi en del i koncernen Ståhl invest, och det är först 

detta  år som vi står på egna ben. Under denna tid så har det hunnits med att 

bygga 1880 lägenheter,  bli över 80 stycken anställda och omsätta 917 mkr.

Vi bygger totalentreprenader och vi är medlemar av Byggföretagen, för att 

trygga oss som företag, våra medarbetare och många av våra 

underleverantörer. Även om vi växer som företag, så finns fortfarande rötterna i 

Ulricehamn, och vi är här för att stanna. Därför har vi alltid valt att stötta lokala 

evenemang och samhällsnyttiga organisationer. Detta för att vi bryr oss om 

våra grannar, vår stad och vill vara en del av Ulricehamn och det samhället 

vi verkar i. Under år 2020 stöttade vi världscupen i skidor, byggymnasiet, 

musikhjälpen och barncancerfonden som exempel.

Vi avslutade år 2020 med att anställa en hållbarhetsansvarig och startade 

vår process för en hållbarhetsstrategi med workshops och 

intressentdialoger, och slutligen en väsentlighetsanalys. Redan nu finns en 

uppdaterad vision och fokusområden, där vi också har kopplat de globala 

målen och börjat se vilka nyckeltal som vi ska jobba med. Det kommer att 

bli ett händelserikt hållbarhetsår 2021.

H2 fram 
till 2020

Även om vi inte har haft en hållbarhetsrapport 

tidigare så är hållbarhet en del av affärsidén och vi 

har alltid gått in i varje projekt med ett nytt öga, 

utifrån tanken att vara så resurseffektiva som 

möjligt, planera ordentligt och minska vårt spill. 
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H2 HK / DOMHERREN
Vi har valt att renovera stadens före detta tingshus, en Q-märkt byggnad 

från år 1896. Huset har stått tomt sedan en längre tid och var i behov av 

restaurering och återförande till sin potential. Huset har sedan 

tingsrättsreformen 1971 varit bland annat förskola, med rosa fasad, och 

kallats Villa Villekulla. Inflytt för H2 är planerad i februari 2021. 

”Domherren, en av Ulricehamns finaste byggnader kändes helt 

självklart att H2 skulle ha som sitt huvudkontor, Att kunna ge en 122 

år gammal byggnad nytt liv igen är en fantastisk känsla, jag tror att 

personalen känner en stolthet i att vara en del av det ” - Rikard 

Hansson, VD

Att renovera och restaurera ett gammalt hus är bland det bästa vi kan göra 

för miljön, vi har återanvänt alla material och inventarier som har varit i 

dugligt skick. Det kommer även installeras laddstation, solceller, och 

fjärrvärme. Inredning och möbler är mestadels begagnad. Vi vill ta vara på 

Ulricehamns historia och kulturarv, på bästa möjliga sätt

FRUÄNGEN  är tredje kvarteret i området som vi bygger  och vi har i detta 
projekt jobbat vidare med en resurseffektiv prefabstomme som är 
optimerad i varje element istället för att schablonmässigt rita stommen 
enligt branschens standarddimensioner.  Via detta så sparar vi ca. 
16-19% betong och armering, det leder till att lasterna till grundlägg-
ningen reduceras ytterligare m.h.t  säkerhetsfaktorer som adderas i 
lastkombinationerna. Då kan vi också optimera grundläggningen för 
det specifika huset. Vi beräknar att vi har minskat CO2-belastning med 
ca 23% mot första kvarteret genom att optimera hela projektet jämfört 
med standardsystem som nyttjas idag och som vi använde i första 
kvarteret. Det finns av tradition ett motstånd i branschen att jobba på 
ett annat sätt än standarden, men med en 20% besparing kommer 
detta vara en viktig faktor i vårat mål om klimatneutralitet i branschen 
för minskad resursanvändning. Samma byggnad slår nu alla alternativ 
till kompenserade material, detta genom att inte behöva materialet 
från första början.

Sveriges första
flerbostadshus som 
uppförts som ETT
plusenergihus

BÄTTRE att 
REDUCERA ÄN att
KOMPENSERA?

Kvarteret Neptun har genom ett samarbete mellan Boverket, Svea Fastigheter, 

H2 Entreprenad och WSP skapat en fallstudie och processverktyg för minskad 

klimatpåverkan vid nyproduktion av flerbostadshus.  Kvarteret Neptun är 

Sveriges första flerbostadshus med Plusenergi-standard som även uppnår kraven 

i Miljöbyggnad Guld. Byggnaderna är del av stadsdelen Öster Mälarstrand - 

Västerås nya hållbara teknik- och miljöstadsdel. Innovativ energiteknik för 

varmvatten och en stor solcellsanläggning skiljer ut kvarteret från övrig 

bostadsproduktion i landet, men sett till stommen är kvarteret mer 

konventionellt. Det identifierades i studien identifierades att stomme och grund 

är dem mest klimatpåverkande processerna i byggskedet, och, studien visade 

också att både materialval och effektivisering av konstruktionen har en 

betydande potential för att minska klimatpåverkan, med närmare 40 %.  Vi lärde 

oss mycket genom att vara med i studien, och det finns flera parametrar som vi 

kommer att ta med oss i vårt kommande strategiarbete. Den färdiga fallstudien 

förväntas vara färdig och finnas tillgänglig i mars 2021.

EXEMPEL PÅ HÅLLBARA PROJEKT
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KVALITETSUPPFÖLJNING = EFFEKTIVA RESURSER
Under 2019 och 2020 utvecklades och 

implementerades vår kvalitetssäkringsrapport.

Det är ett poängbaserat system som redovisas helt 

öppet inom organisationen där fokus ligger på att 

kontinuerlig följa upp samtliga projektens arbete från 

planering, utförande till överlämning. Syftet med 

öppen redovisning är att vi ska vara prestigelösa och 

även få med erfarenhetsåterföring på ett mer löpande 

sätt. Detta triggar även projekten med att ha en god 

ordning som man ska vara stolt över att visa upp. God 

ordning på en byggarbetsplats är oerhört viktigt för 

personsäkerhet och materialflödet för att undvika 

materialskador och borttappat material som leder till 

kompletterande beställningar och ineffektivitet och 

ökad CO2-utsläpp. Rapporten kommer att förädlas 

under 2021 så att poängen blir mer riktad beroende 

på vilket byggskede projektet befinner sig i.

Vi bygger med 
97% fossilfri 
elektricitet.

Slutet på 2019 tog vi ett stort steg och bestämde att vi ville nå 100 % fossilfri el för våra projekt. 

Vi såg också att möjligheten att samla våra avtal och få bättre uppföljning av vår el-användning. 

Nu är avtalet i gång och vi ser att under 2020 var 97 % av det totala elinköpet är fossilfritt.  

ALLA SKA KÄNNA SIG VÄLKOMNA   Mellan 2018–2020 så har vi 

jobbat intensivt med att få upp rutiner och policys för 

personalen. Bland annat infördes en intern uppförandekod, 

kollektivavtal, uppdateringar av personalhandbok och 

systematisering av våra underentreprenörer.  ”Mitt fokus är att 

alla som kommer till oss på H2 ska känna sig hemma, oavsett 

var i landet vår personal befinner sig” – Sylvia, HR ansvarig

CO2-MÄTNINGAR TILLSAMMANS MED SVEA FASTIGHETER
Vi brinner för långsiktiga, goda samarbeten och relationer.

Som vår största beställare och kund, har Svea Fastigheter visat 

att de vill satsa ännu mer på hållbarhet och liksom vi, börja att 

hållbarhetsrapportera. Vi båda är unga företag med höga 

ambitioner och viljan att förändras. Då mycket av arbetet som 

skall till för att få så precisa mätningar och rätta förutsättningar 

som möjligt blir mycket lättare om vi gör det tillsammans! 

”Tack vare det starka samarbete vi har tillsammans med 
H2, har vårt klimatavtryck minskat. De har varit väldigt 

uppmuntrande och kommunikativa kring lösningar 
såsom nyttjande av grön betong, optimering av 

betongstomme för att reducera materialåtgång och 
transporter samt innovativa installationstekniker. Detta 
har förbättrat våra projekt och gjort att vi har nått våra 

klimatmål. Vi ser fram emot att fortsätta stärka det 
samarbete och gemensamma intresse som redan finns 

mellan oss nu under 2021 och framåt!”
- Viktor Gärde, Projektchef, Svea Fastigheter

Vårt samarbete kring processer, material som tillvägagångssätt 

för rapporten tog fart i ”Kv. Neptun”-projektet. Genom fortsatt 

dialog och utveckling 2020 så kommer vi att kunna presentera 

CO2-påverkan för betong, stål och transporter för grund och 

stomme. Under 2021 kommer vårt samarbete att advanceras 

ytterligare med mer precisa mätningar.
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Under 2020 har vi kartlagt och värderat våra intressenter 

och genomfört flera intressentdialoger med fokus på våra 

leverantörer. Vi önskar fler samarbeten och vill 

tillsammans med våra leverantörer hitta lösningar på hur 

vi lättare kan jobba mer hållbart när vi handlar produkter. 

Under året kommer också en Code of Conduct att 

upprättas.

UNDER VÅREN 2021 ÄR VI KLARA MED VÅRA MÅL 

gällande hållbarhet, och fokuserar även på att ha konkreta 

handlingsplaner för de kommande 1–3 åren, där varje 

avdelning själva får sätta riktning och känna ägarskap 

utifrån förutsättningar och möjligheter. Alla ska känna sig 

delaktiga, för det är vi tillsammans som ska uppnå våra 

mål. 

DATAINSAMLING OCH REFERENSPROJEKT kommer att 

ligga högt på agendan. Vet vi inte vart vi har varit så är det 

svårt att sätta representativa mål. Det finns idag vissa 

utmaningar med just datainsamling, då nästan all vår 

datainsamling sker manuellt. Vi kommer att försöka att 

hitta lösningar på mer automatiserade processer under de 

kommande åren. I slutet av 2021 ska vi ha referensprojekt 

där vi ser på totalt utsläpp av CO2 från energi, betong och 

stål samt avfall. Samtidigt så utvecklas vårt interna system 

BOON, där vi vill integrera uppföljningen av mätningar 

som helhet och direkt kopplade till våra projekt.

MEDARBETARUNDERSÖKNING OCH UPPFÖLJNING 
MED AKTIVITETER ÄR VIKTIGT. Under det kommande 

året ska vi ha utvecklat en mer löpande halvårsbaserad 

medarbetarundersökning som utvärderas och får index 

som sedan kan följas upp för punktåtgärder där vi ser 

brister.

Vi lyckades identifiera våra fokusområden genom 
väsentlighetsanalys under 2020, och med det så 
uppdaterades vår vision med en tydligare 
hållbarhetsprofil. Detta gör att 2021 startar med ett 
klart och greppbart fokus om vad vi vill göra.

ATT FORMA VÅRT HÅLLBARHETSARBETE ÄR INTE ETT 
STATISKT PROJEKT MED EN BÖRJAN OCH ETT SLUT.
Vi ser att vi hela tiden utvecklar den strategi som 

startades 2015 och kommer inte heller att vara klara 

nästa år. Men det vi hoppas på är att ha klart de ramar 

som satts upp och att H2 har en långsiktig strategi på 

plats. Målet är också att följa snarare än att inspireras av 

standarder som GRI och GHG protokollet, samt att följa 

lagen om hållbarhetrapportering.  Vi hoppas också att 

alla medarbetare har fått intern utbildning inom 

hållbarhet och hur vi på H2 berörs av de globala 

utmaningarna.

Vi kommer att fortsätta att utveckla vårt hållbarhetsarbete under 2021, strategiskt och operativt.  
Fokuset är en färdigställd strategi och jobba mot att våra uppsatta mål.

Vår strategi för framtiden
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Globala mål
Agenda 2030

År 2015 så antogs i Paris av FN 17 st globala 

hållbarhetsmål. Det för att hitta en 

gemensam definition av vad hållbar 

utveckling innebär idag och var världen vill 

vara år 2030 miljömässigt, socialt och 

ekonomiskt. Som totalentreprenör berörs vi 

i någon utsträckning av nästan alla mål, 

men mål 11 – Hållbara städer och 

samhällen, är det mest betydande målet 

och kärnan för branschen. Därtill så har vi 

kartlagt följande globala mål som vi jobbar 

extra med:

GOD HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE
Vi vill att samtliga av våra medarbetare mår bra, har en bra 
arbetsmiljö och känner sig tillfreds med att gå till jobbet.

HÅLLBARA STÄDER OCH SAMHÄLLEN
Vi hjälper att säkra bostäder till en överkomlig kostnad vill vara 
med att minska våra städers miljöpåverkan och hållbarhetstänk.

HÅLLBAR KONSUMTION OCH PRODUKTION
Vi vill bidra till en hållbar förvaltning & användning av naturresurser, 
ha en ansvarfull hantering och minskning av avfall.

BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA
Bekämpa klimatförändringarna är en förutsättning för vår framtid. 
Vi vill minska våra CO2-utsläpp och medla kunskap.

GENOMFÖRANDE OCH GLOBALT PARTNERSKAP
Dela vår kunskap, samarbeta, uppmuntra är nyckeln till att vi ska 
kunna bli mer hållbara. Vi vill jobba mer och bättre med andra!

JÄMSTÄLLDHET
Vi vill ha en jämn könsfördelning och en 
arbetsplats fri från diskriminering

HÅLLBAR ENERGI FÖR ALLA
Vi vill effektivisera vår energianvändning ytterligare 
och jobba för att öka andel förnybar energi.

ANSTÄNDIGA ARBETSVILLKOR OCH EKONOMISK TILLVÄXT
Anständiga arbetsvillkor, arbetsmiljö och hållbar ekonomisk tillväxt 
samt att resurseffektivisera tillhör våra mest relevanta områden.
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Våra intressenter
ALLA VÅRA INTRESSENTER ÄR VIKTIGA OCH ALLA INTRESSENTER STÅR MED 
EN EGEN AGENDA OM DERAS MEST VÄSENTLIGA HÅLLBARHETSFRÅGOR.

Vi behöver fånga upp dessa så därför genomfördes det en intressentanalys. Under 

processen så identifierades intressenter inom olika områden som presenteras 

nedan. Vi har också valt att identifiera våra nyckelintressenter, som är de mest 

betydande för vår verksamhet. Dessa intressenter har vi olika typer av 

kommunikation med för att ständigt vara à jour med omvärlden och vår 

värdekedja. Vi använder oss av olika typer av kommunikation såsom möten, 

diskussionsforum, enkäter eller bedömningar för att få in så många perspektiv 

som möjligt. Det är viktigt med aktiva dialoger så att vi ständigt kan förbättra oss!

Under 2020 och början av 2021 genomfördes även intressentdialog med respektive 

intressentgrupp där vi har rankat de mest väsentliga hållbarhetsaspekter från de 

olika grupperna.

KUNDER

LEVERANTÖRER &
ENTREPRENÖRER

SAMMANFATTNING KOMMUNIKATION VIKTIGA FRÅGOR

PERSONAL

SAMHÄLLE

ÄGARE

Våra beställare är otroligt viktiga för oss. Vi ser att vi tillsammans skapar en 
hållbar utveckling genom att utmana och hjälpa varandra i våra projekt.

Vi jobbar med ett flertal leverantörer och vi är inte rädda för att testa nya.
Vi vill skapa goda relationer, samtidigt som vi är tydliga kravställare.

∙ Löpande dialog via olika forum
∙ Årliga kundundersökningar

∙ Samtal eller enkätundersökningar. 
∙ Leverantörs- & UE-bedömningar. 

∙ Hälsa & säkerhet i arbetet
∙ Material
∙ Leverantörs & UE bedömningar
∙ Emissioner

Vi vill ha stolta och engagerade medarbetare samt 
vara en samverkande och effektiv organisation.

∙ Medarbetarundersökning 
∙ Utvecklingssamtal 
∙ Skyddsronder
∙ Interna utbildningar / forum

∙ Hälsa & säkerhet i arbetet
∙ Transporter
∙ Material
∙ Utbildning & kompetens

Vi är noga med att lyssna av den kontext vi befinner oss i, både i 
varje projekt som vi har, och oss som organisation. Vi har genomfört 
en omvärldsanalys för att identifiera viktiga hållbarhetsaspekter, 
forskning, trender samt risker och möjligheter 

∙ Dialog med kommuner 
∙ Information till närboende 
∙ Medlemskap i föreningar /nätverk
∙ Utvecklingsprojekt

∙ Kommunala/ nationella hållbarhetsmål
∙ Emissioner
∙ Mångfald & jämställdhet
∙ Hälsa & säkerhet

Vi får aldrig glömma var vi på H2 Entreprenad ville från början – att leverera 
totalkvalitet, skapa långsiktiga hållbara relationer och projekt samt att 
rekrytera engagerad personal. Vi vill sätta tydliga spår och skapa varaktiga 
värden!

∙ Konferenser
∙ Hemsida
∙ Sociala medier

∙ Hälsa & säkerhet i arbetet.
∙ Val & effektivisering av material 
∙ Emissioner
∙ Utbildning & kompetens

∙ Energifrågor
∙ Hälsa & säkerhet i arbetet
∙ Val & effektivisering av material 
∙ Avfall
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Vårt fokus är där vi 
gör störst skillnad

VÅR VÄSENTLIGHETSANALYS

FÖR ATT VI SKA VETA VILKA FRÅGOR SOM ÄR MEST VÄSENTLIGA FÖR OSS ATT JOBBA MED SÅ HAR VI 
GJORT EN VÄSENTLIGHETSANALYS MED HJÄLP AV VÅR INTRESSENTANALYS SOM GRUND. 

De olika hållbarhetsaspekterna har tagits ifrån Byggföretagen 

och modifierats något genom resans gång. Det ska påpekas att 

samtliga av hållbarhetsaspekterna är viktiga för oss, och vi 

berör alla dessa i olika grader i arbetet, men vi ser också att det 

behöver finnas lite extra fokus på ett mindre antal aspekter för 

att verkligen göra skillnad. 

Genom olika typer av dialoger så fick våra leverantörer, 

beställare samt vår personal välja de aspekter som de ansåg att 

H2 skulle satsa lite extra på. Det fanns också möjligheter för att 

komplettera med ytterliga aspekter och besvara om vilka risker 

och möjligheter det finns inom hållbarhetsområdet.  För 

intressenter inom samhälle genomfördes en omvärldsanalys 

för att se vilka områden, risker, möjligheter, trender och 

aspekter som är i fokus idag och framöver. Till sist hade vi en 

workshop för att värdera allas intressen mot vår 

påverkningsgrad. 

Under vår workshop så kunde det konstateras att vissa 

områden blev helt självklara att jobba med såsom att minska 

vårt koldioxidutsläpp och att ha en säker arbetsplats för oss och 

våra intressenter. Utbildning och kompetens var också ett 

område som rankades högt, vilket vi också ser är viktigt för att 

hela tiden utvecklas och vara innovativa. Totalt valde vi ut 8 

områden som är extra intressanta för oss att fokusera på:

HÄLSA &
SÄKERHET

EMISSIONER

ULTBILDNING &
KONFERENS

ENERGI MATERIAL

AVFALLBEDÖMNING AV
LEVERANTÖR & 
ENTREPRENÖR

ICKE
DISKRIMI-

NERING
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HÅLLBARHETSOMRÅDE

RESURSEFFEKTIVT &
MINSKAD CO2-PÅVERKAN

ENGAGERAD, KUNNIG & 
VÄLMÅENDE PERSONAL. 

SÄKRA ARBETSPLATSER

HÅLLBARA &  KVALITETS-
SÄKRADE PROJEKT

MÅL FOKUSOMRÅDE NYCKELTAL & KPI STYRNING RESULTAT 2020

Tack vare vår väsentligehtsanalys så har vi kunnat lista de hållbarhetsaspekter som ärmest 
betydande för oss. Därefter var vi fördjupat oss i fokusområden som vi på H2 ska sasta extra 

på. Vi har gjort en koppling till de globala målen och börjat att skissa på nyckeltal och typ av 
styrning som vi kommer att utarbeta vidare under 2021. Vi ser också att vi redan under 2020 

har börjat att få lite mätningar och resultat inom vissa fokusområden. 

Fokusområden
Sorteringsgrad:  61 %
Totalt kg avfall: 2 439 ton
Totalt Co2-utsläpp: 75 397 kg

- Skyddsronder
- Årlig uppföljning via leverantörer

- Sorteringsgrad i procent 
- CO2-utsläpp. 
Redovisas årligen och per projekt.

Minska avfallet & öka cirkulära flöden

Förnybar & reducerad 
energianvändning

Effektivisera transporter

En schyst & jämställd arbetsplats

Utbildning & kompetens

Välmående personal

Aldrig en olycka framme

Säkra leverantörs & 
underentreprenörsled

Kvalitetsstämpel 
från start till mål

Hållbara erbjudanden

- Procent förnybar energi
- Energianvändning per m2/lägenhet
Redovisas årligen och per projekt.

- Antal transportkilometer per material 
- Transport tjänsteresor
Redovisas årligen. ( Materialtrsp. årligen, per projekt. )

- Index i medarbetarundersökningar
- Procent män och kvinnor på tjänstemannanivå. 
Redovisas årligen

- Genomförda introduktioner 
- Genomförda grundutbildningar
- Totala utbildningstimmar per anställd och år
Redovisas årligen

- Index i medarbetarundersökningar
Redovisas två gånger per år

- Antal olyckor och tillbud registrerade per arbetad timma.
- Status på skyddsronder och lösta avvikelser
Redovisas årligen. Kommer att redovisas per projekt. 

- Andel genomförda bedömningar
- Andel leverantörer/-underentreprenörer som följer vår CoC. 
Kommer att redovisas årligen.

- Status på kvalitetsrapporter och lösta avvikelser.
- Status på skyddsronder och antal avvikelser.
Kommer att redovisas årligen och per projekt 

- Antal projekt med certifiering eller klimatgynnande åtgärder
- Totalt CO2-påverkan
- Antal hållbara offerter
- Rapportering internt och externt

Redovisas årligen och per projekt.

- Fast elavtal för alla projekt
- Energiuppföljning från leverantörer

- Årlig inrapportering från leverantörer
- Körjournal och personalhandbok

- Uppdatering av 
medarbetarundersökning pågår.
- Intern uppförandekod

- Personalhandbok
- Sammanställning kurser och

utbildningar.

- Uppdatering av 
medarbetarundersökning pågår

- Skyddsrond 
- Inrapporteringssystem för olyckor och 
tillbud

- Uppdatering av bedömningar pågår.
- CoC upprättas i 2021. 

- Kvalitetsrapport
- Skyddsrond

- Upphandlade projekt
- Klimatdeklaration och uppföljning
- Internt projekt & ledningssystem. 

Förnybar energi: 97%
Total energianvändning enligt GHG 
Scope 1 och 2:  2 875 970kWh
Totalt Co2-utsläpp: 217 388

Resurseffektiva material - Mängd material totalt och per m2 för färdiga projekt
- CO2-utsläpp
Redovisas årligen och per projekt

-Produktionskalkyl
- Årlig uppföljning med leverantörer

Totalt köpt betong och Co2-påverkan:
81 498 ton / 7 776 310 kg CO2
Totalt köpt stål och Co2-påverkan: 
1 181 ton / 1 322 872 kg CO2

- Per transporterad km: 0,066 kg / km CO2
- Tjänsteresor: 0,13 kg / km CO2

- En större medarbetarundersökning
genomfördes under 2020.

Läs mer i senare avsnitt.

- Andel som utfört introduktionskurs: 100%
- Totala utbildningstimmar: 16.7 H/ anställd

- En större medarbetarunder-sökning 
genomfördes under 2020.

- Olyckor och tillbud registrerade: 
6 olyckor 
15 tillbud

- Uppdatering av leverantör och 
underentreprenörsbedömningar pågår.
CoC upprättas i 2021.

- Kvalitetsrapporten lanserades under Q3
2020, resultatet kommer i nästa rapport. 

- Samtliga områden är nya för oss och första
resultat beräknas under 2021 och 2022. 
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Minskat avfall,
Ökat återbruk

För att få så rena avfallsströmmar som möjligt till materialåtervinning och 

säkra kvalitet i materialet i återvinnings eller återbruksledet, är det viktigt 

att avfallet sorteras nära källan. För att öka återvinningen och återbruket 

samtidigt vi minskar de totala avfallsmängderna bör planeringen av 

sortering komma in tidigt i produktionen och följas upp kontinuerligt.

För vi vet också att våra projekt är dynamiska, och att den ursprungliga 

planeringen ibland ändras.  

AVFALL ÄR ETT MISSLYCKANDE SOM VI VILL UNDVIKA. Men när det väl 

uppstår avfall så ska vi vara riktigt duktiga på att sortera! Vi ser möjligheter 

i cirkulära processer, att vi behåller materialen så rena möjligt till om och 

när det blir dags för materialet att rekonstrueras. Här behöver vi tänka nytt 

och ta hjälp av våra avfallsleverantörer och organisationer som jobbar med 

återbruk för att effektivisera våra flöden och tänka både på kort och lång 

sikt under projekten.

VI SER MÖJLIGHETER ATT I ATT TÄNKA CIRKULÄRT. Visionen är att avfall 

inte ska skapas hos oss, vi ska ta vara på alla resurser. Ur ett 

avfallsperspektiv kan cirkularitet beskrivas som att avfall inte uppstår, utan 

att alla resurser tas tillvara på och återanvänds som i ett kretslopp. 

MÖJLIGHETERNA OCH UTMANINGARNA. Svårigheterna med att mäta avfall i 

dagsläget är att vi fortfarande jobbar med schabloner på vissa 

avfallsfraktioner. Under kommande år vill vi satsa på att minska dessa 

fraktioner för att få en ökad träffsäkerhet på vår sortering, då behövs system 

för att snabbare och tydligare kunna agera och ge återkoppling. Genom en 

ökad dialog med återvinningsintressenter och våra avfallsleverantörer 

kommer vi tillsammans jobba mot mer automatiserade data och ökad 

sortering av avfallet samtidigt som avfallet i sig skall minskas.

MÅLSÄTTNINGEN är minskat avfall, ökad sorteringsgrad och få in flera 

cirkulära initiativ i våra projekt!  Vi kommer också att presentera avfall per 

projekt för 2021.

Bygg- och anläggningssektorn genererar cirka en tredjedel av det avfall 

som årligen uppkommer i Sverige3. Vi ser att behovet av mera cirkulära 

flöden är nödvändig för att få en omställning inom avfallsindustrin

TOTALT AVFALL
2439 TON

TOTAL CO2-UTSLÄPP
75 397 KG

FRAMSTÅENDE PROJEKT 
DOMHERREN, 80% SORTERINGSGRAD

DEPONI 4%

O
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ER
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45%
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A

T
 6

1%
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BETONG
81 498 TON

STÅL
1 181 TON

CO2 PER TON MATERIAL
110 KG

GRÖN BETONG I STOMME
KV. NEPTUN

OPTIMERING STOMME
KV. FRUÄNGEN ETAPP 2

Resurse�ektiva material

-23%
CO2

-17%
CO2

DEN STORA KLIMATBOVEN I BYGGBRANSCHEN är användningen av material, i 

synnerhet cement och stål, som står för cirka 50 % av det totala CO2-utsläppet i en 

byggprocess, och att 80 % av materialets påverkan förkommer i 

tillverkningsprocessen4. Med det sagt så har vi valt att lägga fokus och mäta betong 

och stål i första hand, och att avgränsat oss till grund och stomme. Vi har samlat in 

data för hela 2020 för den totala köpta betongen och armering, men målet är att 

redovisa totalt köpt betong och stål per projekt. 

OM VI VILL BLI HELT CIRKULÄRA så ska nya material endast tillföras om det bidrar till 

en funktionalitet i flera tekniska livscykler eller återgår till naturens kretslopp utan 

miljöbelastning1. Detta innebär att vi alltså ska använda byggnader mer som 

materialbanker, som innehar material som cirkulerar i ett evigt kretslopp. Att 

använda återbrukat material minskar dessutom klimatpåverkan avsevärt jämfört 

med att använda jungfruligt material.  

DET FINNS SÄTT ATT GÖRA MATERIAL SOM BETONG OCH STÅL MER KLIMATVÄNLIG. 

Framför allt handlar det om att minska andel cement i betong, och redan år 2017 

kom rapporter som menade att klimatpåverkan kan minskas med minst 50 %6. 4 år 

senare finns likande alternativ ute på marknaden s.k. grön betong att tillgå. Vi 

använde denna typ av betong i vårt projekt Neptun. Det är dock viktigt att påpeka, 

att för oss ligger det först på listan att inte ha något spill på projekt, och att alltid se 

på nya lösningar på varje enskilt projekt så att vi kan minimera mängden betong 

och stål vi köper från början – för det mest klimatvänliga är att vara så resurssnåla 

som möjligt. Exempelvis så finns studien från brf Viva25 som visar att 

klimatpåverkan av bostadsbyggande i optimerad betong har potential att vara 

likvärdig med trästomme6. Gällande armering så finns det stål med högre 

återvinningsgrad, som ger en lägre klimatpåverkan. För att vi ska nå hela vägen mot 

ett netto noll utsläpp på materialsidan så krävs också teknikoptimering som till 

exempel Carbon Capture teknik, där koldioxid avskiljs vid utsläppskällan och lagras i 

stället för att släppas ut i atmosfären. 

MÖJLIGHETERNA OCH UTMANINGARNA: Digitaliseringen är en del av 

lösningen för att lättare kunna kontrollera och följa upp vårt faktiska inköp av 

ett visst material. Digitalisering ger möjligheter till rätt information, i rätt skede 

till rätt personer, vilket skapar mycket stora möjligheter till en 

resurseffektivisering i hela värdekedjan. Idag är det dessvärre en manuell 

uppföljning vilket försvårar frekvent uppföljning och direkt återkoppling till 

projekten. Detsamma gäller även klimatdata, och mer precisa uträkningar via 

EPD:er. Här behöver fler tillverkare bli bättre på att ha datan tillgänglig, så att vi 

får mer precisa beräkningar. Vi ser också möjligheter i att börja kontrollera vårt 

material i större utsträckning

MÅLSÄTTNINGEN: Vi vill resurseffektivera vår användning av material till max, 

minska vårt CO2-utsläpp, ha kontrollerade produkter och öka vårt inköp av 

cirkulära material. Vi på H2 tycker helt enkelt att det är fel med resursslöseri, 

och vill motverka spill och ifrågasätta normer kring byggbranschen. 

För att bygga nya bostäder så krävs det stora mängder med material, därför 

är det viktigt att vi är så effektiva som möjligt med de material vi köper in. En 

av våra styrkor är att vi gärna jobbar med nya leverantörer och vi är inte rädda 

för att testa nytt. Detta tror vi hjälper oss att ständigt hitta nya lösningar och 

gör att vi alltid utmanar oss själva.  
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Fossilfritt och minskat 
användade av energi

Idag står bygg och fastighetssektorn för 33 % av Sveriges totala energianvändning3, och även om det finns 

bättre och mer energieffektiva lösningar idag och att den genomsnittliga energianvändningen minskat, så visar 

data från Boverket att den totala energianvändningen inom sektorn ökat med över 10 % sedan 2008.

EFFEKTIVISERA NYTTJANDET AV ENERGI SAMT MINSKA DET TOTALA KOLDIOXIDUTSLÄPPET är 

två parallella processer som vi ser som minst lika viktiga. För 2020 har vi tagit fram vad vi har 

förbrukat under 2020 enligt Scope 1 och 2 ( Se bilaga om GHG protokollet ). Vi har under de 

senaste två åren använt oss av fossilfri el på våra projekt, något vi självklart kommer att 

fortsätta med! 

MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR. Vi kommer under 2021 att ta fram data på våra 

färdigställda projekt, som kommer att ge ett basår för energianvändningen per projekt, och vi 

kommer att ha ett mål om att minska vår förbrukning under projekttiden. Det vi ser som 

utmaningar är att bli snabbare på att få över våra tillfälliga anläggningar till valda leverantörer 

så vi minimerar mellantiderna för användning av residualmix. För även om det handlar om 

veckor av omställningstid, så bidrar det till en stor del av det totala koldioxidutsläppet av el.

MÅLSÄTTNINGEN FÖR ENERGI är att minska det totala CO2-avtrycket från våra projekt, genom 

att fokusera på att minska den totala användningen, men också för att hitta mer klimatsmart 

bränsle och fossilfria alternativ. Något annat skulle ju vara fel!

0
Bränsle
59902 kWh
153482 KgCO2

EL
1717171 kWh
13935 KgCO2

FJÄRRVÄRME
1092897 kWh
49971 KgCO2
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TRANSPORTER AV MATERIAL är en viktig faktor att mäta, dels för att 

effektivisera våra transporter genom tydligare beställningsrutiner och för att 

minska onödiga CO2 utsläpp, dels för att det är ett resursslöseri med tid och 

ekonomi. Men, det är även ett sätt att inkludera ytterligare ett skede i 

metoden för en livscykelanalys, A4, som preciserar transporter i byggskedet. 

Vi får då en tydligare bild på materialets totala klimatpåverkan.

UNDER 2020 så har vi börjat att mäta transporter som kommer ifrån våra 

fokusmaterial – betong och stål i stomme, och vi planerar att inkludera fler 

material över de kommande åren. Under 2021 så kommer även antal 

transporter att beräknas för våra största leverantörer på mindre byggmaterial. 

Där ser vi en potential till att effektivisera och minska våra utsläpp ytterligare. 

MÖJLIGHETERNA OCH UTMANINGARNA: Under 2020 så har mätningarna för 

transporter tagits fram tillsammans med leverantörer med schablonsiffror för 

att få fram CO2-påverkan. Vi ser möjligheter att precisera våra mätningar och 

samtidigt börja ställa krav på leverantörerna på mer effektiva och hållbara 

logistiklösningar.

MÅLSÄTTNINGEN: Vi ser att optimerade transporter är ett sätt att visa på bra 

planering och att tänka steget längre. För transporter av mindre byggmaterial 

är målet att minska antal transporter till våra projekt Målsättningen på längre 

sikt är att minska Co2-påverkan på våra transporter av fokusmaterial. 

TJÄNSTERESOR Att resa ut till projekten är en betydande del av vår 

verksamhet, och vi vill vara på plats för att ta del av utvecklingen. 2020 

betydde förändring i våra resmönster, och det har det blivit mer resa i 

bil och mindre kollektiva färdmedel. Detta bidrar till ett högre utsläpp, 

samtidigt som våra resor totalt sett har minskat något.  

MÖJLIGHETERNA OCH UTMANINGARNA: Även om vi inte strävar att 

minska vårt resande i stort, så finns det stora möjligheter i att resa 

smartare och minska onödiga resor.

MÅLSÄTTNING: Vi vill minska CO2-utsläppet i förhållande till resandet i 

kilometer genom att resa mer klimatsmart. Samtidigt finns det också 

en möjlighet till att minska affärsresandet genom att ha fler digitala 

möten, men vi ser också att tjänsteresorna ut till våra projekt viktiga för 

att upprätthålla goda relationer, kvalitet och generell uppföljning.

TJÄNSTERESANDE
891 958 KM

CO2-UTSLÄPP
114 210 KG

CO2-UTSLÄPP PER KM
0,13 KG

Transporter utgör en del av vårt totala CO2-avtryck, en viktig aspekt att 

ha kontroll på i våra projekt för att optimera effektiveten. Att mäta 

transport för material och affärsresor ger ett viktigt signalvärde till 

leverantörer och medarbete; att vi tittar på alla poster för att minska vår 

klimatpåverkan. Vi har valt att dela in fokusområdet i två delar, 

transporter av material och tjänsteresor.

Fokus på våra
transporter
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Schysst & jämnställd arbetsplats
Som medlem i branschorganisationen Byggföretagen  innefattas vi av de kollektivavtal 

som gäller för branschen och det område vi arbetar inom. Både internt för våra anställda 

samt att våra underentreprenörer följer både kollektivavtal samt gällande lagar och regler.

Under 2021 så skall vi göra ytterligare kartläggningar över våra underentreprenörer för att 

säkerställa vårt huvudentreprenörsansvar och säkra våra uppföljningprocesser.

Antidiskriminering och antikorruption Hög etik är viktigt för oss och vi har 

nolltolerans av diskriminering och kränkande särbehandling. Detta står tydligt i vår 

jämställdhets och antidiskrimingeringspolicy som alla internt tar del av vid 

introduktionsdagen ihop med HR. Som komplement till denna så har vi ordnings- och 

skyddsregler som alla externa parter informeras vid avtalsskrivning.

För en sund och hälsosam kultur mot våra intressenter så har vi valt att använda 

och följa Byggföretagens överenskommelse och riktlinjer ”Överenskommelse för att 

motverka mutor och korruption”10. Vi kommer också att satsa på att ta fram en egen 

Uppförandekod för internt och externt bruk, där antikorruption och antidiskriminering 

kommer att finnas med som punkter. Vi jobbar också för att upprätthålla en sund 

konkurrens.

 Möjligheter och utmaningar: Reultatet av att inte ha några inrapporterade fall av 

diskriminering eller korruption kan i sig vara en god indikator på att H2 generellt har goda 

värderingar som genomsyrar hela verksamheten. Ska vi skärskåda oss själva så skulle det 

eventuellt kunna råda oklarhet för medarbetare och externa parter om hur de ska anmäla 

fall av diskriminering och/eller korruption. Ett krafttag är därmed att informera tydligare 

vilka vägar de anställda ska ta för att anmäla fall samt hur de följs upp.

Målsättningen med att jobba med antidiskriminering och antikorruption är att alla 

intressenter, interna som externa ska ha klara och tydliga riktlinjer som är väl 

informerade, om vad som förväntas. Det ska en opartisk visselblåsarfunktion, men 

målet är att inte ha några rapporterade fall. Vi strävar efter att alla våra 

underentreprenörer ska ha kollektivavtal eller motsvarande avtal som främjar 

arbetarens rättigheter. 

Jämställdhet och mångfald Vi strävar efter att ha en så jämställd och 

diversifierad organisation som möjligt hos oss. Diversifierade grupper, där medarbetare 

har olika erfarenheter och bakgrund, kombinerat med en inkluderande kultur, presterar 

bättre och löser problem mer effektivt då de kan bidra med olika perspektiv till 

lösningen. Byggsektorn är en utmanade bransch, där över 90 % är män11. Vi på H2 ligger 

strax över genomsnittet som bolag, men självklart vill vi bli bättre än så! Utmaningen för 

oss är yrkesarbetare, där vi idag har 100% män. I rekryteringsförfarande går vi in med en 

öppen blick där erfarenhet samt utvecklingspotential väger tyngst, och vi hoppas att 

genom att ge bra föredömen av kvinnor i vår bransch, som leder till ökat intresse för att 

söka sig till oss på H2, eller till byggbranschen som helhet.

100% Anställda med 
kollektivavtal

NOLL RAPPORTERADE
FALL AV DISKRIMINERING

FÖRDELNING TJÄNSTEMANNANIVÅ
18% KVINNOR / 82% MÄN

FÖRDELNING HELA KONCERN
11% KVINNOR / 89% MÄN

NOLL RAPPORTERADE
FALL AV KORRUPTION

Det är viktigt att alla som vistas på våra projekt känner att de har en trygg arbetsplats att det finns en kultur där vi inte 

tillåter någon form av diskriminering eller korruption, med kollektivavtal, och att det råder jämställdhet och mångfald.
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Utförda utbildningar
1237  timmar

UTBILDNING PER ANSTÄLLD
16,7 TIMMAR

ANDEL ANSTÄLLDA GENOMFÖRT 
INTRODUKTIONSDAG sedan 2018

Vi anser att kunniga medarbetare också blir engagerade medarbetare, 

vilket är helt avgörande för vår framgång. Vi vill skapa förutsättningar 

för att alla ska känna sig trygga i sitt arbete och också få ta del av 

branschens senaste kunskap

VI LEVER I EN FÖRÄNDERLIG VÄRLD där globalisering, 

teknikutveckling och digitalisering är vår vardag. Med snabbare takt 

vilket kräver en allt högre kompetens och utbildningsnivå hos våra 

medarbetare, samtidigt vill vi som arbetsgivare upprätthålla och 

utveckla våra medarbetare ytterligare. För oss är det möjligheter där 

våra medarbetare blir mer engagerade, vi skapar en högre 

konkurrenskraft och vågar utvecklas! 

H2 HAR GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGAR som vi anser att alla våra 

medarbetare ska genomföra under vår första tid hos oss. Beroende på 

tjänst finns det olika grundutbildningar som ska genomföras. Vidare 

finns det rekommenderade utbildningar som steg två och som 

komplement till det kompetenshöjande utbildning. Men, oavsett vilken 

tjänst du har, så går du alltid introduktionsdag med vår HR-ansvariga, 

för att gå igenom H2 som organisation, våra värderingar, policys och 

vår personalhandbok. 

2020 BLEV ETT EXTRAORDINÄRT ÅR då Covid-19 även påverkade våra 

utbildningar och de totala utbildningstimmarna. Många kurser har 

ställts in eller flyttats fram, vilket har lett till ett antagande om färre 

utbildningstimmar per anställd. Under 2021 så ser vi att fler 

utbildningar har ställt om till digitala alternativ vilket underlättar både 

för oss och miljön.

MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR Det finns flera möjligheter med 

utbildning och kompetensutveckling. Vi vill fortsätta att uppmuntra 

alla medarbetare att utvecklas, samtidigt som vi också ser möjligheter i 

att utveckla vår kunskapsåterföring internt. Under de kommande åren 

så kommer vi att förädla vårt utbildningsprogram ytterligare och 

kunna föra statistik på andel genomförda grundutbildningar och få in 

tydligare kunskapsöverföringar till projekt och mellan avdelningar. 

MÅLSÄTTNINGEN är att all personal ska vara à jour och nytänkande. Vi 

vill ha engagerad personal som ser att de ständigt utvecklas och lär sig 

nya saker när de är hos oss på H2.

100%

Utbildning &
Kompetensutveckling
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UNDER 2020 INTRÄFFADE COVID-19 PANDEMIN Vi har agerat för att 

minska smittspridningen och gett ut information till alla anställda. 

Lyckligtvis så har vi har haft en mycket låg smittspridning bland vår 

personal.

2020 SÅ GENOMFÖRDES OMFATTANDE HÄLSOUNDERSÖKNING och 

arbetsmiljöprofil för samtliga medarbetare med 90 % svarsfrekvens. 

Undersökningen genomfördes tillsammans med Previa och resultatet 

presenterades i relation till rikssnitt på olika parametrar. Överlag så fick 

vi ett positivt resultat, och vi kan konstatera att våra medarbetare utifrån 

undersökningen mår bra. 

Våra tilltag efter sammanställningen var att upprätta en träningstävling 

för att uppmuntra rörelse och lindring till stress. Vi införde också en en 

anonym veckoundersökning om trivsel och stressnivå som uppföljning 

under resterande del av året för att se hur personalen mår, så att vi mer 

proaktivt kan agera. Undersökningen över året visade att 

arbetsbelastningen låg på en jämn, men relativt hög nivå, och att vi 

hade en jämnt hög trivsel på jobbet.

För oss är det viktigt att alla medarbetare får en bra start, varje 

arbetsdag. Därför bjuder vi våra medarbetare på en hälsosam frukost, 

och vi har en gemensam frukostpaus tillsammans. Vi ser att detta 

stärker relationer, bygger upp gemenskap på företaget och bidrar till 

positiv utveckling på flera sätt. Det är också ett sätt att hålla kvar en 

sammanhållning, trots att vi växer som företag.

MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR. Efter den större undersökningen under 

2020 så ser vi möjligheter i att fortsätta med liknande uppföljning för att

över tid kunna bygga upp interna index som vi kan jobba med. Med under-

sökningar blir det en utmaning med att göra handlingsplaner som hjälper alla, 

i synnerhet till stress där det är mer individuellt i vilka handlingsplaner som 

förebygger13. 

MÅLSÄTTNINGEN är att ha en välmående personal, där det finns en hög trivsel 

och en låg stressnivå. Vi vill främja en hållbar livsstil och jobba för att proaktivt 

minska sjukfrånvaro. 

POSITIVA INDIKATIONER:

Organisatorisk & social arbetsmiljö

Sömn

Allmänt hälsotillstånd

UTVECKLINGSINDIKATIONER:

Matvanor, stress & tobak

*Totalt sjukfrånvaro per heltidsanställd : 2,75 dagar / år

Att ha personal som mår bra är en förutsättning för ett välfungerande företag. Generellt 

sett så är trivsel och förutsättningar för att utöva arbetsuppgifter bra i byggbranschen, 

men det finns flera förbättringsområden för branschen som helhet; upplevelse av stress, 

oro över den fysiska arbetsmiljön och arbetsklimatet12.

Välmående personal
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OLYCKOR SKER PÅ BYGGARBETSPLATSER. I genomsnitt är det 109 

olyckor per 10 000 sysselsatta med frånvaro som följd per år14. Det är 

mest olyckor från maskiner och verktyg, följt av kroppsrörelse vid för 

hög belastning. Positivt är att trenden för Sverige är nedåtgående 

med totalt mindre antalet olyckor, även om sysselsättningen ökat. 

Registrering av olyckor och tillbud sker idag via verktyget IA genom 

AFA försäkringar. Där rapporteras interna olyckor och tillbud, samt de 

som sker av underentreprenörer. För att undvika olyckor och tillbud 

använder vi aktivt våra skyddsronder för att se över våra arbetsplatser 

och följer upp detta i våra kvalitetsrapporter. 

Att en arbetsplats är säker är det absolut viktigaste. Vi vill att alla våra 

anställda, underentreprenörer och alla andra intressenter som vistas i 

och omkring våra projekt ska känna sig säkra, varje dag. 

UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER. Då vi tidigare inte har rapporterat 

på olycksfrekvens så har vi inte i år kunnat färdigställa en total bild av 

olycksfrekvensen och skillnaden mellan internt och externt 

rapporterade fall. Vi ser en utmaning att inte alla rapporterar tillbud, 

likväl för kontoret som ute i produktion. Vi kommer under 2021 sträva 

efter att informera ytterligare om IA-systemet, utföra utbildningar och 

säkerställa att det efterföljs.

MÅLSÄTTNINGEN med att aldrig ha en olycka framme är att ha en 

nollvision mot olyckor på våra arbetsplatser. Alla ska vara trygga och 

vår personal och andra intressenter ska känna att vi tar stort ansvar 

låter säkerheten komma först!

TOTALT REGISTRERADE OLYCKOR: 6 STYCKEN

TOTALT REGISTRERADE TILLBUD: 15 STYCKEN 

Säker arbetsplats
Nollvision av olyckor

Not 2 Arvode till revisorer

2020 2019

Revisionsuppdrag  271!375  322!150 

Övriga tjänster  267!200 

 538!575  322!150 

Not 3 Anställda och personalkostnader
2020 2019

Medelantalet anställda

Kvinnor 8 7

Män 66 58

74 65

Löner och andra ersättningar

Styrelse och verkställande direktör 900 885

Övriga anställda 32!882 29!646

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande

direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning

eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga 

arbetsuppgifter.
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Byggsektorn kännetecknas av att ha långa och komplexa leverantörsled16, 

med många olika aktörer som är involverade. Vi på H2 har över 300 

leverantörer och underentreprenörer som vi jobbar aktivt med. Det är 

viktigt för oss att bibehålla goda relationer, samarbeten och en säkrad 

affärsverksamhet. 

VÅRA LEVERANTÖRER OCH UNDERENTREPRENÖRER HAR EN 

BETYDANDE DEL i vår affärsverksamhet och för att nå vår vision om 

att vara felfria och att leverera en totalkvalitet. Därför är det viktigt 

att vi väljer rätt samarbetspartners, som har rätt förutsättningar, 

kvalitet och pris.

FÖR ATT MINIMERA RISKER FÖR ATT ÖVERTRÄDELSER MOT 

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER, behöver vi fokusera mer på att 

kontrollera våra leverantörer, och säkerställa att våra leverantörer 

har kontroll på deras leverantörsled. Vi står bakom FN:s Global 

Compacts 10 principer om mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö 

och korruption, och vi vill även sträva efter att våra leverantörer och 

underentreprenörer gör detsamma. 

ATT SÄTTA TYDLIGARE HÅLLBARHETSKRAV OCH ATT 

SYSTEMATISKT FÖLJA UPP är något som H2 kommer att satsa extra 

mycket under 2021, både igenom vårt interna system BOON, där vi 

även kommer att utveckla kunskapsöverföringen mellan våra 

projekt och börja att bedöma våra leverantörer och UE utifrån olika 

faktorer. Vi kommer också att skapa vår egen Code of Conduct där 

vi ska skapa rutiner och policys som alla våra nya projekt ska jobba 

efter. Vi kommer även jobba externt med våra leverantörer och 

underentreprenörer för att se till att alla komma följa de riktlinjer 

och policys som vi sätter upp. 

MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR. Att aktivt jobba och ha goda 

relationer med våra leverantörer och underentreprenörer är en 

förutsättning för att ha bra affärer, men vi ska också vara tydliga 

kravställare och kunna följa upp det krav eller förväntningar som vi 

ställer. Utmaningen är att hitta en balans för vad vi ställer som krav 

eller förväntningar, och att vi sedan kan säkerställa att vi kan följa 

upp det. Det har visats att var annat företag inte kontrollerar sina 

leverantörsled om de följer de mänskliga rättigheterna15.

MÅLSÄTTNINGEN MED ATT HA SÄKRA LEVERANTÖRSLED är att alla 

våra leverantörer och underentreprenörer ska uppfylla och 

efterleva de krav som H2 ställer vid upphandling. Vi vill ha en 

kontrollerad, men inte en begränsad portfölj av leverantörer och 

underentreprenörer som vi har goda samarbeten med. Vi kommer 

också ha en målsättning om att utföra revisioner hos våra 

leverantörer. 

Säkra leverantörsled

Not 7 Maskiner och inventarier
2020-12-31 2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden 15!973!085 10!476!205

Inköp 209!926 5!496!880

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 16!183!011 15!973!085

Ingående avskrivningar -4!969!082 -2!016!884

Årets avskrivningar -3!231!843 -2!952!198

Utgående ackumulerade avskrivningar -8!200!925 -4!969!082

Utgående redovisat värde 7!982!086 11!004!003

Not 8 Bilar
2020-12-31 2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden 4!954!220 4!313!130

Inköp 930!945 1!516!090

Försäljningar/utrangeringar -230!000 -875!000

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 5!655!165 4!954!220

Ingående avskrivningar -1!515!736 -851!920

Försäljningar/utrangeringar 126!500 290!638
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ATT HÅLLA ORDNING OCH REDA SER VI SOM EN SJÄLVKLARHET. Därav utvecklades och 

färdigställdes vår kvalitetssäkringsrapport under Q4 2020. Rapporten innehåller frågor 

om tidplaner, BAS-U, skydds- och miljörond, tidsplaner, dokumentation och att 

arbetsplatsen är städad och säker. Syftet är också att frågorna och områdena ska vara 

något dynamiska då vi vill kunna belysa potentiella risker eller följa upp en viss process 

som anses relevant.  Resultatet och sammanställningen av rapporten förväntas att 

beskrivas i hållbarhetsrapporten för 2021. Rapporten är uppbyggd på ett poängsystem, 

med 155 som max. Syftet är inte att projektet ska komma upp till 155 poäng, då 

kriterierna är mycket högt satta, för att hela tiden se att det finns potential, men vi vill 

se en score på 120 för att projektet ska vara ”grönt”.

MÖJLIGHETERNA OCH UTMANINGARNA: Möjligheterna med att ha ett eget system för 

uppföljning är oändlig, men det är att hitta en balans om nytta, möjlighet till 

uppföljning och administration som är svårigheten. Därför ser vi också att 

kvalitetssäkringsrapporten är i ständig utveckling. En annan möjlighet är också att 

integrera fler frågor inom hållbarhet för att få en helhetssyn av rapporten. 

MÅLSÄTTNINGEN: Med att ha en kvalitetsstämpel är att H2 hela tiden strävar mot att 

vara felfria och att ge en totalkvalitet från start till mål. I vår Kvalitetsäkringsrapport 

ska vi säkerställa att vi gör det som vi säger.

Att alltid kunna leverera en hög kvalitet är också lika 

med att leverera mer hållbart producerade bostäder. Det 

handlar om hur vi använder våra resurser. Ordning och 

reda på arbetsplatsen bidrar till att hålla vår 

totaltkvalité uppe, där vi tar hand om våra inventarier, 

har en städad miljö och har all dokumentation på plats. 

För, vi ska vara stolta på våra arbetsplatser. 

Kvalitet från
start till mål

2020-12-31 2019-12-31

Upplupna intäkter 15!501!128 22!576!615

Bonus leverantörer 366!227 296!715

Förutbetalda kostnader 978!784 736!850

Förutbetald leasing 239!694 112!522

17!085!833 23!722!702

Not 14 Antal aktier och kvotvärde
Antal aktier Kvotvärde

Antal A-Aktier 449 223

449

Not 15 Disposition av vinst eller förlust
2020-12-31

Förslag til l  vinstdisposition

balanserad vinst 12!699!852

årets vinst 92!326!469

105!026!321

disponeras så att

till aktieägare utdelas 50!000!000

i ny räkning överföres 55!026!321

105!026!321

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel:
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DIGITALISERINGEN SOM EN DEL AV LÖSNINGEN. Samhället är mitt uppe i en 

fjärde industriell revolution, eller Industri 4.0 där digitalisering och 

uppkoppling är de främsta drivkrafterna bakom förändringen7,8. Detta är 

något som vi på H2 ser otroligt positivt på, då vi ser oss själva som ett ungt 

företag med digitalisering i ryggraden. Utvecklingen inom byggindustrin 

har gått fort och vi såg tidigt ett behov att skapa vårt eget interna 

planeringssystem, för att snabbare möta våra och våra intressenters behov. 

Vi har sedan 2016 haft det interna projekteringssystem, BOON, där vi både 

projekterar och kommunicerar internt och externt. Fördelen med att ha ett 

eget system är att vi har själva byggt upp systemet efter de premisser som 

vi själva anser behövas för att uppnå vår vision om kvalitet. Några styrkor är 

snabbhet med kommunikation mellan parter, både internt och externt. 

Överlämningar och uppföljningar och total översikt med en tydlig tidplan 

ger en transparens mot alla våra intressenter. 

VILJAN ATT CERTIFERA VÅRA PROJEKT. Vi uppmanar alltid våra beställare att 

minst bygga enligt certifering. Vi ser bara positivt på att öka portföljen med 

certiferade fastigheter, men också andra andra hållbarhetsinitiativ som bidrar till 

ett bättre samhälle. Vår styrka är att vi vågar testa nytt och vill utmanas. Vi har 

också kunskapen  att hitta lösningar under hela projektets gång och vi vill alltid 

kunna erbjuda mer hållbara lösningar för våra projekt.

För att klara klimatutmaningen så innebär det att vi inom byggindustrin måste ta 

vårt ansvar i hela vår värdekedja för att komma framåt. Det betyder att vi måste 

tänka nya på affärsmodeller och erbjuda mer hållbara och attraktiva offerter.

FÖRDELEN MED ATT JOBBA MED 3D-MODELLER ser vi också som en 

del i vårt hållbara erbjudande. Vi har sedan start modellerat alla 

våra projekt och konstant varit en drivande aktör mot 

konstruktörer och arkitekter, där vi som totalentreprenör har 

styrkan att koordinera de olika principerna. Tack vare detta kan vi 

framföra en tydlig samordnad kommunikation, riskidentifiering 

samt planera framgångsrika konstruktioner. 

MÖJLIGHETER / UTMANINGAR: Genom att integrera mer 

information och mätningar i nuvarande system ser vi 

möjligheterna i att få en mer effektiv planering och uppföljning av 

projekten. Att lägga till konkret information inom hållbarhet är ett 

ytligare sätt att skapa en helhetsbild av projekten, och vara till 

hjälp vid materialval och val av konstruktion. Det kommer också 

att effektivisera processen för att ta fram underlag för 

klimatdeklarationer och liknande. Vid en upphandlingsprocess 

kan vi sedan använda nya affärsmodeller, stärkta beräkningar och 

referenser som kraftfulla verktyg i våra portföljer. Utmaningen är 

att få in smidiga data från våra underentreprenörer och 

leverantörer. 

MÅLSÄTTNING: Kunna leverera full transparens under hela 

byggprocessen till våra kunder, uppmuntra och hjälpa våra kunder 

i valet av mer mer hållbara material och metoder. Att inte erbjuda, 

och kunna visa på alternativ, är för oss helt fel.

Projekt som byggs 
enligt certifiering

Projekt som kommer 
att certifieras

Antal certifierade 
projekt till idag

( Miljöbyggnad + BREEM )

2 7 2

Hållbart erbjudande
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HANSSONS HUS KONCERNEN

 

Under 2020 har en koncern med Hanssons Hus AB som moderbolag bildats. Då koncernen var klar 
sent på året görs ingen officiell koncernredovisning för räkenskapsåret 2020. Vi väljer här i denna 
rapport att redovisa den kompletta årsredovisningen för Hanssons Hus Entreprenad AB som vi 
anser mest intressant. För övriga bolag i koncernen finns balans och resultatrapporter bifogat. 
Rikard Hansson genom Hanssons Hus AB är ensam ägare till bolaget.

Hanssons Hus koncernen har i dagsläget tre ben, entreprenad, fastighetsförvaltning samt 
utveckling av bostadsprojekt i egen regi.

Per 2020-12-31 ser koncernstrukturen ut enligt grafik till höger.

Bolaget H3 Förvaltning i Ulricehamn AB ägs av Hanssons Hus AB och Ståhl & Ståhl i Ulricehamn AB, 
50/50%. H3 Förvaltning målsättning är att färdigställa ca. 1000 bostäder (60 000 kvm BOA) till och 
med 2024 för egen förvaltning.

Nettoomsättning (mkr) 914

Resultat efter finansiella poster (mkr) 139

Årets resultat (mkr) 107

Eget kapital (mkr) 201

Eget kapital justerat med övervärden (mkr) 718

Balansomslutning (mkr) 611

Balansomslutning med övervärden (mkr) 1 104

Vinstmarginal (%) 15,2 %

Balanslikviditet (%) 125,1 %

Soliditet (%) 36,9 %

Soliditet med övervärden (%) 65,1 %

Avkastning på eget kapital (%) 64,5 %

Avkastning på totalt kapital (%) 22,7 %

NYCKELTAL KONCERN 2020

ULRICEHAMN
DOMHERREN 1 AB 

100%

ULRICEHAMN
DOMHERREN 2 AB 

100%

HANSSONS HUS
PROPERTIES AB

100%

H3 FÖRVALTNING
1 AB

100%

H3 FÖRVALTNING
I ULRICEHAMN AB

50%

HANSSONS
HOLDING AB

100%

HANSSONS
HUS AB

100%

RIKARD
HANSSON

HANSSONS HUS 
ENTREPRENAD AB

100%

ULRICEHAMN
DOMHERREN 3 AB

100%

Hanssons Hus Koncernen
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Styrelsen och verkställande direktören för Hanssons Hus Entreprenad AB avger följande årsredovisning för 

räkenskapsåret 2020-01-01 – 2020-12 31 

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela 

kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

INFORMATION OM VERKSAMHETEN

 Hanssons Hus Entreprenad AB bildades 2015 och utför större bostadsprojekt, vårdboenden och 

lokalanpassningar från Uppsala i norr till Skåne i söder. Huvudparten av projekten produceras med 

prefabricerade betongelement, där byggtekniken anpassas till respektive projekt och till de specifika 

arkitektoniska utmaningarna. Bolagets kärnvärden är affärsmässighet och långsiktigt hållbara projekt och 

relationer. Företaget har sitt säte i Ulricehamn.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET

 Vi ser tillbaka på ett väldigt speciellt år där vi som bolag trots pandemin kunnat fortsätta vår tillväxtresa. Vi är 

ett starkt lag med stort engagemang vilket resulterar i en väldigt positiv framtidstro från oss. 

Under 2020 har vi ökat vår omsättning med 39%, Vi omsatte 917 mkr (660 mkr) och resultatet före finansiella 

poster uppgår till 135 mkr (98 mkr). Vi har under året färdigställt 697 lägenheter och produktions startat 533 

lägenheter. Vid årets utgång hade vi 1108 lägenheter i pågående produktion och 1200 lägenheter under 

projektering. Orderstocken uppgick till 3 100 mkr vid årets utgång.  

Vi är ett bolag som gärna ifrågasätter de gamla standarderna i branschen och utmanar de stora bolagen om 

hur man kan effektivisera branschen. Detta skapar värden för både oss och våra kunder men även våra 

samarbetspartners. 

Hållbarhet och personal 

Vi har startat vårt hållbarhetsarbete på allvar och redovisar vår första egna hållbarhetsrapport för 2020. Vi ser 

det som ytterligare ett verktyg för att vässa vår konkurrenskraft och samtidigt bidra med något positivt till vår 

omvärld där vi kan kommunicera hur vi effektiviserar ett byggprojekt på riktigt. Mer om detta kan ni läsa i 

rapporten. Personalen växer i sina roller och vi har rekryterat externt inom alla avdelningar men även sett vilka 

kvalitéer vi har internt när ett par stycken tagit klivet upp från sin tidigare roll och stärkt upp organisationen 

med både lagkänsla och erfarenhet av H2’s arbetsmetoder. Vi har under Q4 driftsatt vårt utökade 

kvalitetssäkringssystem för att säkerställa att vi lever upp till våra internt högt ställda krav. Vi ser att vi har 

ytterligare förbättringspotential inom hållbarhet och miljö och vi kommer lägga stort fokus på det även under 

2021 att säkra vår vision inom området som är Hög lägsta nivå. 

 Egen koncern och nytt huvudkontor

En av de större händelserna under 2020 är att Hanssons Hus Entreprenad AB förvärvats till 100% av Hanssons 

Hus AB som är ny koncernmoder för Hanssons Hus Entreprenad AB och dess systerbolag Hanssons Hus 

Holding AB och det delägda fastighetsbolaget H3 Förvaltning i Ulricehamn AB inkl. dess dotterbolag. Vi har ett 

stabilt kassaflöde och stark kassa, internt i koncernen kommer vi kunna utveckla vår verksamhet ytterligare ett 

par nivåer upp de kommande åren. Under året har vi även renoverat en äldre Q-märkt fastighet i Ulricehamn 

från 1898 på 1400m2 som ägs i koncernen. Denna fastighet är from mars 2021 vårt nya huvudkontor. Fasigheten 

har blivit fantastiskt fin efter en varsam renovering och visar att vi har bredden även inom ROT. 

Affärsmodell och framtid 

2020 har nog varit bevis på hur bra vår affärsmodell fungerar med tanke på rådande situation i världen. Vi är 

ödmjuka inför vårt uppdrag om rationellt och effektivt byggande, Vi ser att vi verkligen kan skapa mervärden åt 

alla inblandade vilket är väldigt inspirerande för oss som bolag. Utifrån detta så ser vi positivt på framtiden och 

våra kommande år inom branschen. Det råder en bostadsbrist i landet som vi behöver lösa gemensamt och 

det gör man enbart via samarbeten och nytänkande. 

Jag vill även ge vår personal en stor eloge för årets insats och engagemang under året som varit allt annat än 

normalt, personalen är en av nycklarna till att vi kommit så långt som vi gjort på vår resa.

FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING SAMT VÄSENTLIGA RISKER/OSÄKERHETSFAKTORER

2021 kommer vara ett år då vi ligger på samma produktionsvolym som 2020. Vi startar nya projekt i samma takt 

som vi avslutar pågående projekt. På längre sikt så ser vi en fortsatt stabil orderingång med mycket 

förfrågningar från större fastighetsutvecklare.

Vi har särskilt beaktat effekterna av COVID-19 och vi har inte identifierat några risker som kommer påverka 

bolagets framtida verksamhet på längre sikt. 

HÅLLBARHETSRAPPORT

Från och med räkenskapsåret 2021 uppfyller vi lagkravet på att lämna hållbarhetsrapport. Arbetet med detta är 

påbörjat och en hållbarhetsrapport är framtagen för räkenskapsåret 2020. Denna finns tillgänglig för 

intresserade via kontakt med bolaget.

Förvaltningsberättelse
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HANSSONS HUS ENTREPRENAD AB

Flerårsöversikt (Tkr)
2020 2019 2018 2017 2016

Nettoomsättning 913!637 659!796 242!709 27!435 16!507

Resultat efter finansiella poster 134!818 97!886 27!567 8!152 2!998

Soliditet (%) 30 26 15 9 18

Balanslikviditet (%) 149 135 111 83 103

Förändring av eget kapital
Aktiekapital Balanserat resultat Årets resultat Totalt

Belopp vid årets ingång 100!000 8!774!732 72!734!247 81!608!979

Nedsättning av aktiekapital genom indragning av aktier -64!768!000 -64!768!000

Disposition enligt beslut av årets årsstämma: 72!734!247 -72!734!247 0

Utdelning -4!041!000 -4!041!000

Fondemission 127 -127 0

Årets resultat 92!326!469 92!326!469

Belopp vid årets utgång 100!127 12!699!852 92!326!469 105!126!448

Förändring av eget kapital
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst 12!699!852

årets vinst 92!326!469

105!026!321

disponeras så att

till aktieägare utdelas 50!000!000

i ny räkning överföres 55!026!321

105!026!321

och balansräkning samt kassaflödesanalys med noter.

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- 
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Hanssons Hus Entreprenad AB Resultatrapport Hanssons Hus Entreprenad AB

Not 2020-01-01 - 2020-12-31 2019-01-01 - 2019-12-31 2020-01-01 - 2020-12-31 2019-01-01 - 2019-12-31

Nettoomsättning 913 637 048 659 795 522 Den löpande verksamheten !
Produktionskostnad 728 128 450-  515 484 223-  Resultat efter finansiella poster  134!977!343  97!870!241 !
Bruttoresultat 185 508 598 144 311 299 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet  10!813!221  11!805!651 !

Betald skatt -22!128!142 -15!442!091 !
Resultat efter finansiella poster  123!662!422  94!233!801 !

Försäljnings- och administrationskostnader 53 689 974-  45 729 391-  !
Övriga rörelseintäkter 3 156 661 - Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet !
Övriga rörelsekostnader - 679 941-                                                               Förändring av varulager och pågående arbete  -9!265!659  -10!938!679 !

50 533 313-  46 409 331-  Förändring av kundfordringar  19!323!639  -70!995!344 !
Förändring av kortfristiga fordringar  6!127!471 -20!383!532 !

Rörelseresultat 2, 3, 4 134 975 285 97 901 967 Förändring av leverantörsskulder  12!583!293  33!612!326 !
Förändring av kortfristiga skulder  17!159!259  47!776!064 !

Resultat från finansiella poster Kassaflöde från den löpande verksamheten  169!590!425  73!304!636 !
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 1 029 - !
Räntekostnader och liknande resultatposter 158 073-  15 863-  Investeringsverksamheten !

157 044-  15 863-  Investeringar i materiella anläggningstillgångar  -1!140!872 -7!012!970 !
Försäljning av materiella anläggningstillgångar  116!000  592!669 !

Resultat efter finansiella poster 134 818 240 97 886 105 Investeringar i finansiella anläggningstillgångar  -35!000 -   !
Kassaflöde från investeringsverksamheten  -1!059!872  -6!420!301 !

!
Bokslutsdispositioner 5 17 292 264-  5 143 247-  Finansieringsverksamheten !
Resultat före skatt 117 525 976 92 742 858 Utbetald utdelning -4!041!000 -4!000!000 !

Inlösen aktier  -64!768!000 -7!500!000 !
Skatter Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -68!809!000  -11!500!000 !
Skatt på årets resultat 6 25 199 507-  20 008 611-  !

Årets kassaflöde  99!721!553  55!384!335 !
Årets resultat 92 326 469 72 734 247 !

Likvida medel vid årets början !
Likvida medel vid årets början  137!314!420  81!930!085 !
Likvida medel vid årets slut  237!035!973  137!314!420 !

    Kassaflödesanalys
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Hanssons Hus Entreprenad AB Balansrapport

Not 2020-12-31 2019-12-31 Not 2020-12-31 2019-12-31

TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER

Anläggningstil lgångar Eget kapital 14 ,15

Materiella anläggningstil lgångar Bundet eget kapital

Maskiner och inventarier 7 7 982 086                                                          11 004 003                                                         Aktiekapital 100 127-                                                                100 000-                                                               

Bilar 8 3 199 123                                                            3 438 484                                                          100 127-                                                                100 000-                                                               

11 181 209                                                           14 442 487                                                        Fritt eget kapital

Finansiella anläggningstil lgångar Balanserad vinst eller förlust 12 699 852-                                                        8 774 733-                                                          

Ägarintressen i övriga företag 9, 10 35 000                                                                 -                                                                         Årets resultat 92 326 469-                                                       72 734 247-                                                       

35 000                                                                 -                                                                         105 026 321-                                                      81 508 979-                                                        

Summa anläggningstil lgångar 11 216 209                                                          14 442 487                                                        Summa eget kapital 105 126 448-                                                      81 608 979-                                                        

Omsättningstil lgångar Obeskattade reserver 16 30 733 578-                                                       13 441 314-                                                          

Varulager m m Avsättningar 17

Pågående arbete för annans räkning 11 20 204 338                                                       10 938 679                                                        Övriga avsättningar 14 577 617-                                                         7 891 443-                                                           

20 204 338                                                       10 938 679                                                        Summa avsättningar 14 577 617-                                                         7 891 443-                                                           

Kortfristiga fordringar Kortfristiga skulder

Kundfordringar 131 402 039                                                      149 933 545                                                     Leverantörsskulder 76 940 970-                                                       63 194 591-                                                         

Fordringar hos koncernföretag 5 920 800                                                          6 192 133                                                            Pågående arbeten för annans räkning 154 241 456-                                                      140 134 071-                                                       

Övriga fordringar 12 12 225 335                                                        7 879 861                                                           Skulder till koncernföretag 4 041 000-                                                           1 163 086-                                                            

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 13 17 085 834                                                        23 722 702                                                       Aktuella skatteskulder 24 962 296-                                                       16 979 847-                                                        

166 634 008                                                     187 728 241                                                      Övriga skulder 16 487 419-                                                         8 980 641-                                                           

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 18 7 979 744-                                                          17 029 856-                                                        

Kassa och bank 237 035 973                                                    137 314 420                                                      Summa kortfristiga skulder 284 652 885-                                                    247 482 091-                                                     

Summa omsättningstil lgångar 423 874 319                                                     335 981 341                                                      

SUMMA TILLGÅNGAR 435 090 528                                                    350 423 828                                                    SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 435 090 528-                                                    350 423 828-                                                    
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NOTER

NOT 1 REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER

ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning 
och koncernredovisning (K3). 

Fordringar och skulder i utländsk valuta har värderats till balansdagens kurs. Kursvinster och kursförlus-
ter på rörelsefordringar och rörelseskulder redovisas i rörelseresultatet medan kursvinster och 
kursförluster på finansiella fordringar och skulder redovisas som finansiella poster. Redovisningsprinci-
perna är oförändrade jämfört med föregående år.

INTÄKTSREDOVISNING
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i 
den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och 
intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

PÅGÅENDE ENTREPRENADARBETEN OCH LIKNANDE
Inkomster till fast pris redovisas som intäkt enligt färdigställandemetoden, det vill säga senast när 
arbetet väsentligen är fullgjort.

I balansräkningen redovisas för ej färdigställda uppdrag nettot av nedlagda kostnader minskat med 
fakturerade belopp som pågående arbete för annans räkning. Om ett uppdrag befaras gå med förlust 
redovisas en kostnad omgående i resultaträkningen.

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade 
avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. Avskrivning sker linjärt över den förväntade 
nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande avskrivningsprocent tillämpas:

Maskiner och inventarier 20%
Bilar  20%

LEASINGAVTAL
Företaget redovisar samtliga leasingavtal, såväl finansiella som operationella, som operationella 
leasingavtal. Operationella leasingavtal redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden.

INKOMSTSKATTER
Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen, utom då 
underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekter redovisas 
i eget kapital.

AKTUELL SKATT
Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår samt den del av tidigare räkenskapsårs 
inkomstskatt som ännu inte redovisats. Aktuell skatt beräknas utifrån den skattesats som gäller per 
balansdagen.

UPPSKJUTEN SKATT
Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av tidigare händelser. 
Redovisning sker enligt balansräkningsmetoden. Enligt denna metod redovisas uppskjutna skatteskul-
der och uppskjutna skattefordringar på temporära skillnader som uppstår mellan bokförda respektive 
skattemässiga värden för tillgångar och skulder samt för övriga skattemässiga avdrag eller underskott.

Uppskjutna skattefordringar nettoredovisas mot uppskjutna skatteskulder endast om de kan betalas 
med ett nettobelopp. Uppskjuten skatt beräknas utifrån gällande skattesats på balansdagen. Effekter 
av förändringar i gällande skattesatser resultatförs i den period förändringen lagstadgats. Uppskjuten 
skattefordran redovisas som finansiell anläggningstillgång och uppskjuten skatteskuld som avsättning.

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag 
redovisas i den omfattning det är sannolikt att avdragen kan avräknas mot framtida skattemässiga 
överskott.

På grund av sambandet mellan redovisning och beskattning särredovisas inte den uppskjutna 
skatteskulden som är hänförlig till obeskattade reserver.

AVSÄTTNINGAR
Garantiavsättning görs med 1% av kontraktssumman för att täcka ev kommande garantikostnader 
efter projektavslut.

ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA
Ersättningar till anställda avser alla former av ersättningar som företaget lämnar till de anställda. 
Kortfristiga ersättningar utgörs av bland annat löner, betald semester, betald frånvaro, bonus och 
ersättning efter avslutad anställning (pension). Kortfristiga ersättningar redovisas som kostnad och en 
skuld då det finns en legal eller informell förpliktelse att betala ut en ersättning till följd av en tidigare 
händelse och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.

PENSIONER
I företaget förekommer enbart avgiftsbestämda pensionsplaner.
I avgiftsbestämda planer betalar företaget fastställda avgfiter till ett annat företag och har inte någon 
legal eller informell förpliktelse att betala något ytterligare även om det andra företaget inte kan 
uppfylla sitt åtagande. Bolagets resultat belastas för kostnader i takt med att de anställdas tjänster 
utförs.

NYCKELTALSDEFINITIONER
Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent 
av balansomslutning.

Balanslikviditet (%)
Omsättningstillgångar inklusive lager och pågående arbeten m.m. i procent av kortfristiga skulder.
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Not 2 Arvode till revisorer

2020 2019

Revisionsuppdrag  271!375  322!150 

Övriga tjänster  267!200 

 538!575  322!150 

Not 3 Anställda och personalkostnader
2020 2019

Medelantalet anställda

Kvinnor 8 7

Män 66 58

74 65

Löner och andra ersättningar

Styrelse och verkställande direktör 900 885

Övriga anställda 32!882 29!646

33!782 30!531

Sociala kostnader

Pensionskostnader för styrelse och verkställande 

direktör

Pensionskostnader för övriga anställda 2!804 1!509

Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal 11!108 10!366

14!074 12!028

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader

 och pensionskostnader

Könsfördelning bland ledande 

befattningshavare

Andel män i styrelsen 100% 100%

Not 4 Leasingavtal
Årets leasingkostnader avseende leasingavtal, uppgår till 820 284 kronor.

Framtida leasingavgifter, för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande:

2020 2019

Inom ett år 753!563 81!979

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande  

direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning

eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga 

arbetsuppgifter.

162 153

47!856 42!559

direktör

Pensionskostnader för övriga anställda 2!804 1!509

Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal 11!108 10!366

14!074 12!028

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader

 och pensionskostnader

Könsfördelning bland ledande

befattningshavare

Andel män i styrelsen 100% 100%

Not 4 Leasingavtal
Årets leasingkostnader avseende leasingavtal, uppgår till 820 284 kronor.

Framtida leasingavgifter, för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande:

2020 2019

Inom ett år 753!563 81!979

Senare än ett år men inom fem år 301!527 38!465

1!055!090 120!444

Not 5 Bokslutsdispositioner
2020 2019

Avsättning till periodiseringsfond -18!000!000 -5!000!000

Förändring av överavskrivningar 707!736 -143!247

-17!292!264 -5!143!247

Not 6 Aktuell och uppskjuten skatt
2020 2019

Skatt på årets resultat

Aktuell skatt 25!199!507 20!008!611

Totalt redovisad skatt 25!199!507 20!008!611

Avstämning av effektiv skatt

2020

Procent Belopp Procent

Redovisat resultat före skatt 117!525!976

Skatt enligt gällande skattesats 21,4 -25!150!559 21,4

Ej avdragsgilla kostnader -38!355

Skatteeffekt av schablonränta på periodiseringsfond -10!595

Redovisad effektiv skatt 21,44 -25!199!509 21,48

162 153

47!856 42!559
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Not 7 Maskiner och inventarier
 2020-12-31 2019-12-31  
    
Ingående anskaffningsvärden 15!973!085 10!476!205  
Inköp 209!926 5!496!880  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 16!183!011 15!973!085  
    
Ingående avskrivningar -4!969!082 -2!016!884  
Årets avskrivningar -3!231!843 -2!952!198  
Utgående ackumulerade avskrivningar -8!200!925 -4!969!082  
    
Utgående redovisat värde 7!982!086 11!004!003  

    
 

Not 8 Bilar
 2020-12-31 2019-12-31  
    
Ingående anskaffningsvärden 4!954!220 4!313!130  
Inköp 930!945 1!516!090  
Försäljningar/utrangeringar -230!000 -875!000  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 5!655!165 4!954!220  
    
Ingående avskrivningar -1!515!736 -851!920  
Försäljningar/utrangeringar 126!500 290!638  
Årets avskrivningar -1!066!806 -954!454  
Utgående ackumulerade avskrivningar -2!456!042 -1!515!736  
    
Utgående redovisat värde 3!199!123 3!438!484  
    
 

Not 9 Ägarintressen i övriga företag
 2020-12-31 2019-12-31  
    
Inköp 35!000   
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 35!000   
    
Utgående redovisat värde 35!000   
    
 

Not 10 Specifikation ägarintressen i övriga företag

     
 

Not 7 Maskiner och inventarier
 2020-12-31 2019-12-31  
    
Ingående anskaffningsvärden 15!973!085 10!476!205  
Inköp 209!926 5!496!880  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 16!183!011 15!973!085  
    
Ingående avskrivningar -4!969!082 -2!016!884  
Årets avskrivningar -3!231!843 -2!952!198  
Utgående ackumulerade avskrivningar -8!200!925 -4!969!082  
    
Utgående redovisat värde 7!982!086 11!004!003  

    
 

Not 8 Bilar
 2020-12-31 2019-12-31  
    
Ingående anskaffningsvärden 4!954!220 4!313!130  
Inköp 930!945 1!516!090  
Försäljningar/utrangeringar -230!000 -875!000  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 5!655!165 4!954!220  
    
Ingående avskrivningar -1!515!736 -851!920  
Försäljningar/utrangeringar 126!500 290!638  
Årets avskrivningar -1!066!806 -954!454  
Utgående ackumulerade avskrivningar -2!456!042 -1!515!736  
    
Utgående redovisat värde 3!199!123 3!438!484  
    
 

Not 9 Ägarintressen i övriga företag
 2020-12-31 2019-12-31  
    
Inköp 35!000   
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 35!000   
    
Utgående redovisat värde 35!000   
    
 

Not 10 Specifikation ägarintressen i övriga företag
 Bokfört

Namn värde

Byggbranschens Säkerhetspark ek för 35!000  

 35!000  

   

 Org.nr  

Byggbranschens Säkerhetspark ek för 769636-4764  

 

    
 

Not 9 Ägarintressen i övriga företag
 2020-12-31 2019-12-31  
    
Inköp 35!000   
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 35!000   
    
Utgående redovisat värde 35!000   
    
 

Not 10 Specifikation ägarintressen i övriga företag
 Bokfört

Namn värde

Byggbranschens Säkerhetspark ek för 35!000  

 35!000  

   

 Org.nr  

Byggbranschens Säkerhetspark ek för 769636-4764  

   

 

Not 11 Pågående arbete för annans räkning
 2020-12-31 2019-12-31  
    
Aktiverade nedlagda utgifter 566!173!178 420!880!639  
Fakturerade belopp -700!210!296 -550!076!031  
 -134!037!118 -129!195!392  

    
 

Not 12 Övriga fordringar
 2020-12-31 2019-12-31  
    
Behållning skattekonto 12!137!875 7!780!999  
Övriga poster 87!460 98!862  
 12!225!335 7!879!861  
    
 

Not 13 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

 

 2020-12-31 2019-12-31  
    
Upplupna intäkter 15!501!128 22!576!615  
Bonus leverantörer 366!227 296!715  
Förutbetalda kostnader 978!784 736!850  
Förutbetald leasing 239!694 112!522  
 17!085!833 23!722!702  
    
 

Not 14 Antal aktier och kvotvärde
Antal aktier Kvotvärde

Antal A-Aktier 449 223  
 449  
    
 

Not 15 Disposition av vinst eller förlust
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2020-12-31 2019-12-31

Upplupna intäkter 15!501!128 22!576!615

Bonus leverantörer 366!227 296!715

Förutbetalda kostnader 978!784 736!850

Förutbetald leasing 239!694 112!522

17!085!833 23!722!702

Not 14 Antal aktier och kvotvärde
Antal aktier Kvotvärde

Antal A-Aktier 449 223

449

Not 15 Disposition av vinst eller förlust
2020-12-31

Förslag til l  vinstdisposition

balanserad vinst 12!699!852

årets vinst 92!326!469

105!026!321

disponeras så att

till aktieägare utdelas  50!000!000

i ny räkning överföres 55!026!321

105!026!321

Not 16 Obeskattade reserver
2020-12-31 2019-12-31

Ackumulerade överavskrivningar 2!831!578 3!539!314

Periodiseringsfond 2015 57!000 57!000

Periodiseringsfond 2016 700!000 700!000

Periodiseringsfond 2017 1!570!000 1!570!000

Periodiseringsfond 2018 2!575!000 2!575!000

Periodiseringsfond 2019 5!000!000 5!000!000

Periodiseringsfond 2020 18!000!000 0

30!733!578 13!441!314

Not 17 Garantiavsättningar
2020-12-31 2019-12-31

Belopp vid årets ingång 7!891!443

Årets avsättningar 7!916!100 8!304!087

Under året ianspråktagna belopp -1!229!926 -412!644

14!577!617 7!891!443

Not 18 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
2020-12-31 2019-12-31

Skatteeffekt av schablonränta på periodiseringsfond
10!595

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel:

Ackumulerade överavskrivningar 2!831!578 3!539!314

Periodiseringsfond 2015 57!000 57!000

Periodiseringsfond 2016 700!000 700!000

Periodiseringsfond 2017 1!570!000 1!570!000

Periodiseringsfond 2018 2!575!000 2!575!000

Periodiseringsfond 2019 5!000!000 5!000!000

Periodiseringsfond 2020 18!000!000 0

30!733!578 13!441!314

Not 17 Garantiavsättningar
2020-12-31 2019-12-31

Belopp vid årets ingång 7!891!443

Årets avsättningar 7!916!100 8!304!087

Under året ianspråktagna belopp -1!229!926 -412!644

14!577!617 7!891!443

Not 18 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
2020-12-31 2019-12-31

Löner 2!259!208 2!307!630

Arbetsgivaravgifter och försäkringar 586!494 1!133!683

Upplupna kostnader 5!134!042 13!588!543

7!979!744 17!029!856

Ulricehamn den 17 mars 2021

Rikard Hansson

Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats 

!"#"$%&'()**(+%,-+. /'0*-1"#2%3"$4

56#($0*"$-7%$"80*($ 9(7.:+7%$"80*($

Skatteeffekt av schablonränta på periodiseringsfond
10!595
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HANSSONS HUS HOLDING AB
Bildar en underkoncern där tanken är att bolaget ska äga helägda fastighetsförvaltningbolag

Hanssons Hus Holding AB Balansrapport Hanssons Hus Holding AB Resultatrapport

2020-12-31 2019-12-31  2020-09-22 - 2020-12-31 2019-12-01 - 2019-12-31

TILLGÅNGAR Rörelsens kostnader

Anläggningstil lgångar

Finansiella anläggningstil lgångar Försäljnings och administrationskostnader 29 117-                                                                   7 900-                                                                    

Andelar i koncernföretag 50 000                                                                 50 000                                                                 29 117-                                                                   7 900-                                                                    

50 000                                                                 50 000                                                                 

Summa anläggningstil lgångar 50 000                                                                 50 000                                                                 Rörelseresultat 29 117-                                                                   7 900-                                                                    

Omsättningstil lgångar Resultat från finansiella poster

Kortfristiga fordringar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 14 537                                                                  -                                                                         

Övriga fordringar 150 000                                                               150 000                                                               Räntekostnader och liknande resultatposter 537-                                                                        -                                                                         

150 000                                                               150 000                                                               14 000                                                                  -                                                                         

Kassa och bank 426 983                                                              50 000                                                                 Resultat efter finansiella poster 15 117-                                                                    7 900-                                                                    

Summa omsättningstil lgångar 576 983                                                              200 000                                                              

SUMMA TILLGÅNGAR 626 983                                                              250 000                                                              Årets resultat 15 117-                                                                    7 900-                                                                    

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 50 000-                                                                 50 000-                                                                 

50 000-                                                                 50 000-                                                                 

Fritt eget kapital

Balanserad vinst eller förlust 7 900                                                                    -                                                                         

Årets resultat 15 117                                                                    7 900                                                                    

23 017                                                                  7 900                                                                    

Summa eget kapital 26 983-                                                                 42 100-                                                                  

Kortfristiga skulder

Skulder till koncernföretag -                                                                         7 900-                                                                    

Övriga skulder 600 000-                                                              200 000-                                                              

Summa kortfristiga skulder 600 000-                                                              207 900-                                                              

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 626 983-                                                              250 000-                                                              
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HANSSONS HUS PROPERTIES AB
Bolaget förvaltar helägda bolag som bedriver fastighetsförvaltning i Ulricehamn.

Hanssons Hus Properties AB Balansrapport Hanssons Hus Properties AB Resultatrapport

2020-12-31 2019-12-31 2020-09-22 - 2020-12-31 2019-12-01 - 2019-12-31

TILLGÅNGAR Rörelsens kostnader

Anläggningstil lgångar

Finansiella anläggningstil lgångar Försäljnings och administrationskostnader - 7 900-                                                                    

Andelar i koncernföretag 150 000 150 000 - 7 900-                                                                    

150 000 150 000 

Summa anläggningstil lgångar 150 000 150 000 Rörelseresultat - 7 900-                                                                    

Omsättningstil lgångar Resultat från finansiella poster

Kassa och bank 29 525 50 000 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 2 228 - 

Summa omsättningstil lgångar 29 525 50 000 Räntekostnader och liknande resultatposter 14 803-  - 

SUMMA TILLGÅNGAR 179 525 200 000 12 575-  - 

EGET KAPITAL OCH SKULDER Resultat efter finansiella poster 12 575-  7 900-  

Eget kapital

Bundet eget kapital Årets resultat 12 575-  7 900-  

Aktiekapital 50 000-  50 000-  

50 000-  50 000-  

Fritt eget kapital

Balanserad vinst eller förlust 7 900 - 

Årets resultat 12 575 7 900 

20 475 7 900 

Summa eget kapital 29 525-  42 100-  

Kortfristiga skulder

Skulder till koncernföretag - 7 900-                                                                    

Övriga skulder 150 000-  150 000-  

Summa kortfristiga skulder 150 000-  157 900-  

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 179 525-  200 000-  
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ULRICEHAMN DOMHERREN 1 AB
Bolaget äger fastigheten som är koncenens nya huvudkontor. På fastigheten 

finns även en separat byggnad som planeras för extern uthyrning som kontor

Ulricehamn Domherren 1 AB Balansrapport Ulricehamn Domherren 1 AB Resultatrapport

2020-12-31 2019-12-31 2020-09-22 - 2020-12-31 2019-12-01 - 2019-12-31

TILLGÅNGAR Rörelsens intäkter

Anläggningstil lgångar

Materiella anläggningstil lgångar Försäljnings och administrationskostnader 55 417 - 

Byggnader och mark 3 602 845 3 239 009 55 417 - 

3 602 845 3 239 009 

Summa anläggningstil lgångar 3 602 845 3 239 009 Rörelsens kostnader

Omsättningstil lgångar Försäljnings och administrationskostnader 16 116-  8 891-  

Kassa och bank - 50 000 16 116-  8 891-  

Summa omsättningstil lgångar - 50 000 

SUMMA TILLGÅNGAR 3 602 845 3 289 009 Rörelseresultat 39 301 8 891-  

EGET KAPITAL OCH SKULDER Resultat från finansiella poster

Eget kapital Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 85 - 

Bundet eget kapital Räntekostnader och liknande resultatposter 1 440-  - 

Aktiekapital 50 000-  50 000-  1 355-  - 

50 000-                                                                 50 000-  

Fritt eget kapital Resultat efter finansiella poster 37 947 8 891-  

Balanserad vinst eller förlust 8 891 - 

Årets resultat 37 947-  8 891 Årets resultat 37 947 8 891-  

29 056-  8 891 

Summa eget kapital 79 056-  41 109-  

Långfristiga skulder

Checkräkningskredit 283 789-  - 

Summa långfristiga skulder 283 789-  - 

Kortfristiga skulder

Skulder till koncernföretag 3 240 000-  3 247 900-  

Summa kortfristiga skulder 3 240 000-  3 247 900-  

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 3 602 845-  3 289 009-  
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ULRICEHAMN DOMHERREN 2 AB
Bolaget äger en fastighet med ett äldre hus bredvid vårt huvudkontor. Renovering och 

ombyggnation av huset pågår och fyra hyresrätter ska stå klara för inflytt 1 juni 2021.

Ulricehamn Domherren 2 AB Ulricehamn Domherren 2 AB

2020-12-31 2019-12-31 2020-01-01 - 2020-12-31 2019-01-01 - 2019-12-31

TILLGÅNGAR Rörelsens kostnader

Anläggningstil lgångar

Materiella anläggningstil lgångar Försäljnings och administrationskostnader 15 486-  8 636-  

Byggnader och mark 1 661 154 1 511 264 15 486-  8 636-  

1 661 154 1 511 264 

Rörelseresultat 15 486-  8 636-  

Summa anläggningstil lgångar 1 661 154 1 511 264 

Resultat från finansiella poster

Omsättningstil lgångar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 27 - 

Kassa och bank - 50 000 Räntekostnader och liknande resultatposter 788-  - 

Summa omsättningstil lgångar - 50 000 761-  - 

SUMMA TILLGÅNGAR 1 661 154 1 561 264 

Resultat efter finansiella poster 16 247-  8 636-  

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital Årets resultat 16 247-  8 636-  

Bundet eget kapital

Aktiekapital 50 000-  50 000-  

50 000-  50 000-  

Fritt eget kapital

Balanserad vinst eller förlust 8 636 - 
Årets resultat 16 247 8 636 

24 883 8 636 

Summa eget kapital 25 117-  41 364-  

Långfristiga skulder

Checkräkningskredit 124 037-  - 

Summa långfristiga skulder 124 037-  - 

Kortfristiga skulder

Skulder till koncernföretag 1 512 000-  1 519 900-  

Summa kortfristiga skulder 1 512 000-  1 519 900-  

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 661 154-  1 561 264-  

  Balansrapport   Resultatrapport
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ULRICEHAMN DOMHERREN 3 AB
Bolaget äger en fastighet med en obebyggd tomt intill vårt huvudkontor.

Här planeras för byggnation av sex hyresrätter med byggstart under 2021.

Ulricehamn Domherren 3 AB Ulricehamn Domherren 3 AB

2020-12-31 2019-12-31  2020-01-01 - 2020-12-31 2019-01-01 - 2019-12-31

TILLGÅNGAR Rörelsens kostnader

Anläggningstil lgångar

Materiella anläggningstil lgångar Försäljnings och administrationskostnader 367-                                                                        7 900-                                                                    

Byggnader och mark 677 190                                                               648 000                                                              367-                                                                        7 900-                                                                    

677 190                                                               648 000                                                              

Summa anläggningstil lgångar 677 190                                                               648 000                                                              Rörelseresultat 367-                                                                        7 900-                                                                    

Omsättningstil lgångar Resultat från finansiella poster

Kassa och bank 12 697                                                                  50 000                                                                 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 154                                                                         -                                                                         

Summa omsättningstil lgångar 12 697                                                                  50 000                                                                 154                                                                         -                                                                         

SUMMA TILLGÅNGAR 689 887                                                              698 000                                                              

Resultat efter finansiella poster 213-                                                                         7 900-                                                                    

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital Årets resultat 213-                                                                         7 900-                                                                    

Bundet eget kapital
Aktiekapital 50 000-                                                                 50 000-                                                                 

50 000-                                                                 50 000-                                                                 

Fritt eget kapital

Balanserad vinst eller förlust 7 900                                                                    -                                                                         

Årets resultat 213                                                                         7 900                                                                    

8 113                                                                      7 900                                                                    

Summa eget kapital 41 887-                                                                  42 100-                                                                  

Kortfristiga skulder

Skulder till koncernföretag 648 000-                                                              655 900-                                                              

Summa kortfristiga skulder 648 000-                                                              655 900-                                                              

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 689 887-                                                              698 000-                                                              

  Balansrapport   Resultatrapport
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Bilaga #1Bilaga #1
ANSVARIG FÖR UPPRÄTTANDE AV REDOVISNINGEN Rikard Hansson

REDOVISNINGSPERIOD 1a januari – 31a december 2020

SENASTE REDOVISNINGSPERIOD FÖR FÖREGÅENDE Ingen tidigare redovisning

FÖRETAGES NAMN H2 Entreprenad

ORGANISATIONSNUMMER 559023-9165

ÄGARSTRUKTUR OCH FÖRETAGSFORM Aktiebolag

KONTAKTUPPGIFTER

      HÅLLBARHETSREDOVISNING sanna@h2entreprenad.se

      FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE rikard@h2entreprenad.se

Styrning av hållbarhetsarbetet H2´s hållbarhetsarbete styrs centralt, VD Rikard Hansson är 

ytterst ansvarig. H2 har en hållbarhetsansvarig som ansvarar för hållbarhetsarbetet som helhet och 

ansvarsfördelar mellan avdelningar, följer upp arbetet och säkerställer data. H2 har också en 

hållbarhetsgrupp där samtliga avdelningar är representerade för att tillsammans hitta en representativ 

och realistisk strategi. Arbetet drivs av verkställs av samtliga medarbetare.

Förutsättningar för redovisningen Detta är vår första hållbarhetsredovisning, och vi hoppas att 

den ger en tydlig bild o vårt nuläge och vårt vi är på väg! Hållbarhetsredovisningen har upprättats och är 

inspirerat av GRI Standards, nivå Core, Vi har även tagit hänsyn till FN:s globala hållbarhetsmål. Denna 

redovisning avser kalenderåret 2020. Vår hållbarhetsredovisning har inte granskats av tredje part, men 

följer de gällande lagkraven.

Beräkningar  Nedan presenteras en mer detaljerad nivå angående hur vi har fått fram våra 

beräkningar. För beräkning av koldioxidekvivalenter har vi använt oss av ramverket för Green House Gas 

protocol (GHG-protokollet). För mer detaljerad information, se bilaga GHG-protokoll.

Resurseffektivt & minskad co2 påverkan

Avfall: För uträkning av avfall och sortering har vi efterfrågat rådata från våra leverantörer. Det finns vissa 

utmaningar med att beräkna avfall från olika leverantörer då det finns olika schablonvärden på 

eftersortering. Då vi har använt oss av avfall för eftersortering och blandat avfall under 2020 så har vi 

använt schablon på 25% sortering, 65% brännbart och 10% deponi (värden har tagits ifrån Renova). 

Material: Vi har valt att rapportera på materialen betong och stål, med avgränsning till stomme och 

grund. Mätningarna för dessa material har vi fått inrapporterat från våra leverantörer och har sedan 

bearbetats internt. Dessvärre har vi bortfall på ett projekt då data inte har kunnat samlas in. 

Transporter: Gällande beräkningar av transporter av material så har vi begränsat oss till leveranser av 

betong och stål för stomme och grund. Mätningarna av antal och kilometer har vi fått från våra 

leverantörer, och har sedan bearbetats internt. För transport av våra egenägda fordon har vi använt intern 

inrapportering via körjournaler. För affärsresor har vi sett över fakturor från rapporteringsåret och 

tjänsteresor som utförts med egen personbil har vi använt oss av intern inrapportering och schablon för 

ett genomsnittligt personfordon då inte har mer ingående data. 

Jämställdhet: Vi har gått igenom de anställda som fanns på H2 under 2020, även personal som har slutat 

under året för att få representativ data.

Sjukfrånvaro: För att se sjukfrånvaron under 2020 på H2 har vi tagit ut en rapport från vårt löneprogram 

Fortnox. Sjukfrånvaron inkluderar både lång-och korttidssjukskriva.

Kollektivavtal: Även i denna kategori har vi använt oss av vårt interna dokument över underentreprenörer 

med kollektivavtal som går under byggnads avtalsområde. Dessa har då manuellt räknats ihop.

Välmående: Rapporter har tagits ut från Previas hälso-arbetsmiljöprofil rapport från 2020. 

veckovisa rapporterna har tagits ut från Happy at Work.

Ingen olycka framme Vi har gått från att hantera olyckor och tillbud i vårt interna 

dokumentationssystem till att vi numera använder IA försäkrings portal för inrapportering av olyckor och 

tillbud. Det gjordes även en genomgång av det interna dokumentationssystemet som kompletterade IA 

systemets rapportering.

Kompetens och vidareutbildning: Insamling av data har dels skett genom genomgång av intern 

kompetensmatris samt genomgång av fakturor för utbildningar för 2020. Introduktion samt interna 

konferenser har adderats som internutbildning.
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GENERELLA STANDARDUPPLYSNINGAR SIDA KOMMENTAR / AVSTEG

Organisationsprofil

102–1 Organisationens namn H2 Entreprenad

102–2   Aktiviteter, varumärken, produkter och tjänster 0,9 

102–3 Lokalisering av organisationens huvudkontor   0 Ulricehamn

102–4 Lokalisering av organisationens verksamhet 0,8,9,10 Sverige

102–5 Ägarstruktur och företagsform 32 

102–6 Marknader där organisationen är verksam 0 

102–7  Organisationens storlek 2 

102–8 Information om anställda och andra arbetstagare 2 

102–9 Leverantörskedja 32 

102–10 Väsentliga förändringar i organisationen och/eller dess leverantörskedja Inga betydande förändringar

102–11 Försiktighetsprincipen Vi tillämpar försiktighetsprincipen enligt miljöbalken 2 kap. 3 §

102–12 Externa initiativ 13 

102–13 Medlemskap i organisationer 13 Byggföretagen

Strategi

102–4 Uttalande från organisationens högsta beslutsfattare 1 

Etik och integritet

102–16 Organisationens grundläggande värderingar och vägledande principer 4,5 

Styrning

102–18 Lednings och organisationsstruktur 6 

Intressentengagemang

102–40 Lista över intressentgrupper 20 

102–41 Kollektivavtal 25 

102–42 Identifiering och urval av intressenter 20 

102–43 Strategi för kommunikation med intressenter 20 

102–44 Nyckelområden och frågor som lyfts 20 

Redovisningens omfattning & avgränsningar

102–45 Enheter som ingår i organisationens koncernredovisning  46 

102–46 Process för att definiera redovisningens innehåll och frågornas avgränsningar 46 

102–47 Väsentliga aspekter 46 

102–48 Väsentliga förändringar i informationen Ej aktuell

102–49 Väsentliga förändringar från tidigare redovisning Ej aktuell

102–50 Redovisningsperiod 46 

102–51 Publiceringsdatum för senaste redovisning Ej aktuell

102–52 Redovisningscykel  Årligen

102–53 Kontaktuppgifter för frågor om redovisningen 46 

102–54 Redovisning i enlighet med GRI Standards Vi inspireras av GRI standarden då vi inte kan redovisa samtliga punkter i GRI Core. 

102–55 GRI-innehållsindex 46 

102–56 Externt bestyrkande Vi har ej någon 3e parts bestyrkande

Bilaga #2
GRI Index

Generella 
standardupplysningar

Bilaga #2
GRI Index

Generella 
standardupplysningar
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Not 5 Bokslutsdispositioner
2020 2019

Avsättning till periodiseringsfond -18!000!000 -5!000!000

Förändring av överavskrivningar 707!736 -143!247

-17!292!264 -5!143!247

Not 6 Aktuell och uppskjuten skatt
2020 2019

Skatt på årets resultat

Aktuell skatt 25!199!507 20!008!611

Totalt redovisad skatt 25!199!507 20!008!611

Avstämning av effektiv skatt

2020 2019

Procent Belopp Procent Belopp

Redovisat resultat före skatt 117!525!976 92!742!858

Skatt enligt gällande skattesats 21,4 -25!150!559 21,4 -19!846!972

Ej avdragsgilla kostnader -38!355 -72!565

Skatteeffekt av schablonränta på periodiseringsfond -10!595 -5!350

Redovisad effektiv skatt 21,44 -25!199!509 21,48 -19!924!887

Bilaga #2
GRI Index

Väsentliga hållbarhetsfrågor

Bilaga #2
GRI Index

Väsentliga hållbarhetsfrågor

GENERELLA STANDARDUPPLYSNINGAR SIDA KOMMENTAR / AVSTEG

Ekonomiskt resultat

103–1/2/3 Hållbarhetsstyrning 37 

201–1 Skapat och levererat direkt ekonomiskt värde  32,34 Årsredovisning

 Minska vårt klimatavtryck från våra projekt

GRI 301: Material 

103–1/2/3 Hållbarhetsstyrning 20 

301–1 Materialförbrukning 22 Avgränsning till Betong och armering

301–2 Materialåtervinning Kommer i 2022 / 2023 redovisning

GRI 302: Energi

103–1/2/3 Hållbarhetsstyrning 20 

302–1  Energianvändning inom organisationen 22,48 

GRI 305: Utsläpp till luft

103–1/2/3 Hållbarhetsstyrning 48 

305–1 Direkta utsläpp av växthusgaser (Scope 1) 48 

305–2 Indirekta utsläpp av växthusgaser, energi (Scope 2)  48 

305–3 Övriga indirekta utsläpp av växthusgaser (Scope 3) 48 Avser endast tjänsteresor, samt inköp av betong och armering och avfall

 GRI 306: Avfall 

103–1/2/3 Hållbarhetsstyrning 20 

306–3 Genererat avfall  48 

GRI 308: Leverantörsutvärdering miljömässig påverkan

103–1/2/3 Hållbarhetsstyrning 48 

308–1 Nya leverantörer som granskats avseende miljömässig påverkan Kommer i 2022 / 2023 redovisning

En schyst arbetsplats

GRI 403: Hälsa säkerhet 

103–1/2/3 Hållbarhetsstyrning 20 

403–2 Skador, arbetsrelaterade sjukdomar, förlorade arbetsdagar, 26 Här görs en generell presentation av sjukfrånvaro under 2020 då

frånvaro samt arbetsrelaterade dödsolyckor sjukfrånvaro pga arbetet handlar om 1-2personer.

GRI 404: Utbildning

103–1/2/3 Hållbarhetsstyrning 20 

404-1 Genomsnittligt antal timmar utbildning per år och medarbetare 26 

GRI 405: Mångfald och jämställdhet

103–1/2/3 Hållbarhetsstyrning 20 

405–1 Mångfald hos styrelse, ledning och anställda  25 

GRI 406: Icke-diskriminering

103–1/2/3 Hållbarhetsstyrning 20 

406–1 Antal fall av diskriminering och hantering av dessa 25 

GRI 414: Leverantörsutvärdering social påverkan

103–1/2/3 Hållbarhetsstyrning 20 

414–1 Nya leverantörer som granskats avseende social påverkan Kommer i 2022 / 2023 redovisning
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För beräkning av utsläpp har omräkning från förbrukning till utsläpp skett enligt Greenhouse Gas Protocols riktlinjer. 

Beräkningsmetodiken ”market-based” används för att beräkna växthusgasutsläppen från el och uppvärmning.

Scope Kat. Utsläppskällor: Undergrupp Klimatpåverkan 2020 [kgCo2e]

1 1 Bränsleanvändning Maskiner & aggregat 153 482

1 1 Bränsleanvändning Tjänstebilar 107 870

2 1 Köpt Energi El 13 958

2 1 Köpt Energi Fjärrvärme 49 971

3 6 Affärsresande Affärsresande 6 411

3 5 Avfall Avfall 75 397

3 4 Transport av varor Transporter 27 878

3 1 Inköpta produkter Betong 7 776 310

3 1 Inköpta produkter Stål 1 322 872

Total kg Co2e 9 534 151

Total fakturerad omsättning 2020 1 066 937 974 kr

Totalt gram Co2 per fakturerad omsättning 8,94 gram / kr

När vi har beräknat våra koldioxidemissioner från energianvändning, har vi baserat detta på riktlinjerna i Greenhouse Gas 

Protocol.  Scope 1: Vi har flera bränsleleverantörer, och där har vi beräknat utifrån fakturor och rapporteringar som har 

funnits att tillgå. Från vår största leverantör, där merparten av bränslet inköpts, så finns specifika Co2-ekvivaleter, från de 

mindre leverantörerna så det använts generiska emissionsfaktorer från Defra 2020. Beräkningen inkluderar inte bränsle 

från hyrleverantörer, men detta avser i förhållande en mindre mängd och påverkar inte vårt resultat som stort.  Gällande 

bränsleanvändning från förmånsbilar så har vi bränslekort till varje bil, och vi har fått rapporter från vår leverantör med 

deras egna emissionsfaktorer. Gällande tjänstebilar så har vi data på liter tankat bränsle som vi konverterat om till km för att 

överensstämma med resterande beräkningar.  Scope 2: Omräkningsfaktorer till energikonsumtion och koldioxidutsläpp 

baseras på data från våra leverantörer, och i något fall så har vi tagit generiska data från energiföretagen. Insamlingen av 

våra egna data kommer från fakturor, rapporter och mailkontakt med leverantörer så långt detta är möjligt. 

Scope 3: H2 har valt att rapportera på Affärsresande, Avfall, transporter av varor och material (avgränsat till betong och stål i 

stomme och grund). Statistik över H2 affärsresande har tagit fram genom statistik från leverantör och utlägg ur vårt 

ekonomiska system. CO2-emissioner från flyg, båt och taxi är ifrån Defra 2020. CO2-emissioner från tåg har tagits från 

leverantören. Statistik över genererat avfall har tagit från leverantören, och CO2-emissioner har tagits ifrån Defra 2020. En 

dubbelräkning finns med all sannolikhet då vi både har avfall som bidrar till fjärrvärme och att vi räknar på CO2 för 

fjärrvärme. Gällande material och transport så har datainsamling skett via mailkonversationer och CO2-emisioner tagit ifrån 

Defra 2020. 
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Org.nr

Byggbranschens Säkerhetspark ek för 769636-4764

Not 11 Pågående arbete för annans räkning
2020-12-31 2019-12-31

Aktiverade nedlagda utgifter 566!173!178 420!880!639

Fakturerade belopp -700!210!296 -550!076!031

-134!037!118 -129!195!392

Not 12 Övriga fordringar
2020-12-31 2019-12-31

Behållning skattekonto 12!137!875 7!780!999

Övriga poster 87!460 98!862

12!225!335 7!879!861

Not 13 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

2020-12-31 2019-12-31

Aktiverade nedlagda utgifter 566!173!178 420!880!639

Fakturerade belopp -700!210!296 -550!076!031

-134!037!118 -129!195!392

Not 12 Övriga fordringar
2020-12-31 2019-12-31

Behållning skattekonto 12!137!875 7!780!999

Övriga poster 87!460 98!862

12!225!335 7!879!861

Not 13 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

balanserad vinst 12!699!852

årets vinst 92!326!469

105!026!321

disponeras så att

till aktieägare utdelas 50!000!000

i ny räkning överföres 55!026!321

105!026!321

Not 16 Obeskattade reserver
2020-12-31 2019-12-31

Ackumulerade överavskrivningar 2!831!578 3!539!314

Periodiseringsfond 2015 57!000 57!000

Periodiseringsfond 2016 700!000 700!000

Periodiseringsfond 2017 1!570!000 1!570!000

Periodiseringsfond 2018 2!575!000 2!575!000

Periodiseringsfond 2019 5!000!000 5!000!000

Periodiseringsfond 2020 18!000!000 0

30!733!578 13!441!314

Not 17 Garantiavsättningar
2020-12-31 2019-12-31

Belopp vid årets ingång 7!891!443

Årets avsättningar 7!916!100 8!304!087

Under året ianspråktagna belopp -1!229!926 -412!644

14!577!617 7!891!443

Not 18 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
2020-12-31 2019-12-31

Löner 2!259!208 2!307!630

Arbetsgivaravgifter och försäkringar 586!494 1!133!683

Upplupna kostnader 5!134!042 13!588!543

7!979!744 17!029!856

Ulricehamn den 17 mars 2021

Rikard Hansson

Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

Datum Vår beteckning 

2021-10-28 KS 2021/00431 nr 104048 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Projekt- och exploatering 
Ulla Lindroth Andersson 
0171-525 00 
plan@habo.se 

Godkännande av ägarförändring avseende exploateringsavtal 
för genomförande av detaljplan för Väppeby 7:18 m.fl. kvarter K 
och L 

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige godkänner förändrade

ägarförhållanden avseende Väppeby Småstad 1 AB berörande åtagande

enligt exploateringsavtal för detaljplaneområdet Väppeby 7:18 m.fl. –

exploateringsområde kvarter K och L.

Sammanfattning 

Håbo kommun har tidigare ingått ett antal exploateringsavtal för 

genomförandet av detaljplan för Väppeby 7:18 m. fl., Tvåhus. Ett av dessa 

avtal är ett trepartsavtal som träffades med Bålsta Småstadsutveckling AB 

och SA 82 Holding 2 AB och avser kvarter K och L, se bilaga 1.  

Kommunen godkände hösten 2019-09-18 överlåtelse av åtaganden enligt 

exploateringsavtal från Bålsta Småstadsutveckling AB (556964-

0112) till Väppeby Småstad 1 AB (559213-5445) efter skriftlig begäran, se 

bilaga 2.   

Qressida Group AB (556991-9540) som är indirekt 

ägare till Väppeby Småstad 1 AB avser sälja samtliga aktieposter 

i bolaget till fastighetsbolagen Hansson Hus och Ståhl & Ståhl. Köparen har 

meddelat att Väppeby Småstad 1 AB efter försäljningen kommer att bli ett 

dotterbolag till Dynadotter 1 AB (559279-7095) som kontrolleras och 

ägs gemensamt av Ståhl & Ståhl och Hansson Hus AB. Kommunens 

skriftliga godkännande efterfrågas. 

Huvudverksamheten i Hanssons Hus AB består av att producera 

flerbostadshus på entreprenad. Koncernen omsätter över 1 mdkr och 

färdigställde under 2020 cirka 700 bostäder, se bilaga 3.  

Bolagen är en starkare finansiell part än tidigare ägare. Ståhl & Ståhl har 

kapital för mer än 590 miljoner medan Hanssons hus har kapital för dryga 

100 miljoner, se bilaga 4-5.  

Förutom att företaget är starkare finansiellt så har kommunen 

erhållit pantbrev i berörd fastighet. Pantbrevets värde överstiger med 

råge exploatörens andel av finansiering av kommunens 

kostnader för utbyggnad av allmänna anläggningarna inom Tvåhus.  

Förvaltningen föreslår att kommunen godkänner att ägarna till Hansson Hus 

AB (559272-4719) och Ståhl & Ståhl i Ulricehamn AB (559203-3608) 



TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

Datum Vår beteckning 

2021-10-28 KS 2021/00431 nr 104048 

genom av dessa helägt bolag får förvärva samtliga aktier Väppeby Småstad 

1 AB (559213-5445). 

Ärendet 

- 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

I exploateringsavtal finns det skrivet, oaktat vem som är motpart, att 

kommunen ska inneha säkerhet i form av pantbrev. Pantbreven säkrar 

kommunens kostnader för utbyggnation av allmänna anläggningar. Därför 

är kommunen ekonomiskt säkrad och ägarförändring kan medges. 

Barnperspektivet 

Barnperspektivet berörs inte i detta ärende. 

Näringslivsperspektivet 

När en aktör inte kan fullfölja sitt avtal behöver vi vara flexibla och stötta en 

konstruktiv lösning tillsammans med aktören. Denna överlåtelse av 

genomförande avtalet är en del av ett gott företagsklimat i Håbo. 

Uppföljning 

Ärendet är inte aktuellt för uppföljning. 

Beslutsunderlag 

– Exploateringsavtal för detaljplaneområde Väppeby 7:18 m fl –

exploateringsområde kvarter K och L, bilaga 1

– Godkännande av ny delägare 2019-09-18, bilaga 2

– Hanson Hus AB Årsredovisning m.m. 2020, bilaga 3

– Ståhl & Ståhl Företagspresentation, bilaga 4

– Ståhl & Ståhl Årsredovisning 2020, bilaga 5

–
__________ 

Beslut skickas till 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-11-15 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 241 Dnr 2021/00431 

Godkännande av ägarförändring avseende exploate-
ringsavtal för genomförande av detaljplan för Väppeby 
7:18 m.fl. kvarter K och L 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige godkänner förändrade ägarförhållan-

den avseende Väppeby Småstad 1 AB berörande åtagande enligt exploate-

ringsavtal för detaljplaneområdet Väppeby 7:18 m.fl. – exploateringsområde

kvarter K och L.

Sammanfattning 

Håbo kommun har tidigare ingått ett antal exploateringsavtal för genomfö-

randet av detaljplan för Väppeby 7:18 m. fl., Tvåhus. Ett av dessa avtal är 

ett trepartsavtal som träffades med Bålsta Småstadsutveckling AB och SA 

82 Holding 2 AB och avser kvarter K och L, se bilaga 1.  

Kommunen godkände hösten 2019-09-18 överlåtelse av åtaganden enligt 

exploateringsavtal från Bålsta Småstadsutveckling AB (556964-

0112) till Väppeby Småstad 1 AB (559213-5445) efter skriftlig begäran, se 

bilaga 2.   

Qressida Group AB (556991-9540) som är indirekt 

ägare till Väppeby Småstad 1 AB avser sälja samtliga aktieposter 

i bolaget till fastighetsbolagen Hansson Hus och Ståhl & Ståhl. Köparen har 

meddelat att Väppeby Småstad 1 AB efter försäljningen kommer att bli ett 

dotterbolag till Dynadotter 1 AB (559279-7095) som kontrolleras och 

ägs gemensamt av Ståhl & Ståhl och Hansson Hus AB. Kommunens skrift-

liga godkännande efterfrågas. 

Huvudverksamheten i Hanssons Hus AB består av att producera flerbo-

stadshus på entreprenad. Koncernen omsätter över 1 mdkr och färdigställde 

under 2020 cirka 700 bostäder, se bilaga 3.   

Bolagen är en starkare finansiell part än tidigare ägare. Ståhl & Ståhl har 

kapital för mer än 590 miljoner medan Hanssons hus har kapital för dryga 

100 miljoner, se bilaga 4-5.  

Förutom att företaget är starkare finansiellt så har kommunen erhål-

lit pantbrev i berörd fastighet. Pantbrevets värde överstiger med 

råge exploatörens andel av finansiering av kommunens kostna-

der för utbyggnad av allmänna anläggningarna inom Tvåhus.  



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 

Sammanträdesdatum 

2021-11-15 

Kommunstyrelsens ar-
betsutskott 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

Förvaltningen föreslår att kommunen godkänner att ägarna till Hansson Hus 

AB (559272-4719) och Ståhl & Ståhl i Ulricehamn AB (559203-3608) ge-

nom av dessa helägt bolag får förvärva samtliga aktier Väppeby Småstad 1 

AB (559213-5445). 

Beslutsunderlag 

– Exploateringsavtal för detaljplaneområde Väppeby 7:18 m fl – exploate-

ringsområde kvarter K och L, bilaga 1

– Godkännande av ny delägare 2019-09-18, bilaga 2

– Hanson Hus AB Årsredovisning m.m. 2020, bilaga 3

– Ståhl & Ståhl Företagspresentation, bilaga 4

– Ståhl & Ståhl Årsredovisning 2020, bilaga 5

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om arbetsutskottet kan besluta enligt förslag till beslut 

och finner att så är fallet.  

______________ 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-11-29 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 310 Dnr 2021/00424 

Återrapportering uppdrag utreda innovationscenter för 
miljöföretag 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunfullmäktige noterar återrapporteringen.

2. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen och samhällsbygg-

nadsförvaltningen att verka för att möjliggöra för miljöinnovation i Logistik

Bålsta kvarter 2.

Kommunfullmäktige ser positivt på att viss mark inom Logistik Bålsta kvar-

ter 2 undantas från försäljning till förmån framtida innovativ miljösatsning.  

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige biföll en motion 2019-12-09 och gav kommunstyrel-

sen i uppdrag att utreda skapandet av ett innovationscenter för miljöföretag i 

enlighet med motionens förslag.  

Utredningen visar att det finns ett stort intresse för att samarbeta kring håll-

barhetsfrågor och miljöinnovation från både företag och andra organisation-

er. Kommunens roll kan vara att koppla ihop lokala företag med forskning 

och finansieringsmöjligheter men även möjliggöra i detaljplaneringen. I ut-

redningen har förvaltningen tittat på exempel på innovationscenter i andra 

kommuner och fört samtal med aktörer inom både näringsliv, akademi och 

offentlig verksamhet kring innovation och samverkan.  

Förvaltningen ser positivt på att ett innovationscenter kombineras med en 

innovativ produktionsanläggning eller liknande så som biokol, vätgas eller 

andra innovativa lösningar. Förslaget är att samhällsbyggnadsförvaltningen 

verkar för att möjliggöra för miljöinnovation i Logistik Bålsta kvarter 2 och 

även att en tomt i kvarter 2 undantas från försäljning i detta syfte. Vidare 

kan förvaltningen för den mark som finns kvar att sälja önska miljöinnova-

tiva företag.  

Beslutsunderlag 

– Motion innovationscenter 2019-06-14

– Beslut 2019/00250, 2019-12-09 § 171

Förslag till beslut på sammanträdet 

Owe Fröjd (Båp) yrkar bifall till förslag till beslut. 

Ärende 10



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 

Sammanträdesdatum 

2021-11-29 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med förslag 

till beslut och finner att så är fallet.  

______________ 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2019-12-09 

Kommunfullmäktige 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 171 Dnr 2019/00250 

Svar på motion: Skapande av ett innovationscenter för 
miljöföretag 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige bifaller motionens förslag med hänvisning till för-

valtningens bedömning.

2. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att utreda skapandet

av ett innovationscenter i enlighet med motionens förslag. Utredningen ska

återrapporteras till kommunfullmäktige senast i juni 2020.

Sammanfattning 

Owe Fröjd (Båp) har lämnat in en motion med förslag om skapande av ett 

innovationscenter för miljöföretag. I motionen föreslås att fullmäktige ska 

besluta att utreda om detta är möjligt samt att om utredningen visar att så är 

möjligt genomföra detta tillsammans med Håbo Marknads AB.  

Förvaltningen ser positivt på idén och konstaterar att det givetvis finns en 

hel del som behöver utredas innan man kan avgöra om det går att etablera 

ett innovationscenter i kommunen eller ej. Motionen föreslår ju också just 

att en utredning ska genomföras innan eventuella ytterligare åtgärder vidtas. 

En utredning av frågan kan självfallet göras. Förvaltningen föreslår därmed 

att motionen ska bifallas genom att kommunfullmäktige ger kommunstyrel-

sen i uppdrag att utreda skapandet av ett innovationscenter för miljöföretag i 

enlighet med motionens förslag.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KS § 269 

Protokollsutdrag KSAU 2019-11-11 § 212 

Tjänsteskrivelse 

Motion 2019-06-14 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Motionären, för kännedom 

Plan- och exploateringsavdelningen, för verkställighet 

Hemsida 

Uppdragslista 



Bålsta 2019-06-14 

 Bålstapartiet 

Motion till Håbo Kommunfullmäktige 2019-06-17 

Skapande av ett innovationscenter för miljöföretag 

I samband med Håbo Kommuns miljövecka var det en workshop där allmänhet, 
tjänstemän och politiska partier var inbjudna. I samband med den framkom intresset 
att tillskapa ett innovationscenter i Håbo Kommun 

Agenda 2030 syftar till att skapa en värld som är hållbar, miljövänlig, ekonomiskt 
välmående och inkluderande. För att uppnå de globala målen måste vi arbeta 
tillsammans – samt bygga nya möjligheter för att innovera 

I Västerskog planläggs nu mer verksamhetsmark, som ett led i planläggningen 
borde det kunna ”öronmärkas” något område för innovationsföretag inom 
miljöområdet, ”Bålsta Miljöinnovation-Center” 

Detta skulle ge Håbo Kommun unika fördelar för att snabbare kunna bli en 
fossilbränslefri kommun. 

Bålstapartiet föreslår att: 

-Kommunfullmäktige beslutar att utreda om detta är möjligt

-Och OM det är möjligt, att i samverkan med Håbo Marknadsbolag genomföra detta

För Bålstapartiet i Håbo Kommunfullmäktige 

Owe Fröjd 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-11-15 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 245 Dnr 2021/00424 

Återrapportering uppdrag utreda innovationscenter för 
miljöföretag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige noterar återrapporteringen.

2. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen och samhällsbygg-

nadsförvaltningen att verka för att möjliggöra för miljöinnovation i Logistik

Bålsta kvarter 2.

Kommunfullmäktige ser positivt på att viss mark inom Logistik Bålsta kvar-

ter 2 undantas från försäljning till förmån framtida innovativ miljösatsning.   

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige biföll en motion 2019-12-09 och gav kommunstyrel-

sen i uppdrag att utreda skapandet av ett innovationscenter för miljöföretag i 

enlighet med motionens förslag.  

Utredningen visar att det finns ett stort intresse för att samarbeta kring håll-

barhetsfrågor och miljöinnovation från både företag och andra organisation-

er. Kommunens roll kan vara att koppla ihop lokala företag med forskning 

och finansieringsmöjligheter men även möjliggöra i detaljplaneringen. I ut-

redningen har förvaltningen tittat på exempel på innovationscenter i andra 

kommuner och fört samtal med aktörer inom både näringsliv, akademi och 

offentlig verksamhet kring innovation och samverkan.  

Förvaltningen ser positivt på att ett innovationscenter kombineras med en 

innovativ produktionsanläggning eller liknande så som biokol, vätgas eller 

andra innovativa lösningar. Förslaget är att samhällsbyggnadsförvaltningen 

verkar för att möjliggöra för miljöinnovation i Logistik Bålsta kvarter 2 och 

även att en tomt i kvarter 2 undantas från försäljning i detta syfte. Vidare 

kan förvaltningen för den mark som finns kvar att sälja önska miljöinnova-

tiva företag.   

Beslutsunderlag 

– Motion innovationscenter 2019-06-14

– Beslut 2019/00250, 2019-12-09 § 171



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 

Sammanträdesdatum 

2021-11-15 

Kommunstyrelsens ar-
betsutskott 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om arbetsutskottet kan besluta enligt förslag till beslut 

och finner att så är fallet.  

______________ 



TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) 

Datum Vår beteckning 

2021-10-26 KS 2021/00424 nr 104006 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Planeringsavdelningen 
Anna Atterlöf, Planeringschef 
0171-525 00 
plan@habo.se 

Återrapportering uppdrag utreda innovationscenter för 
miljöföretag 

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige noterar återrapporteringen.

2. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen och

samhällsbyggnadsförvaltningen att verka för att möjliggöra för

miljöinnovation i Logistik Bålsta kvarter 2.

3. Kommunfullmäktige ser positivt på att viss mark inom Logistik Bålsta

kvarter 2 undantas från försäljning till förmån framtida innovativ

miljösatsning.

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige biföll en motion 2019-12-09 och gav 

kommunstyrelsen i uppdrag att utreda skapandet av ett innovationscenter för 

miljöföretag i enlighet med motionens förslag.  

Utredningen visar att det finns ett stort intresse för att samarbeta kring 

hållbarhetsfrågor och miljöinnovation från både företag och andra 

organisationer. Kommunens roll kan vara att koppla ihop lokala företag med 

forskning och finansieringsmöjligheter men även möjliggöra i 

detaljplaneringen. I utredningen har förvaltningen tittat på exempel på 

innovationscenter i andra kommuner och fört samtal med aktörer inom både 

näringsliv, akademi och offentlig verksamhet kring innovation och 

samverkan.  

Förvaltningen ser positivt på att ett innovationscenter kombineras med en 

innovativ produktionsanläggning eller liknande så som biokol, vätgas eller 

andra innovativa lösningar. Förslaget är att samhällsbyggnadsförvaltningen 

verkar för att möjliggöra för miljöinnovation i Logistik Bålsta kvarter 2 och 

även att en tomt i kvarter 2 undantas från försäljning i detta syfte. Vidare 

kan förvaltningen för den mark som finns kvar att sälja önska 

miljöinnovativa företag.   

Ärendet 

Kommunfullmäktige biföll en motion från Owe Fröjd, Bålstapartiet 2019-

12-09; skapande av innovationscenter för miljöföretag 2019/00250 § 171,

och gav kommunstyrelsen i uppdrag att utreda skapandet av ett

innovationscenter för miljöföretag i enlighet med motionens förslag.

I den utredning som har gjorts har följande framkommit: 
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Datum Vår beteckning 

2021-10-26 KS 2021/00424 nr 104006 

 Ett innovationscenter för miljöföretag kan betyda olika saker: en

plats där näringsliv och forskning kan mötas, en testanläggning

och/eller en innovativ produktionsanläggning. Förvaltningen anser

att samarbetet mellan företagen och forskningen samt att fler kan ta

del av innovation och forskningsresultat är det främsta syftet med ett

sådant center. I utredningen har förvaltningen tittat efter exempel på

innovationscenter i andra kommuner och fört samtal med aktörer

inom både näringsliv, akademi och offentlig verksamhet kring

innovation och samverkan.

 Det finns ett stort intresse av att samarbeta kring

hållbarhetsfrågor. Samtal har förts med flera olika aktörer om vad ett

innovationscenter för miljöföretag kan vara samt om de kan vara part

i ett innovativt samarbete i Håbo. Det finns flera aktörer både företag

och andra organisationer som vill vara en del av ett sådant arbete i

Håbo.

 Kommunens roll kan vara att koppla ihop företag med forskning

och finansieringsmöjligheter. Kommunen kan möjliggöra genom

detaljplanering men bör inte vara den som bygger en anläggning

eller liknande. Håbo kommun kan även utifrån kommunens vision

och kommunövergripande strategiska dokument tydligare önska och

välja att sälja mark till innovationsföretag inom miljöområdet.

 Det finns möjligheter i Logistik Bålsta kvarter 2 att skapa något

miljöinnovativt. Logistik Bålsta är lämpligt av flera anledningar;

kommunen äger marken och bestämmer användningen av den, det

finns uppdrag att ta fram en detaljplan för området samt att Logistik

Bålsta innebär med sin storlek en utmaning avseende framför allt

infrastruktur som energi- och transportsystem där hållbara lösningar

behövs. Idag är hälften av marken i kvarter 2 markanvisad,

resterande mark kommer säljas när marken är färdigplanerad och vid

försäljning och val av företag kan miljöinnovativa företag få en

förtur.

Samhällsbyggnadsförvaltningen kan konstatera att detta arbete går i linje 

med kommunens vision, förslag till hållbarhetsstrategi och att det kan ge 

fördelar för att snabbare kunna bli en fossilbränslefri kommun. Vidare ser 

förvaltningen att det kan rymmas inom förvaltningens samordningsroll och 

möjliggöras i detaljplanen för Logistik Bålsta kvarter 2 om det inte är så fast 

i vad ett innovationscenter för miljöföretag ska vara. 

På lång sikt kan ett innovationscenter för miljöföretag innebära att viss mark 

inom kvarter 2 undantas från försäljning till förmån för en framtida 

innovativ miljösatsning. Det bästa är därför att ett innovationscenter kan 

kombineras med en innovativ produktionsanläggning eller liknande så som 

biokol, vätgas eller andra innovativa lösningar vilket också är det som 

förvaltningen ser positivt på och kan arbeta för att möjliggöra i planeringen 
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Datum Vår beteckning 

2021-10-26 KS 2021/00424 nr 104006 

för Logistik Bålsta kvarter 2. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Återrapporteringen innebär inga direkta ekonomiska konsekvenser. Arbete 

med detaljplanen sker inom budgeten för detaljplanen för kvarter 2 Logistik 

Bålsta. Förvaltningens samordningsarbete finansieras inom budget men för 

att arbetet ska utföras behöver det kunna prioriteras och beslut behöver 

finnas. På längre sikt kan ett innovationscenter för miljöföretag innebära att 

viss mark inom Logistik Bålsta kvarter 2 undantas från försäljning till 

förmån för en framtida innovativ miljösatsning. Detta förutsatt att 

förvaltningen får uppdraget att arbeta för att möjliggöra detta.  

Barnperspektivet 

Återrapporteringen innebär inga direkta konsekvenser för barn. Långsiktigt 

är de beslut och val vi gör idag avgörande för vår kommande generation. Att 

satsa på innovativa miljölösningar för framtiden påverkar barns framtid 

positivt.  

Näringslivsperspektivet 

Återrapporteringen innebär inga direkta konsekvenser för näringslivet. 

Däremot är ett eventuellt genomförande av ett innovationscenter för 

miljöföretag eller annat som gynnar miljöinnovation något som ger positiva 

konsekvenser till näringslivet.  

Uppföljning 

Ett eventuellt nytt uppdrag där fortsatt arbete ska ske kommer fortsatt 

återrapportering att ske.  

Beslutsunderlag 

– Motion innovationscenter 2019-06-14

– Beslut 2019/00250, 2019-12-09 § 171

__________ 

Beslut skickas till 

Motionsställare – för kännedom 

Planeringsavdelningen  

Näringslivsenheten 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Uppdragslista 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-11-29 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 312 Dnr 2021/00430 

Återrapportering av uppdrag: Åtgärda Aronsborgs 
båtplats 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att avsluta uppdraget.

Sammanfattning 

Erik Nylén och Robert Kohlström (SD) har inkommit med en motion med 

fem förslag till åtgärder för Aronsborgs båtplats. Kommunfullmäktige be-

slutade (2020-02-24 § 13) att delvis bifalla motionen.   

Delar av uppdraget kräver en detaljplaneändring. Förvaltningen har redan ett 

uppdrag att upprätta ett program för området kring Aronsborg. Ett planpro-

gram är en förutsättning för vidare detaljplanering inom området och frå-

gorna kommer att behandlas i denna process.  

Förvaltningen rekommenderar att avsluta uppdraget då i och med att detalj-

planeringen och exploateringen av Aronsborgsområdet inte är aktuell inom 

de närmsta åren.  

Beslutsunderlag 

– Beslut KF 2020-02-24 § 13

- Motion.

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt förslag till beslut 

och finner att så sker.  

______________ 

Ärende 11



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2020-02-24 

Kommunfullmäktige 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 13 Dnr 2018/00963 

Motion: Åtgärda Aronsborgs båtplats 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige bifaller delvis motionens förslag med hänvisning till

plan- och exploateringsavdelningens bedömning att motionens förslag

kommer att lyftas och utredas i det kommande detaljplanearbetet.

Sammanfattning 

Erik Nylén och Robert Kohlström (SD) har inkommit med en motion med 

fem förslag till åtgärder för Aronsborgs båtplats. Motionärerna vill att Håbo 

kommun ges i uppdrag att 

 nuvarande brygga på lämpligt vis restaureras eller byts ut

 utreda möjligheten att i samband med åtgärdandet av bryggan ersätta

alternativt komplettera denna med en brygga av större modell för

angörandet av ett ökat antal båtar

 antalet allmänna toaletter utökas

 antalet sopkärl i området utökas

 nuvarande gångväg till Aronsborgsrondellen förlängs fram till

Aronsborgs båtplats

Syftet med dessa åtgärder är att Aronsborgs båtplats med närområden återi-

gen ska kunna nyttjas fullt ut av allmänhet och närboende.  

Under beredningen har synpunkter inhämtats från plan- och exploaterings-

avdelningen. Avdelningen menar att motionens förslag är bra och ligger i 

linje med förslaget till översiktsplan för Håbo kommun. Man menar dock att 

vissa delar i förslaget kräver en detaljplaneändring för att kunna genomfö-

ras. 

I september 2019 beslutade kommunstyrelsen om att inleda ett detaljplane-

arbete över området runt Aronsborgsviken och Aronsborgs konferensan-

läggning. Även för Bista verksamhetsområde pågår arbete med planpro-

gram. Plan- och exploateringsavdelningen menar mot bakgrund av detta att 

det vore olämpligt med större förändringar i området innan detaljplanen är 

klar. I planarbetet kommer motionens förslag att utredas och önskemålen 

vidarebefordras till planarkitekten. Mot bakgrund av ovanstående föreslås 

alltså att motionen avslås.  



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 

Sammanträdesdatum 

2020-02-24 

Kommunfullmäktige 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

Beslutsunderlag 

KS 2020-02-10 § 27 

KSAU 2020-01-27 § 24 

Tjänsteskrivelse 

Motion 2018-12-07 

Underlag från plan- och exploateringsavdelningen 

Beslutsgång 

Ordförande Björn Erling (M) frågar om kommunfullmäktige bifaller mot-

ionen delvis i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut och finner 

att så sker.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Plan- och exploateringsavdelningen 

Motionärerna, för kännedom 

Hemsida 

Uppdragslista 





TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

Datum Vår beteckning 

2021-10-28 KS 2021/00430 nr 104058 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Planeringsavdelningen  
andreas.lagerstrom@habo.se 

Återrapportering av uppdrag: Åtgärda Aronsborgs båtplats 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige beslutar att avsluta uppdraget.

Sammanfattning 

Erik Nylén och Robert Kohlström (SD) har inkommit med en motion med 

fem förslag till åtgärder för Aronsborgs båtplats. Kommunfullmäktige 

beslutade (2020-02-24 § 13) att delvis bifalla motionen. I protokollet ifrån 

sammanträdet framgår det inte tydligt vilken del av motion som bifölls.   

Delar av uppdraget kräver en detaljplaneändring. Förvaltningen har redan ett 

uppdrag att upprätta ett program för området kring Aronsborg. Ett 

planprogram är en förutsättning för vidare detaljplanering inom området och 

frågorna kommer att behandlas i denna process.  

Förvaltningen rekommenderar att avsluta uppdraget då i och med att 

detaljplaneringen och exploateringen av Aronsborgsområdet inte är aktuell 

inom de närmsta åren.     

Ärendet 

Erik Nylén och Robert Kohlström (SD) inkom med en motion (dnr 

2018/00963) med fem förslag till åtgärder för Aronsborgs båtplats. 

Motionärerna ville att kommunstyrelsen gavs i uppdrag att:  

 nuvarande brygga på lämpligt vis restaureras eller byts ut

 utreda möjligheten att i samband med åtgärdandet av bryggan ersätta

alternativt komplettera denna med en brygga av större modell för

angörandet av ett ökat antal båtar

 antalet allmänna toaletter utökas

 antalet sopkärl i området utökas

 nuvarande gångväg till Aronsborgsrondellen förlängs fram till

Aronsborgs båtplats

Kommunfullmäktige beslutade (2020-02-24 § 13) att delvis bifalla 

motionen. Vilken del av motionen som bifölls framgår inte i protokollet. 

Delar av uppdraget kräver en detaljplaneändring. Förvaltningen har redan ett 

uppdrag att upprätta ett program för området kring Aronsborg. Ett 

planprogram är en förutsättning för vidare detaljplanering inom området och 

frågorna kommer att behandlas i denna process.  



TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

Datum Vår beteckning 

2021-10-28 KS 2021/00430 nr 104058 

Förvaltningen rekommenderar att avsluta uppdraget då detaljplanen för 

Aronsborg inte är aktuell inom de närmaste åren på grund av kapacitetsbrist 

i Bålstas vattenverk. Motionärernas frågor kommer att behandlas i 

programmet och på så sätt förankras åtgärderna för framtida detaljplanering.   

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Planeringskostnader tas i samband med program- och detaljplaneringen av 

Aronsborg och kringliggande område.  

Barnperspektivet 

Beslutet har ingen direkt påverkan utifrån barnperspektivet. 

Näringslivsperspektivet 

Beslutet har ingen direkt påverkan på näringslivet. 

Uppföljning 

Ingen uppföljning krävs 

Beslutsunderlag 

– Beslut KS 2020-02-24 § 13

– Motion

__________ 

Beslut skickas till 

- Motionären för kännedom

- Planeringsavdelningen



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-11-15 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 247 Dnr 2021/00430 

Återrapportering av uppdrag: Åtgärda Aronsborgs 
båtplats 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att avsluta uppdraget.

Sammanfattning 

Erik Nylén och Robert Kohlström (SD) har inkommit med en motion med 

fem förslag till åtgärder för Aronsborgs båtplats. Kommunfullmäktige be-

slutade (2020-02-24 § 13) att delvis bifalla motionen.   

Delar av uppdraget kräver en detaljplaneändring. Förvaltningen har redan ett 

uppdrag att upprätta ett program för området kring Aronsborg. Ett planpro-

gram är en förutsättning för vidare detaljplanering inom området och frå-

gorna kommer att behandlas i denna process.  

Förvaltningen rekommenderar att avsluta uppdraget då i och med att detalj-

planeringen och exploateringen av Aronsborgsområdet inte är aktuell inom 

de närmsta åren.     

Beslutsunderlag 

– Beslut KF 2020-02-24 § 13

- Motion

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om arbetsutskottet beslutar enligt förslag till beslut och 

finner att så är fallet.  

_____________ 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-11-29 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 313 Dnr 2021/00372 

Antagande av "Taxa för miljöbalken och strålskyddsla-
gens områden" 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Föreslå kommunfullmäktige att taxa för tillsyn enligt miljöbalken och

strålskyddslagen i sin gällande utformning antagen av kommunfullmäktige

den 7 november 2016 § 125, upphör att gälla den 31 december 2021.

2. Föreslå kommunfullmäktige att anta redovisat förslag till ny taxa för till-

syn enligt miljöbalken och strålskyddslagen med tillhörande bilagor att gälla

från den 1 januari 2022.

Beslutet fattas med stöd av 27 kap 1 § miljöbalken (1998:808), förordning 

(1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, 8 kap 2 

§ 3 p och 14 § strålskyddsförordning (2018:506) och 10 kap 4 § strålskydds-

lagen

Sammanfattning 

Utgångspunkten vid framtagandet av den nya taxan har varit att den nya 

taxan ska baseras på Sveriges kommuner och Regioners (SKR) modell från 

2016. Taxeunderlaget från SKR baseras på en handläggningskostnad per 

timme. Syftet med denna nya taxa är att kommunen ska få täckning för sina 

kostnader enligt ovan nämnda krav. Tidsuppskattningar ska ge möjlighet att 

ge kommunen ersättning för de timmar som läggs ned, och en framräknad 

handläggningskostnad per timme ska täcka lönekostnader och övriga kost-

nader som kan hänföras till området.  

För framräkning av underlag till taxa har basåret 2020 använts. Timpriset 

räknas sedan upp med ett prisindex för kommunal verksamhet (PKV). SKR 

arbetar med att tydligt koppla ihop tillsynsplan och finansiering av tillsyn 

inom miljöbalken och strålskyddslagens områden. Det är viktigt att behovet 

av tillsyn är det som styr den finansiering som behövs. Till skillnad från den 

tidigare taxemodellen (risk- och erfarenhetsbaserade modellen) har den nya 

behovsstyrda taxan fokus på övergripande processer och tillvägagångssätt, 

till exempel hur behovsutredning, tillsynsplan och finansiering av tillsyn hör 

ihop.  

Mallarna som har använts från SKR består av mallar för uträkning av hand-

läggningskostnad per timme, mallar för taxebestämmelser och bilagor. Bila-

gorna är: Taxebilaga 1, taxebilaga 2 fast årlig avgift och taxebilaga 3 ti-

mavgift. Taxebilaga 2 fast årlig avgift och taxebilaga 3 timavgift bygger på 

miljöprövningsförordningens indelning av ämnesområden. Taxebilaga 1 

bygger på den tillsyn som ska utföras som inte finns med i miljöprövnings-

förordningen, utan endast miljöbalken med tillhörande förordningar.  

Ärende 12



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 

Sammanträdesdatum 

2021-11-29 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

Håbo kommun tog 2020 fram en behovsutredning och en tillsynsplan (BMN 

2020/00003) som beskriver behovet och planen för tillsyn. Den har använts 

som underlag i arbetet. För att beräkna handläggningskostnad per timme har 

Bygg- och miljöförvaltningens budget inkl. personalbudget för år 2020 an-

vänts. Ett arbete pågår kring gemensam utvärdering och anpassning av mal-

larna från SKR inom ramen för Miljösamverkan Stockholms län och Håbo 

kommun har fått ta del av underlag som har använts i arbetet. Anpassning-

arna handlar främst om att införa fler avgiftsnivåer.  

Kommunledningsförvaltningen har inget ytterligare att anföra och föreslår 

kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta enligt bygg- 

och miljönämndens beslut.  

Beslutsunderlag 

– Taxebestämmelser för miljöbalken och strålskyddslagen 2021-09-23

– Taxebilaga 1 2020-08-07

– Taxebilaga 2 och 3 2020-08-07

– Handläggningskostnad 2021-09-23

- Rapport framtagning av taxor 2020-08-03

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt förslag till be-

slut och finner att så är fallet.  

______________ 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(3) 

Sammanträdesdatum 

2021-10-05 

Bygg- och miljönämnden 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 71 Dnr 2021/00063 

Angående ny taxa för miljöbalken och strålskyddsla-
gen 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden beslutar att: 

1. Föreslå kommunfullmäktige att taxa för tillsyn enligt miljöbalken och

strålskyddslagen i sin gällande utformning antagen av kommunfullmäk-

tige den 7 november 2016 § 125, upphör att gälla den 31 december 2021.

2. Föreslå kommunfullmäktige att anta redovisat förslag till ny taxa för till-

syn enligt miljöbalken och strålskyddslagen med tillhörande bilagor att

gälla från den 1 januari 2022.

Beslutet fattas med stöd av 27 kap 1 § miljöbalken (1998:808), förordning 

(1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, 8 kap 2 

§ 3 p och 14 § strålskyddsförordning (2018:506) och 10 kap 4 § strålskydds-

lagen

Ärendet 

Utgångspunkten vid framtagandet av den nya taxan har varit att den nya 

taxan ska baseras på Sveriges kommuner och Regioners (SKR) modell från 

2016. Taxeunderlaget från SKR baseras på en handläggningskostnad per 

timme. Syftet med denna nya taxa är att kommunen ska få täckning för sina 

kostnader enligt ovan nämnda krav. Tidsuppskattningar ska ge möjlighet att 

ge kommunen ersättning för de timmar som läggs ned, och en framräknad 

handläggningskostnad per timme ska täcka lönekostnader och övriga kost-

nader som kan hänföras till området.  

För framräkning av underlag till taxa har basåret 2020 använts. Timpriset 

räknas sedan upp med ett prisindex för kommunal verksamhet (PKV).  SKR 

arbetar med att tydligt koppla ihop tillsynsplan och finansiering av tillsyn 

inom miljöbalken och strålskyddslagens områden. Det är viktigt att behovet 

av tillsyn är det som styr den finansiering som behövs. Till skillnad från den 

tidigare taxemodellen (risk- och erfarenhetsbaserade modellen) har den nya 

behovsstyrda taxan fokus på övergripande processer och tillvägagångssätt, 

till exempel hur behovsutredning, tillsynsplan och finansiering av tillsyn hör 

ihop.  

Mallarna som har använts från SKR består av mallar för uträkning av hand-

läggningskostnad per timme, mallar för taxebestämmelser och bilagor. Bila-

gorna är: Taxebilaga 1, taxebilaga 2 fast årlig avgift och taxebilaga 3 ti-

mavgift. Taxebilaga 2 fast årlig avgift och taxebilaga 3 timavgift bygger på 

miljöprövningsförordningens indelning av ämnesområden. Taxebilaga 1 

bygger på den tillsyn som ska utföras som inte finns med i miljöprövnings-

förordningen, utan endast miljöbalken med tillhörande förordningar.   



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(3) 

Sammanträdesdatum 

2021-10-05 

Bygg- och miljönämnden 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

Håbo kommun tog 2020 fram en behovsutredning och en tillsynsplan (BMN 

2020/00003) som beskriver behovet och planen för tillsyn. Den har använts 

som underlag i arbetet. För att beräkna handläggningskostnad per timme har 

Bygg- och miljöförvaltningens budget inkl. personalbudget för år 2020 an-

vänts.  Ett arbete pågår kring gemensam utvärdering och anpassning av mal-

larna från SKR inom ramen för Miljösamverkan Stockholms län och Håbo 

kommun har fått ta del av underlag som har använts i arbetet. Anpassning-

arna handlar främst om att införa fler avgiftsnivåer.  

Motivering av beslutet 

Bygg- och miljöavdelningen föreslår bygg- och miljönämnden att fatta be-

slut i enlighet med förslag till beslut.  

Enligt miljöbalken (1998:808) ska en kommuns ansvar för att utpekade de-

lar av miljötillsynen i Sverige fullgöras. Enligt strålskyddsförordningen har 

kommunen ansvar för utpekade delar av strålskyddstillsynen i Sverige. 

Riksdag och regering beslutade inför 2006 att avgift ska tas för miljötillsyn i 

Sverige. Lite förenklat är principen att tillsyn, tillstånd och prövningar ska 

finansieras med en avgift. Miljöenheten har också en uppgift att ge inform-

ation och vägledning till verksamhetsutövare, vilket finansieras med skatte-

medel. Det är därför viktigt att betona att tillsyn, tillstånd och prövning till 

största delen ska finansieras genom avgifter som betalas av de verksamhets-

utövare och fastighetsägare som är föremål för tillsynen.  

Håbo kommun har genom åren återkommande justerat både taxans kon-

struktion och timtaxornas belopp. För att säkerställa att kommunen har möj-

lighet att ta betalt för tillsyn inom miljöbalken och strålskyddslagens områ-

den. Kommunala taxebestämmelserna behöver uppdateras för att stämma 

överens med nya uppdateringar i miljöbalken och strålskyddslagens områ-

den. Om justeringar inte görs kommer kommunenen taxa delvis bygga på ett 

regelverk som inte längre gäller.  Nämnden föreslår därför kommunfullmäk-

tige att anta redovisat förslag till taxa för kommunens tillsyn inom miljöbal-

ken och strålskyddslagen.  

Kostnadstäckningsgraden är relativt låg i Håbo. Bygg- och miljöförvalt-

ningen fick år 2020 i uppdrag av bygg- och miljönämnden att öka kostnads-

täckningsgraderna. En ny taxa är ett led i detta arbete. Ökningen av kost-

nadsteckningsgraden är ett behov som finns på grund av att det är lagstadgat 

att tillsynen ska vara avgift finansiera.  

Timtaxan som föreslås börja gälla den 1 januari 2022 är på 1266 kr per 

handläggningstimme. Under 2021 hade de angränsande kommunerna föl-

jande timavgift för handläggning av miljöärenden: Uppsala 1210 kr/timme, 

Enköping 1280 kr/timme, Upplands-Bro 1280 kr/timme. Uppsala är en 

större kommun med större möjlighet till att effektivt samordna administra-

tivt arbete och OH-kostnader och det är därför naturligt att timtaxan i en 

större kommun kan vara något lägre än i mindre kommuner.      



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3(3) 

Sammanträdesdatum 

2021-10-05 

Bygg- och miljönämnden 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

Beslutsunderlag 

 Taxebestämmelser för miljöbalken och strålskyddslagen 2021-09-23

 Taxebilaga 1 2020-08-07 

 Taxebilaga 2 och 3 2020-08-07 

 Handläggningskostnad 2021-09-23 

 Rapport framtagning av taxor 2020-08-03 

Bilagor 

1. Taxebestämmelser för miljöbalken och strålskyddslagen

2. Taxebilaga 1

3. Taxebilaga 2 och 3

4. Handläggningskostnad

5. Rapport framtagande av taxor

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige 

Förvaltningschef Samhällsbyggnadsförvaltningen  

Avdelnings- och enhetschefer bygg- och miljöavdelningen 



TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) 

Datum Diarienummer 

2021-09-23 BMN 2021/00063 nr 5880 

Bygg- och miljöavdelningen 
Miljöenheten 
Malin Forsell, Miljöchef  
malin.forsell@habo.se 
0171-52752 

Angående ny taxa för miljöbalken och strålskyddslagen 

Ny taxa för tillsyn enligt miljöbalken och strålskyddslagen behöver tas fram 

för att taxan ska vara uppdaterad till gällande lagstiftning och att lagkravet 

på att avgifter ska tas för kommunens tillsynsarbete.  

Förslag till beslut  

Bygg- och miljönämnden beslutar att: 

1. Föreslå kommunfullmäktige att taxa för tillsyn enligt miljöbalken

och strålskyddslagen i sin gällande utformning antagen av

kommunfullmäktige den 7 november 2016 § 125, upphör att gälla

den 31 december 2021.

2. Föreslå kommunfullmäktige att anta redovisat förslag till ny taxa för

tillsyn enligt miljöbalken och strålskyddslagen med tillhörande

bilagor att gälla från den 1 januari 2022.

Beslutet fattas med stöd av 27 kap 1 § miljöbalken (1998:808), förordning 

(1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, 8 kap 2 

§ 3 p och 14 § strålskyddsförordning (2018:506) och 10 kap 4 §

strålskyddslagen.

Ärendet 

Utgångspunkten vid framtagandet av den nya taxan har varit att den nya 

taxan ska baseras på Sveriges kommuner och Regioners (SKR) modell från 

2016. Taxeunderlaget från SKR baseras på en handläggningskostnad per 

timme. Syftet med denna nya taxa är att kommunen ska få täckning för sina 

kostnader enligt ovan nämnda krav. Tidsuppskattningar ska ge möjlighet att 

ge kommunen ersättning för de timmar som läggs ned, och en framräknad 

handläggningskostnad per timme ska täcka lönekostnader och övriga 

kostnader som kan hänföras till området.  

För framräkning av underlag till taxa har basåret 2020 använts. Timpriset 

räknas sedan upp med ett prisindex för kommunal verksamhet (PKV).  SKR 

arbetar med att tydligt koppla ihop tillsynsplan och finansiering av tillsyn 

inom miljöbalken och strålskyddslagens områden. Det är viktigt att behovet 

av tillsyn är det som styr den finansiering som behövs. Till skillnad från den 

tidigare taxemodellen (risk- och erfarenhetsbaserade modellen) har den nya 

behovsstyrda taxan fokus på övergripande processer och tillvägagångssätt, 

till exempel hur behovsutredning, tillsynsplan och finansiering av tillsyn hör 

ihop.  

Mallarna som har använts från SKR består av mallar för uträkning av 

handläggningskostnad per timme, mallar för taxebestämmelser och bilagor. 

mailto:malin.forsell@habo.se


TJÄNSTESKRIVELSE 2(3) 

Datum Vår beteckning 

2021-09-23 BMN 2021/00063 nr 5880 

Bilagorna är: Taxebilaga 1, taxebilaga 2 fast årlig avgift och taxebilaga 3 

timavgift. Taxebilaga 2 fast årlig avgift och taxebilaga 3 timavgift bygger på 

miljöprövningsförordningens indelning av ämnesområden. Taxebilaga 1 

bygger på den tillsyn som ska utföras som inte finns med i 

miljöprövningsförordningen, utan endast miljöbalken med tillhörande 

förordningar.   

Håbo kommun tog 2020 fram en behovsutredning och en tillsynsplan (BMN 

2020/00003) som beskriver behovet och planen för tillsyn. Den har använts 

som underlag i arbetet. För att beräkna handläggningskostnad per timme har 

Bygg- och miljöförvaltningens budget inkl. personalbudget för år 2020 

använts.  Ett arbete pågår kring gemensam utvärdering och anpassning av 

mallarna från SKR inom ramen för Miljösamverkan Stockholms län och 

Håbo kommun har fått ta del av underlag som har använts i arbetet. 

Anpassningarna handlar främst om att införa fler avgiftsnivåer 

Motivering av beslutet 

Bygg- och miljöavdelningen föreslår bygg- och miljönämnden att fatta 

beslut i enlighet med förslag till beslut.  

Enligt miljöbalken (1998:808) ska en kommuns ansvar för att utpekade 

delar av miljötillsynen i Sverige fullgöras. Enligt strålskyddsförordningen 

har kommunen ansvar för utpekade delar av strålskyddstillsynen i Sverige. 

Riksdag och regering beslutade inför 2006 att avgift ska tas för miljötillsyn i 

Sverige. Lite förenklat är principen att tillsyn, tillstånd och prövningar ska 

finansieras med en avgift. Miljöenheten har också en uppgift att ge 

information och vägledning till verksamhetsutövare, vilket finansieras med 

skattemedel. Det är därför viktigt att betona att tillsyn, tillstånd och 

prövning till största delen ska finansieras genom avgifter som betalas av de 

verksamhetsutövare och fastighetsägare som är föremål för tillsynen.  

Håbo kommun har genom åren återkommande justerat både taxans 

konstruktion och timtaxornas belopp. För att säkerställa att kommunen har 

möjlighet att ta betalt för tillsyn inom miljöbalken och strålskyddslagens 

områden. Kommunala taxebestämmelserna behöver uppdateras för att 

stämma överens med nya uppdateringar i miljöbalken och strålskyddslagens 

områden. Om justeringar inte görs kommer kommunenen taxa delvis bygga 

på ett regelverk som inte längre gäller.  Nämnden föreslår därför 

kommunfullmäktige att anta redovisat förslag till taxa för kommunens 

tillsyn inom miljöbalken och strålskyddslagen.  

Kostnadstäckningsgraden är relativt låg i Håbo. Bygg- och 

miljöförvaltningen har fått i uppdrag av bygg- och miljönämnden att öka 

kostnadstäckningsgraderna.  En ny taxa är ett led i detta arbete. Ökningen av 

kostnadsteckningsgraden är ett behov som finns på grund av att det är 

lagstadgat att tillsynen ska vara avgift finansiera.  



TJÄNSTESKRIVELSE 3(3) 

Datum Vår beteckning 

2021-09-23 BMN 2021/00063 nr 5880 

Timtaxan som föreslås börja gälla den 1 januari 2022 är på 1266 kr per 

handläggningstimme. Under 2021 hade de angränsande kommunerna 

följande timavgift för handläggning av miljöärenden: Uppsala 1210 

kr/timme, Enköping 1280 kr/timme, Upplands-Bro 1280 kr/timme. Uppsala 

är en större kommun med större möjlighet till att effektivt samordna 

administrativt arbete och OH-kostnader och det är därför naturligt att 

timtaxan i en större kommun kan vara något lägre än i mindre kommuner.  

Beslutsunderlag 

Taxebestämmelser för miljöbalken och strålskyddslagen 2021-09-23 

Taxebilaga 1 2020-08-07 

Taxebilaga 2 och 3 2020-08-07 

Handläggningskostnad 2021-09-23 

Rapport framtagning av taxor 2020-08-03 

Beslut skickas till 

Beslutet skickas till: 

- Kommunfullmäktige

- Förvaltningschef Samhällsbyggnadsförvaltningen

- Avdelnings- och enhetschefer Bygg- och miljöavdelningen

Bilagor 

1. Taxebestämmelser för miljöbalken och strålskyddslagen

2. Taxebilaga 1

3. Taxebilaga 2 och 3

4. Handläggningskostnad

5. Rapport framtagande av taxor



Beskrivning Lagrum Avgift

AVGIFTER FÖR MILJÖFARLIG VERKSAMHET OCH 
HÄLSOSKYDD
Prövning av ansökan
Ansökan om tillstånd till inrättande av en 
avloppsanordning som en eller flera vattentoaletter ska 
anslutas till, och som inte omfattas av fast avgift enligt 
taxebilaga 2.

13 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd

Avgiftsnivå 3 hög

Ansökan om tillstånd till anslutande av en vattentoalett 
till en befintlig avloppsanordning, och som inte omfattas 
av fast avgift enligt taxebilaga 2.

13 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd

Avgiftsnivå 3 hög

Ansökan om tillstånd till inrättande av annat slag av 
toalett än vattentoalett enligt vad kommunen har 
föreskrivit för att förhindra olägenheter för människors 
hälsa, och som inte omfattas av fast avgift enligt 
taxebilaga 2.

13 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd

Avgiftsnivå 3 hög

Ansökan om tillstånd till inrättande av 
värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, 
ytvatten, eller grundvatten enligt vad kommunen har 
föreskrivit för att skydda människors hälsa eller miljön 
och som inte omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2.

17 § förordningen  
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd

Avgiftsnivå 2

Ansökan om tillstånd till inrättande av luftvärmepump 
enligt vad kommunen har föreskrivit för att förhindra 
olägenheter för människors hälsa.

40 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd, 9 kap 12 § 
miljöbalken

Timavgift

Ansökan om tillstånd till hållande av nötkreatur, häst, 
get, får eller svin inom område med detaljplan eller 
områdesbestämmelser enligt vad kommunen har 
föreskrivit för att förhindra olägenheter för människors 
hälsa.

39 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd

Timavgift

Ansökan om tillstånd till hållande av pälsdjur eller 
fjäderfä som inte är sällskapsdjur inom område med 
detaljplan eller områdesbestämmelser enligt vad 
kommunen har föreskrivit för att förhindra olägenheter 
för människors hälsa.

39 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd

Avgiftsnivå 1

Ansökan om tillstånd till hållande av orm inom område 
med detaljplan eller områdesbestämmelser enligt vad 
kommunen har föreskrivit för att förhindra olägenheter 
för människors hälsa.

39 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd

Timavgift

Taxebilaga 1



Ansökan om tillstånd till spridning av naturlig gödsel, 
slam och annan orenlighet inom område med detaljplan 
eller intill sådant område enligt vad kommunen har 
föreskrivit för att förhindra olägenheter för människors 
hälsa, per spridningstillfälle.

40 och 42 §§ förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd, 9 kap 12 § 
miljöbalken

Avgiftsnivå 2

Ansökan om tillstånd eller dispens i andra frågor enligt 
vad kommunen har föreskrivit för att förhindra 
olägenheter för människors hälsa.

40 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd, 9 kap 12 § 
miljöbalken

Timavgift

Extra avgift när ansökan kräver mer tid än vad avgiften 
motsvarar

Timavgift

Handläggning av anmälan
Anmälan om miljöfarlig verksamhet. 9 kap 6 §, 1 kap 10 § 

miljöprövnings-
förordningen (2013:251)

Timavgift

Anmälan om ändring av miljöfarlig verksamhet, och som 
inte omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2.

1 kap 11 § miljöprövnings-
förordningen (2013:251)

Timavgift

Anmälan om inrättande av en avloppsanordning utan 
vattentoalett, och som inte omfattas av fast avgift enligt 
taxebilaga 2.

13 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd

Avgiftsnivå 3 hög

Anmälan om ändring av en avloppsanordning och som 
inte omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2.

14 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd

Avgiftsnivå 3 hög

Anmälan om att inrätta annan toalett än WC enligt vad 
kommunen har föreskrivit för att förhindra olägenheter 
för människors hälsa.

40 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd, 9 kap 12 § 
miljöbalken

Timavgift

Anmälan om inrättande av värmepumpsanläggning för 
utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten 
och som inte omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2.

17 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd

Avgiftsnivå 2

Anmälan om inrättande av luftvärmepump enligt vad 
kommunen har föreskrivit för att förhindra olägenheter 
för människors hälsa.

40 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd, 9 kap 12 § 
miljöbalken

Timavgift

Anmälan om anläggande av gödselstad eller annan 
upplagsplats för djurspillning inom ett område med 
detaljplan.

37 och 42 §§ förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd

Avgiftsnivå 2



Anmälan om spridning av naturlig gödsel, slam och 
annan orenlighet inom område med detaljplan eller 
intill sådant område enligt vad kommunen har 
föreskrivit för att förhindra olägenheter för människors 
hälsa.

40 och 42 § § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd, 9 kap 12 § 
miljöbalken

Avgiftsnivå 2

Anmälan i andra frågor enligt vad kommunen har 
föreskrivit för att förhindra olägenheter för människors 
hälsa.

40 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd, 9 kap 12 § 
miljöbalken

Timavgift

Anmälan om att driva eller arrangera anmälningspliktig 
hälsoskyddsverksamhet där allmänheten yrkesmässigt 
erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för 
blodsmitta.

38 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd

Avgiftsnivå 3 låg

Anmälan om att driva eller arrangera anmälningspliktig 
hälsoskyddsverksamhet med bassängbad för 
allmänheten, eller som annars används av många 
människor.

38 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd

Avgiftsnivå 3 låg

Anmälan om att driva eller arrangera anmälningspliktig 
hälsoskyddsverksamhet som utgörs av förskola, öppen 
förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, 
förskoleklass, grundskola, grundsärskola, 
gymnasieskola, gymnasiesärskola, specialskola, 
sameskola eller internationell skola.

38 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd

Avgiftsnivå 3 låg

Extra avgift när anmälan kräver mer tid än vad avgiften 
motsvarar

Timavgift

Tillsyn
Olägenheter från joniserande och icke-joniserande 
strålning från verksamheter som är tillståndspliktiga 
enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) och är 
kärntekniska verksamheter enligt lagen (1984:3) om 
kärnteknisk verksamhet eller verksamheter med 
strålning enligt strålskyddslagen (1988:220) om 
Strålsäkerhetsmyndigheten har överlåtit tillsynen till 
kommunen.

1 kap 19 och 20 §§ samt 2 
kap 26 § miljötillsyns-
förordningen (2011:13)

Timavgift

Annan miljöfarlig verksamhet, som inte omfattas av fast 
avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2 eller timavgift enligt 
taxebilaga 3.

26 kap 3 § 3 st miljöbalken, 
2 kap 31 § p 1 miljö-
tillsynsförordningen

Timavgift



Byggnader, lokaler och anläggningar som kräver särskild 
uppmärksamhet och som som inte omfattas av  avgift 
för tillsyn enligt taxebilaga 2 eller taxebilaga 3;
1. byggnader som innehåller en eller flera bostäder och
tillhörande utrymmen,
2. lokaler för undervisning, vård eller annat
omhändertagande,
3. samlingslokaler där många människor brukar samlas,
4. hotell, pensionat och liknande lokaler där
allmänheten yrkesmässigt erbjuds tillfällig bostad,
5. idrottsanläggningar, campinganläggningar,
badanläggningar, strandbad och andra liknande
anläggningar som är upplåtna för allmänheten eller som
annars utnyttjas av många människor,
6. lokaler där allmänheten yrkesmässigt erbjuds
hygienisk behandling,
7. lokaler för förvaring av djur.

26 kap 3 § 3 st miljöbalken, 
45 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd

Timavgift

Radon i bostäder och lokaler för allmänna ändamål. 26 kap 3 § 3 st miljöbalken Timavgift

Provtagning vid tillsyn. Ersättning för att täcka 
kostnader vid provtagning inklusive analyser, 
transporter och frakt. 

Timavgift

Annan hälsoskyddsverksamhet, som inte omfattas av 
fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.

26 kap 3 § 3 st miljöbalken Timavgift

AVGIFT FÖR VATTENVERKSAMHET
Prövning av ansökan
Ansökan  enligt vad kommunen har föreskrivit för att 
förhindra olägenheter för människors hälsa om tillstånd 
till inrättande av ny anläggning för grundvattentäkt och 
denna inte kräver tillstånd enligt 11 kap miljöbalken. 

9 kap 10 § 2 st miljö-balken Timavgift

Handläggning av anmälan
Anmälan om vattenverksamhet där länsstyrelsen har 
överlåtit uppgiften att utöva tillsyn.

11 kap 9b § miljöbalken, 19 
§ förordningen
(1998:1388) om
vattenverksamhet,
1 kap 19 och 20 §§ samt 2
kap 29 § p 2 miljötillsyns-
förordningen (2011:13)

Timavgift

Anmälan om vattenverksamhet där inget tillsynsbesök 
behöver genomföras, där länsstyrelsen har överlåtit 
uppgiften att utöva tillsyn.

11 kap 9b § miljöbalken, 19 
§ förordningen
(1998:1388) om
vattenverksamhet,
1 kap 19 och 20 §§ samt 2
kap 29 § p 2 miljötillsyns-
förordningen (2011:13)

Timavgift



Anmälan enligt vad kommunen har föreskrivit för att 
förhindra olägenheter för människors hälsa om 
inrättande av ny anläggning för vattentäkt och denna 
inte kräver tillstånd enligt 11 kap miljöbalken.

9 kap 10 § 2 st miljöbalken Timavgift

Anmälan enligt vad kommunen har föreskrivit för att 
förhindra olägenheter för människors hälsa om 
användande av befintlig anläggning för vattentäkt.

9 kap 10 § 2 st miljöbalken Timavgift

Extra avgift när anmälan kräver mer tid än vad avgiften 
motsvarar

Timavgift

Tillsyn
Anläggning för vattentäkt som kräver tillstånd eller 
anmälan enligt vad kommunen har föreskrivit för att 
förhindra olägenheter för människors hälsa och som 
inte kräver tillstånd enligt 11 kap miljöbalken. 

9 kap 10 § 2 st miljö-
balken, 2 kap 31 § p 2 
miljötillsyns-förordningen 
(2011:13)

Timavgift

Övrig vattenverksamhet där länsstyrelsen har överlåtit 
uppgiften att utöva tillsyn.

 1 kap 19 och 20 §§ samt 2 
kap 29 § p 2 miljötillsyns-
förordningen (2011:13), 26 
kap 10 § miljöbalken

Timavgift

Provtagning vid tillsyn. Ersättning för att täcka 
kostnader vid provtagning inklusive analyser, 
transporter och frakt. 

Timavgift

AVGIFT FÖR KEMISKA PRODUKTER OCH BIOTEKNISKA 
ORGANISMER
LAGRING AV BRANDFARLIGA VÄTSKOR
Tillsyn
Information innan installation påbörjas eller hantering 
inleds av  brandfarliga vätskor eller spillolja i cistern 
ovan eller i mark som rymmer mer än 1 m3 vätska 
(inom vattenskyddsområde hantering av mer än 250 
liter brandfarliga vätskor eller spillolja) med tillhörande 
rörledningar. 

3 kap 1 § 1 st 
Naturvårdsverkets 
föreskrifter om skydd mot 
mark- och vatten-
förorening vid hantering av
brandfarliga vätskor och 
spilloljor (NFS 2017:5), 2 
kap 31 § p 5 miljötillsynsför-
ordningen (2011:13)

Avgiftsnivå 2

Information om cistern som tagits ur bruk. 6 kap 1 § Naturvårds-
verkets föreskrifter om 
skydd mot mark- och 
vattenförorening vid 
hantering av
brandfarliga vätskor och 
spilloljor (NFS 2017:5), 2 
kap 31 § p 5  miljötillsyns-
förordningen (2011:13)

Timavgift



Kopior på rapporter från kontroller, inklusive periodiska 
kontroller, av cisterner och rörledningar.

3 kap 1 § 2 st 
Naturvårdsverkets 
föreskrifter om skydd mot 
mark- och vatten-
förorening vid hantering av
brandfarliga vätskor och 
spilloljor (NFS 2017:5), 2 
kap 31 och 32 §§ 
miljötillsyns-förordningen 
(2011:13)

Timavgift

Övrig tillsyn av hantering av brandfarliga vätskor och 
spillolja, som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt 
taxebilaga 2.

Naturvårdsverkets 
föreskrifter om skydd mot 
mark- och vatten-
förorening vid hantering av
brandfarliga vätskor och 
spilloljor (NFS 2017:5), 26 
kap 3 § miljöbalken, 2 kap 
31 § p5 miljö-
tillsynsförordningen 
(2011:13)

Timavgift

FLUORERADE VÄXTHUSGASER 
Tillsyn
Underrättelse och samråd innan installation eller 
konvertering sker av sådan utrustning som innehåller 14 
ton koldioxidekvivalenter f-gas eller mer.

14 § förordning 
(2016:1128) om fluorerade 
växthus-gaser, 2 kap 31 
och 32 §§ miljötillsyns-
förordningen (2011:13)

Avgiftsnivå 1

Komplett rapport om det under någon del av ett 
kalenderår finns minst 14 ton koldioxidekvivalenter i en 
stationär anläggning eller i en mobil utrustning som 
omfattas av läckagekontroll enligt 11 § eller enligt 
artikel 3.3 andra stycket och 4.1-4.3 i EU-förordningen 
om f-gaser. 

15 § förordning 
(2016:1128) om fluorerade 
växthusgaser, 2 kap 31 och 
32 §§ miljötillsyns-
förordningen (2011:13)

Avgiftsnivå 1

Inkomplett rapport om det under någon del av ett 
kalenderår finns minst 14 ton koldioxidekvivalenter i en 
stationär anläggning eller i en mobil utrustning som 
omfattas av läckagekontroll enligt 11 § eller enligt 
artikel 3.3 andra stycket och 4.1-4.3 i EU-förordningen 
om f-gaser. 

15 § förordning 
(2016:1128) om fluorerade 
växthusgaser, 2 kap 31 och 
32 §§ miljötillsyns-
förordningen (2011:13)

Avgiftsnivå 2

Övrig tillsyn av fluorerade växthusgaser, som inte 
omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.

2 kap 31 och 32 §§ 
miljötillsynsför-ordningen 
(2011:13)

Timavgift

Extra avgift när tillsynen kräver mer tid än vad avgiften 
motsvarar

Timavgift

OZONNEDBRYTANDE ÄMNEN 
Tillsyn



Utrustning i motorfordon, flyg och tåg som innehåller 
kontrollerade ämnen.

Förordning (EU) nr 
517/2014, förordning (EG) 
nr 1005/2009, 
2 kap 31 § p 6 miljötillsyns-
förordningen (2011:13)

Timavgift

Verksamhet där ozonnedbrytande ämne används för 
laboratorie- och analysarbeten  som betraktas som 
viktiga enligt bilagan till Kommissionens förordning (EU) 
nr 291/2011 , som inte omfattas av fast avgift för tillsyn 
enligt taxebilaga 2.

Förordning (EG) 
1005/2009, förordning 
(EG) nr 291/2011, 
2 kap 31 § p 5 miljötillsyns-
förordningen (2011:13)

Timavgift

VÄXTSKYDDSMEDEL
Prövning av ansökan
Ansökan om särskilt tillstånd till yrkesmässig användning 
av växtskyddsmedel. 

2 kap 40 § förordningen 
(2014:425) om 
bekämpningsmedel 

Avgiftsnivå 2

Ansökan om tillstånd att yrkesmässigt använda 
växtskyddsmedel inom ett vattenskyddsområde som 
har inrättats före den 1 januari 2018 eller där 
föreskrifterna inte har ändrats efter den 1 januari 2018.

6 kap 1 och 2 §§ 
Naturvårdsverkets 
föreskrifter om spridning 
och viss övrig hantering av 
växtskyddsmedel (NFS 
2015:2)

Avgiftsnivå 2

Ansökan om dispens från förbudet att använda 
växtskyddsmedel på ängs- eller betesmark som inte är 
lämplig att plöja men som kan användas till slåtter eller 
bete.

2 kap 37 och 39 §§ 
förordningen (2014:425) 
om bekämpningsmedel 

Avgiftsnivå 2

Extra avgift när ansökan kräver mer tid än vad avgiften 
motsvarar

Timavgift

Handläggning av anmälan
Anmälan om yrkesmässig användning av 
växtskyddsmedel.

2 kap 41 § Förordningen 
(2014:425) om 
bekämpningsmedel 

Avgiftsnivå 2

Extra avgift när anmälan kräver mer tid än vad avgiften 
motsvarar

Timavgift

Tillsyn
Underrättelse vid olyckor då en större mängd 
växtskyddsmedel läckt ut eller kan befaras
läcka ut.

9 kap 1 § 
Naturvårdsverkets 
föreskrifter om spridning 
och viss övrig hantering av 
växtskyddsmedel (NFS 
2015:2), 
2 kap 31 § p 5 och 
2 kap 32 § 1 st p 2b 
miljötillsyns-förordningen 
(2011:13) i lydelsen som 
gäller fr o m 1 juli 2018.

Timavgift



Underrättelse om vattentäkt, grundvatten eller en sjö 
eller ett vattendrag befaras bli förorenat av 
växtskyddsmedel.

9 kap 3 § 
Naturvårdsverkets 
föreskrifter om spridning 
och viss övrig hantering av 
växtskyddsmedel (NFS 
2015:2),  
2 kap 31 § p 5 och 
2 kap 32 § 1 st p 2b 
miljötillsyns-förordningen 
(2011:13) i lydelsen som 
gäller fr o m 1 juli 2018.

Timavgift

Övrig tillsyn av växtskyddsmedel, som inte omfattas av 
fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.

2 kap 31 § p 5 miljö-
tillsynsförordningen 
(2011:13)

Timavgift

BIOCIDPRODUKTER
Prövning av ansökan
Ansökan om undantag från bestämmelserna om 
information och underrättelse i 
4 kap 1-3 §§ Naturvårdsverkets föreskrifter
om spridning av vissa biocidprodukter (NFS2015:3).

4 kap 4 § 
Naturvårdsverkets 
föreskrifter
om spridning av vissa 
biocidprodukter 
(NFS2015:3)

Avgiftsnivå 1

Extra avgift när ansökan kräver mer tid än vad avgiften 
motsvarar

Avgiftsnivå 4

Tillsyn
Underrättelse i samband med spridning av 
biocidprodukt  på en plats som allmänheten har tillträde 
till som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt 
taxebilaga 2.

4 kap 2 § 
Naturvårdsverkets 
föreskrifter
om spridning av vissa 
biocidprodukter 
(NFS2015:3),  
2 kap 31 § p 5 miljö-
tillsynsförordningen 
(2011:13)

Avgiftsnivå 1

Övrig tillsyn av biocidprodukter, som inte omfattas av 
fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.

 Naturvårdsverkets 
föreskrifter
om spridning av vissa 
biocidprodukter 
(NFS2015:3), 
2 kap 31 § p 5 miljö-
tillsynsförordningen 
(2011:13)

Timavgift

Extra avgift när ansökan kräver mer tid än vad avgiften 
motsvarar

Timavgift

PCB
Prövning av ansökan
Anökan om dispens från kravet om avlägsnande av PCB-
produkt i byggnader och anläggningar och som inte 
omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.

17 b § förordningen 
(2007:19) om PCB m.m.

Avgiftsnivå 4



Handläggning av anmälan
Anmälan om avlägsnande av fogmassa eller 
halkskyddad golvmassa enligt 17, 17 a eller 17 b § 
förordning (2007:19) om PCB m.m. och som inte 
omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2

18 § förordningen 
(2007:19) om PCB m.m.

Timavgift

Tillsyn
Övrig tillsyn av PCB-varor och PCB-produkter som inte 
omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.

Förordningen  (2007:19) 
om PCB m.m., 26 kap 3 § 3 
st miljöbalken, 
2 kap 31 § p 5 miljö-
tillsynsförordningen 
(2011:13)

Timavgift

KOSMETISKA PRODUKTER
Tillsyn
Kosmetiska produkter, de uppgifter som enligt 
artiklarna 24, 25.1, 25.5 första stycket, 26, 27.1 och 27.5 
i förordning (EG) nr 1223/2009 ska skötas av behörig 
myndighet, samt rådgöra med Läkemedelsverket innan 
åtgärder vidtas enligt artikel 27.1 i förordningen. 

Förordning (EG) nr 
1223/2009, 2 kap 34 § 
miljötillsyns-förordningen 
(2011:13)

Timavgift

Provtagning vid tillsyn. Ersättning för att täcka 
kostnader vid provtagning inklusive analyser, 
transporter och frakt. 

Timavgift

ÖVRIGT AVSEENDE KEMISKA PRODUKTER
Tillsyn
Primärleverantörers hantering av kemiska produkter, 
biotekniska organismer och varor som inte innebär 
utsläppande på marknaden, som inte omfattas av fast 
avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.

2 kap 32 § miljö-
tillsynsförordningen 
(2011:13)

Timavgift

Hantering av kemiska produkter, biotekniska 
organismer och varor i andra verksamheter än 
miljöfarliga verksamheter enligt 9 kap miljöbalken, 
utom den tillsyn som Kemikalieinspektionen utövar över 
primärleverantörers utsläppande på marknaden

2 kap 31 § p 5 miljö-
tillsynsförordningen 
(2011:13)

Timavgift

Övrig tillsyn av kemiska produkter, som inte omfattas av 
fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.

1 kap 19 och 20 §§, 
2 kap 32 § samt 2 kap 19 § 
p 7-9, p 11-14, 
p 16, p 17, p 19  miljö-
tillsynsförordningen 
(2011:13), 26 kap 3 § 
3 st miljöbalken 

Timavgift

Provtagning vid tillsyn. Ersättning för att täcka 
kostnader vid provtagning inklusive analyser, 
transporter och frakt. 

Timavgift

AVGIFT FÖR VISS ÖVRIG VERKSAMHET
ÄRENDEN OM ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER ENLIGT 2 
KAP MILJÖBALKEN
Tillsyn



Hushållning med energi samt användning av 
förnyelsebara energikällor, i verksamhet eller vid 
vidtagande av åtgärd som inte omfattas av fast avgift 
för tillsyn enligt taxebilaga 2.

2 kap 5 § samt 26 kap 
3 § 3 st miljöbalken

Timavgift

I verksamhet eller vid vidtagande av åtgärd som inte 
omfattas av fast avgift i taxebilaga 2, utnyttja 
möjligheterna att 
1. minska mängden avfall,
2. minska mängden skadliga ämnen i material och
produkter,
3. minska de negativa effekterna av avfall, och
4. återvinna avfall.

2 kap 5 § samt 26 kap 
3 § 3 st miljöbalken

Timavgift

Övrig tillsyn över att miljöbalkens hänsynsregler 
efterlevs, i verksamhet eller vid vidtagande av åtgärd 
som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt 
taxebilaga 2.

2 kap 2-4 §§ miljöbalken 
26 kap 3§ 3 st miljöbalken

Timavgift

ÄRENDEN ENLIGT 7 OCH 12 KAP MILJÖBALKEN
Prövning av ansökan
Ansökan om dispens från strandskyddsföreskrifter 7 kap 18 b § miljöbalken Avgiftsnivå 3 hög
Ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som 
inte får utföras utan tillstånd enligt föreskrifter för natur- 
eller kulturreservat eller vattenskyddsområde.

Gällande föreskrifter Avgiftsnivå 3 låg

Ansökan om tillstånd till åtgärd som är förbjuden för att 
den strider mot syftet med det tilltänkta skyddet  av ett 
område eller föremål som omfattas av ett interimistiskt 
beslut meddelat av kommunen enligt 7 kap 24 §. 

7 kap 24 § miljöbalken Timavgift

Ansökan om dispens eller undantag från föreskrifter för 
natur- eller kulturreservat, naturminne, djur- och 
växtskyddsområde eller vattenskyddsområde. 

Gällande föreskrifter, 7 kap 
7 § miljöbalken, 9 §  
förordning (1998:1252) om 
områdesskydd enligt 
miljöbalken m.m.

Timavgift

Ansökan om nya eller ändrade villkor i ett beslut om 
tillstånd eller dispens avseende natur- eller 
kulturreservat, naturminne, djur- och 
växtskyddsområde eller vattenskyddsområde.

Gällande föreskrifter, 7 kap 
7 § miljöbalken, 9 §  
förordning (1998:1252) om 
områdesskydd enligt 
miljöbalken m.m.

Timavgift

Ansökan om dispens från förbudet att bedriva en 
verksamhet eller vidta en åtgärd som kan skada 
naturmiljön i ett biotopskyddsområde. 

7 kap 11 § 2 st miljöbalken, 
1 kap 19 och 20 §§ samt 2 
kap 
8 § miljötillsyns-
förordningen (2011:13)

Timavgift

Extra avgift när ansökan kräver mer tid än vad avgiften 
motsvarar

Timavgift

Handläggning av anmälan
Anmälan om en verksamhet eller åtgärd inom natur- 
eller kulturreservat eller vattenskyddsområde som 
kräver anmälan enligt föreskrifter meddelade för natur- 
eller kulturreservat eller vattenskyddsområde.

Gällande föreskrifter Timavgift



Anmälan för samråd av en åtgärd som inte omfattas av 
tillstånds- eller anmälningsplikt enligt andra 
bestämmelser i miljöbalken och som kan komma att 
väsentligt ändra naturmiljön.

12 kap 6 § miljbalken Timavgift

Tillsyn
Naturreservat,  kulturreservat, naturminnen, 
biotopskyddsområden, vattenskyddsområden som 
kommunen har beslutat om, djur- och 
växtskyddsområden som kommunen har meddelat 
föreskrifter om, område eller föremål som omfattas av 
ett interimistiskt beslut meddelat av kommunen enligt 7 
kap 24 § miljöbalken, strandskydd utom det som 
länsstyrelsen har tillsyn över när det gäller väg- och 
järnvägsanläggningar. 

2 kap 9 § miljö-
tillsynsförordningen

Timavgift

Verksamhet som berörs av föreskrifter i fråga om
1. begränsningar av antalet djur i ett jordbruk,
2. försiktighetsmått för gödselhanteringen, och
3. växtodlingen
och som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt 
taxebilaga 2.

12 kap 10 § miljö-balken,  
2 kap 32 § miljötillsyns-
förordningen (2011:13)

Timavgift

Tillsyn  av skyddade områden enligt 7 kap miljöbalken 
som har beslutats av länsstyrelsen, om länsstyrelsen har 
överlåtit uppgiften att utöva tillsyn. 

1 kap 19 och 20 §§ samt 2 
kap 8 § miljötillsynsförord-
ningen (2011:13)

Timavgift

Skötsel av jordbruksmark och annan markanvändning 
vid jordbruket enligt 7, 8 och 12 kap. miljöbalken, om 
länsstyrelsen har överlåtit uppgiften att utöva tillsyn, 
som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt 
taxebilaga 2.

1 kap 19 och 20 §§ samt 2 
kap 8 § miljö-
tillsynsförordningen 
(2011:13)

Timavgift

Vilthägn, om länsstyrelsen har överlåtit uppgiften att 
utöva tillsyn.

12 kap 11 § miljöbalken, 1 
kap 19 och 20 §§ samt 
2 kap 8 § miljötillsyns-
förordningen (2011:13)

Timavgift

Övrig tillsyn av skötsel av jordbruksmark och  annan 
markanvändning i jordbruket och som inte omfattas av 
fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.

2 kap 8 § p 7  samt 
1 kap 19 och 20 §§ 
miljötillsyns-förordningen 
(2011:13) eller 26 kap 3 § 3 
st miljöbalken

Timavgift

ÄRENDEN ENLIGT 8 KAP MILJÖBALKEN
Tillsyn
Artskydd om länsstyrelsen har överlåtit uppgiften att 
utöva tillsyn.

8 kap 1-4 §§ miljöbalken, 1 
kap 19 och 20 §§ samt 
2 kap 8 § miljötillsyns
förordningen (2011:13)

Avgiftsnivå 4

ÄRENDEN OM VERKSAMHETER SOM ORSAKAR 
MILJÖSKADOR ENLIGT 10 KAP MILJÖBALKEN
Handläggning av anmälan



Anmälan om avhjälpande av vissa föroreningsskador. 28 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd

Tillsyn
Underrättelse om upptäckt av en förorening på en 
fastighet och föroreningen kan medföra skada eller 
olägenhet för människors hälsa eller miljön.

10 kap 11 § miljöbalken Timavgift

Underrättelse om upptäckt av en överhängande fara för 
att en verksamhet eller åtgärd medför en allvarlig 
miljöskada.

10 kap 12 och 14 §§ 
miljöbalken

Timavgift

Underrättelse om upptäckt av att en allvarlig miljöskada 
har uppstått.

10 kap 13 och 14 §§ 
miljöbalken

Timavgift

Övrig tillsyn av föroreningsskador som inte omfattas av 
länsstyrelsens tillsynsansvar och andra miljöskador om 
skadorna har orsakats av en verksamhet eller åtgärd 
som den kommunala nämnden har tillsynsansvaret för.

2 kap 31 § p 3 miljö-
tillsynsförordningen 
(2011:13), 26 kap 3 § 
3 st miljöbalken

Timavgift

Provtagning vid tillsyn. Ersättning för att täcka 
kostnader vid provtagning inklusive analyser, 
transporter och frakt. 

Timavgift

ÄRENDEN ENLIGT 15 KAP MILJÖBALKEN
Prövning av ansökan
Ansökan om tillstånd från en fastighetsinnehavare att 
på fastigheten själv återvinna eller bortskaffa avfall även 
om ett sådant tillstånd inte krävs.

15 kap 25 § p 2 miljöbalken Avgiftsnivå 1

Ansökan om dispens från förbudet att hantera avfall när 
kommunen ska ansvara för en viss hantering av avfall.

15 kap 25 § p 1 miljöbalken Avgiftsnivå 1

Ansökan om dispens avseende anmälan om uppehåll i 
hämtning, gemensam behållare, total befrielse från 
hämtning av avfall enligt kommunens föreskrifter om 
avfallshantering

75 § avfalls-förordningen 
(2011:927)

Avgiftsnivå 1

Övriga ansökningar 75 § avfalls-förordningen 
(2011:927)

Timavgift

Extra avgift när ansökan kräver mer tid än vad avgiften 
motsvarar

Timavgift

Handläggning av anmälan
Anmälan från fastighetsägare att på fastigheten själv 
kompostera eller på annat sätt återvinna eller 
bortskaffa annat hushållsavfall än trädgårdsavfall

15 kap 19  och 24 §§
miljöbalken, 45 § 
avfallsförordningen 
(2011:927)

Avgiftsnivå 2

Anmälan enligt kommunens föreskrifter om 
avfallshantering av fastighetsinnehavare att på 
fastigheten själv återvinna eller bortskaffa avfall.

75 § avfalls-förordningen 
(2011:927)

Timavgift

Anmälan enligt kommunens föreskrifter om 
avfallshantering av uppehåll i hämtning, gemensam 
behållare, total befrielse från hämtning av avfall.

75 § avfalls-förordningen 
(2011:927)

Timavgift

Övriga anmälningar enligt kommunens föreskrifter om 
avfallshantering.

75 § avfalls-förordningen 
(2011:927)

Timavgift



Tillsyn
Avfallshantering, som inte omfattas av fast avgift för 
tillsyn enligt taxebilaga 2.

26 kap 3 § 3 st miljöbalken Timavgift

Tillsyn över transportörer av farligt avfall och övrigt 
avfall.

36 eller 42 §§ 
avfallsförordningen 
(2011:927)

Timavgift

Tillsyn i övrigt av avfallshantering och producentansvar. Timavgift

Provtagning vid tillsyn. Ersättning för att täcka 
kostnader vid provtagning inklusive analyser, 
transporter och frakt. 

Timavgift

ÄRENDEN ENLIGT 26 KAP MILJÖBALKEN
Tillsyn
Stängselgenombrott om länsstyrelsen har överlåtit 
uppgiften att utöva tillsyn.

26 kap 11 § miljö-balken, 1 
kap 19 och 20 §§ samt 2 
kap 8 § miljötillsynsförord-
ningen (2011:13)

Timavgift

Ärenden om miljösanktionsavgift och åtalsanmälan
Tillsyn
Avgift för handläggning av miljösanktionsavgift . Förordning (2012:259) om 

miljösanktionsavgifter.
Timavgift



Verksamhets-
kod

Prövn.-
nivå

Timmar Beskrivning 

VERKSAMHETSGRUPP JORDBRUK

Verksamhetsgrupp Djurhållning

1.10-i och 1.11 B 9

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 2 kap. 1 eller 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

1.20 C 6
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 2 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
Verksamhetsgrupp Uppodling av annan mark än 
jordbruksmark för jordbruksproduktion

1.30 C 6
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 2 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP FISKODLING OCH ÖVERVINTRING AV 
FISK

5.10 B 9
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 3 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

5.20 C 6
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 3 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP UTVINNING, BRYTNING OCH 
BEARBETNING AV TORV, 
OLJA, GAS, KOL, MALM, MINERAL, BERG, NATURGRUS OCH 
ANNAT

Verksamhetsgrupp Berg, naturgrus och andra jordarter

10.10 B 9
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

10.11 B 18
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar om tillståndet
gäller för mer än 200 000 ton.

10.11 B 18
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är  tillsynstiden 18 timmar om tillståndet
gäller för mer än 50 000 ton men högst 200 000 ton.

10.11 B 9
3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar om tillståndet
gäller för mer än 10 000 ton men högst 50 000 ton.

10.11 B 9
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 2 §

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar, om tillståndet
gäller för mer än 5 000 ton men högst 10 000 ton.

10.11 B 6
5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar om tillståndet
gäller för mer än 1 000 ton men högst 5 000 ton.

10.11 B 6
6. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är  tillsynstiden 6 timmar om tillståndet
inte omfattas av någon av 1-5.

10.20 B 9
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar för täkt av torv.

10.20 B 18
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar för annan täkt
än som avses i 1, om tillståndet gäller för mer än 200 000 ton.

Taxebilaga 2 Fast årlig avgift (förskottsbetalning)



10.20 B 18

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar för annan täkt
än som avses i 1, om tillståndet gäller för mer än 50 000 ton men
högst 200 000 ton.

10.20 B 9

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är  tillsynstiden 9 timmar för annan täkt
än som avses i 1, om tillståndet gäller för mer än 10 000 ton men
högst 50 000 ton.

10.20 B 9

5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar för annan täkt
än som avses i 1, om tillståndet gäller för mer än 5 000 ton men
högst 10 000 ton.

10.20 B 6

6. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar för annan täkt
än som avses i 1, om tillståndet gäller för mer än 1 000 ton men
högst
5 000 ton.

10.20 B 6
7. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar för annan täkt
än som avses i 1, om tillståndet inte omfattas av någon av 1-6.

10.30 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

10.40 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

10.50 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

10.60 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 kap. 7 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

Verksamhetsgrupp Råpetroleum, naturgas och kol

11.20 B 13
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 9 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för utvinning i
vattenområde.

11.20 B 13
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 9 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för utvinning
på land.

11.30 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 kap. 10 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

Verksamhetsgrupp Malm och mineral

13.30 B 90
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 13 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar.

13.60 B 64
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 16 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar.

Verksamhetsgrupp Annan utvinningsindustri

13.70 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 kap. 17 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP LIVSMEDEL OCH FODER

Verksamhetsgrupp Slakterier

15.30 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

Verksamhetsgrupp Livsmedel av animaliska råvaror

15.40-i, 15.45 B 90

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 4 eller 5 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om
verksamheten avser bearbetning av animaliska biprodukter. För så
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i"
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.



15.40-i, 15.45 B 30

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 4 eller 5 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om
verksamheten avser rökning. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

15.40-i, 15.45 B 64

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 4 eller 5 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om
verksamheten inte omfattas av 1 eller 2. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

15.50 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

Verksamhetsgrupp Rökeri

15.80 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 7 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

Verksamhetsgrupp Livsmedel av vegetabiliska råvaror

15.90-i, 15.95 B 64

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 8 eller 9 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om
verksamheten avser anläggning för tillverkning av stärkelse,
stärkelsederivat eller socker. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

15.90-i, 15.95 B 30

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 8 eller 9 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om
verksamheten avser rostning av kaffe. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

15.90-i, 15.95 B 64

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 8 eller 9 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om
verksamheten avser anläggning för framställning av livsmedel med
beredning och behandling med en produktion av mer än 50 000 ton
per kalenderår och inte omfattas av 1 eller 2. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

15.90-i, 15.95 B 30

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 8 eller 9 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om
verksamheten inte omfattas av någon av 1-3. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

15.101 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 10 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

Verksamhetsgrupp Kvarnprodukter

15.125 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

Verksamhetsgrupp Livsmedel av kombinerade råvaror

15.131-i, 15.141 B 64

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 12 eller
13 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar med en
produktion av mer än 10 000 ton per kalenderår. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

15.131-i, 15.141 B 30

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 12 eller
13 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om
verksamheten inte omfattas av 1. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.



15.151 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 14 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

Verksamhetsgrupp Mjölkprodukter

15.170-i B 30

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 15 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

15.180 C 18
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 16 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

Verksamhetsgrupp Annan livsmedelstillverkning

15.185-i och 
15.190

B 90

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 17 eller
18 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om
verksamheten avser framställning eller raffinering av vegetabiliska
eller animaliska oljor eller fetter med en produktion av mer än 100
000 ton per kalenderår. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

15.185-i och 
15.190

B 64

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 17 eller
18 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om
verksamheten avser framställning eller raffinering av vegetabiliska
eller animaliska oljor eller fetter med en produktion av mer än 50
000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

15.185-i och 
15.190

B 30

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 17 eller
18 § miljöprövningsförordningen är 3. tillsynstiden 30 timmar om
verksamheten avser framställning eller raffinering av vegetabiliska
eller animaliska oljor eller fetter med en produktion av högst 50 000
ton per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt
tillägg med 20 timmar.

15.185-i och 
15.190

B 30

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 17 eller
18 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för
annan verksamhet som inte omfattas av någon av 1-3. För så
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i"
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

15.200 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 19 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

15.210 B 30
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 20 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar.

15.220 C 6
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 21 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

15.230 B 64
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 22 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar.

15.240 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 23 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

15.250 B 13
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 24 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för
framställning av malt.

15.250 B 64

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 24 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för
framställning av mer än 20 000 ton läskedryck eller maltdryck per
kalenderår.



15.250 B 30

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 24 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för
framställning av mer än 10 000 ton men högst 20 000 ton
läskedryck eller maltdryck per kalenderår.

15.260 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 25 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

15.270 B 90
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 26 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för
anläggning för tillverkning av jäst.

15.270 B 47
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 26 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 47 timmar för
anläggning för tillverkning av startkulturer av mikroorganismer.

15.280 C 18
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 27 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

15.310 C 18
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 28 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.
Verksamhetsgrupp Foder av animaliska och vegetabiliska 
råvaror

15.330-i, 15.350-
i och 15.370-i

B 90

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 29, 31
eller 33 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för
anläggning för bearbetning av animaliska biprodukter med en
produktion baserad på mer än 10 000 ton råvara per kalenderår.
För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med
"-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

15.330-i, 15.350-
i och 15.370-i

B 30

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 29, 31
eller 33 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för
anläggning som inte omfattas av 1. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

15.340 C 18
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 30 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

15.360 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 32 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP TEXTILVAROR

17.30 C 18
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 6 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP PÄLS, SKINN OCH LÄDER

VERKSAMHETSGRUPP TRÄVAROR

20.05-i B 64

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 8 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

20.10 C 18
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

20.20 B 64
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 8 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för produktion
som omfattar mer än 200 000 kubikmeter per kalenderår.

20.20 B 30
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 8 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för produktion
som inte omfattas av 1.

20.30 C 18
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.



20.40 C 18
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

20.50-i B 137

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 8 kap. 6 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar för
produktion som omfattar mer än 20 000 ton per kalenderår. För så
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i"
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

20.50-i B 64

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 8 kap. 6 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för produktion
som inte omfattas av 1. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

20.60 C 18
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 7 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

20.70 B 13
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 8 kap. 8 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar.

20.80 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

20.90 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 10 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

20.91 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP MASSA, PAPPER OCH 
PAPPERSVAROR

21.40 B 47
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 9 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 47 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP FOTOGRAFISK OCH GRAFISK 
PRODUKTION

22.10 C 18
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 10 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

22.20 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 10 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

22.30 B 30
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 10 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar.

22.40 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 10 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP STENKOLSPRODUKTER, 
RAFFINERADE PETROLEUMPRODUKTER OCH 
KÄRNBRÄNSLE

VERKSAMHETSGRUPP KEMISKA PRODUKTER

Verksamhetsgrupp Organiska kemikalier

Verksamhetsgrupp Oorganiska kemikalier

Verksamhetsgrupp Gödselmedel

Verksamhetsgrupp Växtskyddsmedel och biocider

Verksamhetsgrupp Läkemedel

Verksamhetsgrupp Sprängämnen

Verksamhetsgrupp Annan kemisk tillverkning

24.44 C 18
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 12 kap. 44 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

24.45 B 30

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 45 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om
verksamheten avser tillverkning av gas- eller vätskeformiga
kemiska produkter.



24.45 B 64

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 45 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om
verksamheten avser tillverkning av läkemedelssubstanser genom
extraktion ur biologiskt material.

24.45 B 30
3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 45 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om
verksamheten avser tillverkning av sprängämnen.

24.45 B 30
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 45 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om
verksamheten avser tillverkning av pyrotekniska artiklar.

24.45 B 13
5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 45 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om
verksamheten avser tillverkning av ammunition.

24.46 C 18
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 12 kap. 46 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

24.47 C 18
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 12 kap. 47 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP GUMMI- OCH PLASTVAROR

25.10 B 64
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 13 kap. 1 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för en
produktion av mer än 10 000 ton per kalenderår.

25.10 B 30
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 13 kap. 1 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för en
produktion som inte omfattas av 1.

25.11 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 13 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

25.20 B 30
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 13 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för en
produktion av mer än 100 ton per kalenderår.

25.20 B 13
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 13 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för en
produktion som inte omfattas av 1.

25.30 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 13 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

25.40 B 30
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 13 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar.

25.50 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 13 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP MINERALISKA PRODUKTER

Verksamhetsgrupp Glas, glasvaror och keramiska produkter

Verksamhetsgrupp Cement, betong, kalk, krita och gips

26.100 C 18
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 12 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

26.110 C 18
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 13 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

26.120 C 18
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 14 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

Verksamhetsgrupp Andra mineraliska produkter

26.130-i och 
26.140

B 64

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 15 eller 
16 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

26.150 C 18
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 17 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.



26.160 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 18 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

26.170-i B 30

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 19 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

26.180 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 20 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP STÅL OCH METALL

27.60 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 15 kap. 10 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

27.140 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 15 kap. 18 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP METALL- OCH 
PLASTYTBEHANDLING, AVFETTNING OCH 
FÄRGBORTTAGNING

28.25 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 16 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

28.40 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 16 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

28.71 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 16 kap. 7 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

28.90 C 18
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 16 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

28.95 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 16 kap. 10 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP ELEKTRISKA ARTIKLAR

31.30 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 17 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

31.60 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 17 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP METALLBEARBETNING

Verksamhetsgrupp Motorer, turbiner och reaktorer

Verksamhetsgrupp Motorfordon

Verksamhetsgrupp Järnvägsutrustning och flygplan
Verksamhetsgrupp Maskinell bearbetning

34.70 B 90
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 kap. 7 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för tankvolym
på mer än 50 kubikmeter.

34.70 B 64
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 kap. 7 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för tankvolym
på mer än 35 kubikmeter men högst 50 kubikmeter.

34.70 B 30
3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 kap. 7 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar ör tankvolym
på mer än 20 kubikmeter men högst 35 kubikmeter.

34.80 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 18 kap. 8§ 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

Verksamhetsgrupp Gas- och oljeplattformar

Verksamhetsgrupp Skeppsvarv
VERKSAMHETSGRUPP FÖRBRUKNING AV ORGANISKA 
LÖSNINGSMEDEL



39.15 B 13

5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om 
förbrukningen av organiska lösningsmedel uppgår till högst 25 ton 
per kalenderår.

39.30 C 18
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 19 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

39.35 C 18
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 19 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

39.50 C 18
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 19 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP HANTERING AV BRÄNSLEN OCH 
ANDRA KEMISKA PRODUKTER

39.70 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 20 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

39.90 C 9
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 20 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP GAS- OCH VÄTSKEFORMIGA 
BRÄNSLEN, EL, VÄRME OCH KYLA 

Verksamhetsgrupp Anaerob biologisk behandling

40.02 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Framställning av gas- och vätskeformiga 
bränslen

Verksamhetsgrupp Kärnkraft

Verksamhetsgrupp Förbränning

40.50-i B 30

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för 
gasturbinanläggningar. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

40.50-i B 137

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar för andra 
anläggningar än som avses i 1 med en total installerad tillförd effekt 
av mer än 200 megawatt men högst 300 megawatt. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

40.50-i B 64

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för andra 
anläggningar än som avses i 1 med en total installerad tillförd effekt 
av mer än 100 megawatt men högst 200 megawatt. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

40.50-i B 30

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för andra 
anläggningar än som avses i 1 med en total installerad tillförd effekt 
av mer än 50 megawatt men högst 100 megawatt. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

40.51 B 30
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 10 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar.

40.60 C 18
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

40.70 C 18
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 12 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

Verksamhetsgrupp Vindkraft



Verksamhetsgrupp Värme- och kylanläggningar

40.110 C 18
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 16 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

40.120 C 18
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 17 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP AVVECKLING AV KÄRNREAKTORER

VERKSAMHETSGRUPP FORDONSSERVICE OCH 
DRIVMEDELSHANTERING

50.10 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 23 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

50.20 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 23 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP HAMNAR OCH FLYGPLATSER

Verksamhetsgrupp Hamnar

63.10 B 64
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 24 kap. 1 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för hamn med
mer än 50 anlöp per kalenderår.

63.10 B 30
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 24 kap. 1 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för hamn med
mer än 10 anlöp men högst 50 anlöp per kalenderår.

63.10 B 9
3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 24 kap. 1 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar för hamn med
upp till 10 anlöp per kalenderår.

63.20 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 24 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

Verksamhetsgrupp Flygplatser

VERKSAMHETSGRUPP LABORATORIER

VERKSAMHETSGRUPP TANKRENGÖRING

VERKSAMHETSGRUPP HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

85.10 C 6
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 27 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

85.20 C 6
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 27 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP RENING AV AVLOPPSVATTEN

90.10 och 90.11 B 137

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 28 kap. 1 eller 2
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar för en
avloppsreningsanläggning med anslutning av fler än 100 000
personer eller som tar emot avloppsvatten med en
föroreningsmängd som motsvarar mer än 100 000
personekvivalenter.

90.10 och 90.11 B 64

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 28 kap. 1 eller 2
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för en
avloppsreningsanläggning med anslutning av fler än 20 000
personer men högst 100 000 personer eller som tar emot
avloppsvatten med en föroreningsmängd som motsvarar mer än 20 
000 personekvivalenter men högst 100 000 personekvivalenter.

90.10 och 90.11 B 30

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 28 kap. 1 eller 2
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för en
avloppsreningsanläggning med anslutning av fler än 2 000
personer men högst 20 000 personer eller som tar emot
avloppsvatten med en föroreningsmängd som motsvarar mer än
2 000 personekvivalenter men högst 20 000 personekvivalenter.



90.15-i B 47

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 28 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 47 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

90.16 C 18
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 28 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP AVFALL
Verksamhetsgrupp Andra verksamheter med återvinning eller 
bortskaffande

90.410 och 
90.420

A/B 137
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 68 eller    
69 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 100 000 ton per kalenderår.

90.410 och 
90.420

A/B 64

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 68 eller    
69 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 20 000 ton men högst 100 000 
ton per kalenderår.

90.410 och 
90.420

A/B 30

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 68 eller    
69 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton men högst 20 000 
ton per kalenderår.

90.410 och 
90.420

A/B 13
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 68 eller    
69 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om den 
tillförda avfallsmängden inte omfattas av någon av 1-3.

90.430 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 70 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

90.450 B 30

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 72 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 1 000 ton men högst 2 500 ton 
per kalenderår.

90.450 B 30
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 72 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den 
tillförda avfallsmängden inte omfattas av 1.

Verksamhetsgrupp Animaliskt avfall

Verksamhetsgrupp Avvattning

90.375 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 39 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

Verksamhetsgrupp Biologisk behandling

90.161 B 30

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 30 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton men högst 20 000 
ton per kalenderår.

90.161 B 13

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 30 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton 
per kalenderår.

90.161 B 6
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 30 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar om den tillförda 
avfallsmängden inte omfattas av någon av 1-3.

90.171 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 31 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

Verksamhetsgrupp Deponering

90.271 B 13
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 18 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar.



90.281 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 19 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

90.300-i B 64

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 21 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om den
tillförda avfallsmängden är mer än 20 000 ton men högst 100 000
ton per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt
tillägg med 20 timmar.

90.300-i B 30

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 21 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den
tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton men högst 20 000
ton per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt
tillägg med 20 timmar.

90.300-i B 13

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 21 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om den
tillförda avfallsmängden inte omfattas av 1 eller 2. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

90.310 B 64
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 22 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om den
tillförda avfallsmängden är mer än 20 000 ton per kalenderår.

90.310 B 30

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 22 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den
tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton men högst 20 000
ton per kalenderår.

90.310 B 13

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 22 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om den
tillförda avfallsmängden är mer än 50 ton men högst 10 000 ton per
kalenderår.

90.310 B 6
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 22 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar om den tillförda
avfallsmängden inte omfattas av någon av 1-3.

90.320-i A 137

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 23 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om den
tillförda avfallsmängden inte omfattas av 1. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

90.330-i och 
90.340 

B 30

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 24 eller 25 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar. För så
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i"
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

90.341 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 26 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

Verksamhetsgrupp Elavfall

90.90 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 44 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

Verksamhetsgrupp Fartygsåtervinning

Verksamhetsgrupp Förberedelse för återanvändning

90.29 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 47 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

Verksamhetsgrupp Förbränning

90.190 och 
90.191

B 30
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 7 eller 8 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar.



90.210-i och 
90.211-i

B 64

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 11 eller    
12 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 20 000 ton men högst 100 000 
ton per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar.

90.210-i och 
90.211-i

B 30

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 11 eller    
12 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den 
tillförda avfallsmängden inte omfattas av 1. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

90.212-i och 
90.213-i 

B 47

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 13 eller    
14 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 47 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton men högst 18 000 
ton per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar.

90.212-i och 
90.213-i 

B 30

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 13 eller    
14 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den 
tillförda avfallsmängden inte omfattas av 1. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

90.220 och 
90.221 

B 30

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 15 eller    
16 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton men högst 18 000 
ton per kalenderår.

90.220 och 
90.221 

B 13
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 15 eller    
16 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om den 
tillförda avfallsmängden inte omfattas av 1.

90.230 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 17 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

Verksamhetsgrupp Konvertering av smittförande avfall
Verksamhetsgrupp Lagring i avvaktan på återvinning eller 
bortskaffande

90.408-i B 13

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 56 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

Verksamhetsgrupp Lagring och avskiljning av koldioxid

Verksamhetsgrupp Lagring som en del av att samla in avfall

90.30 och 90.50 B 13
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 48 eller    
50 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar.

90.40 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 49 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

90.60 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 51 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Långtidslagring, djupt bergförvar och 
underjordsförvar

Verksamhetsgrupp Mekanisk bearbetning och sortering

90.100 B 64

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 40 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för 
verksamhet med mer än 50 000 ton hanterad avfallsmängd per 
kalenderår. 



90.100 B 30
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 40 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för
verksamhet som inte omfattas av 1.

90.110 C 18
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 41 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

90.70 B 30

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 42 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för
verksamhet med mer än 75 000 ton hanterad avfallsmängd per
kalenderår.

90.70 B 13
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 42 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för
verksamhet som inte omfattas av 1.

90.80 C 18
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 43 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

Verksamhetsgrupp Radioaktivt avfall

Verksamhetsgrupp Uppgrävda massor

90.361 B 13
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 36 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar.

90.370 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 37 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

Verksamhetsgrupp Uttjänta fordon

90.120 C 13
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 46 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar.
Verksamhetsgrupp Återvinning eller bortskaffande av avfall 
som uppkommit i egen verksamhet

90.381 och 
90.383

B 13
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 27 eller 
28 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar.

90.391 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 29 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

Verksamhetsgrupp Återvinning för anläggningsändamål

90.131 B 13
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 34 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar.

90.141 C 13
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 35 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR OCH 
SPORTANLÄGGNINGAR

92.10 B 13
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 30 kap. 1 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för civilt
skjutfält.

92.10 B 7
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 30 kap. 1 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 7 timmar för annat
skjutfält.

92.20 C 18
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 30 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

92.30 C 18
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 30 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP TEXTILTVÄTTERIER

93.10 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 31 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP BEGRAVNINGSVERKSAMHET
VERKSAMHETSGRUPP ANMÄLNINGSPLIKTIGA 
HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER

38 § FMH, punkt 
1

H 3
För hygienisk behandling med risk för blodsmitta, tatuerare, är 
tillsynstiden 3 timmar.



38 § FMH, punkt 
1

H 3
För hygienisk behandling med risk för blodsmitta, fotvård, är 
tillsynstiden 3 timmar.

38 § FMH, punkt 
1

H 3
För hygienisk behandling med risk för blodsmitta, övriga, är 
tillsynstiden 3 timmar.

38 § FMH, punkt 
2

H 6 För bassängbad är tillsynstiden 6 timmar.

38 § FMH, punkt 
3

H 6 För skolor är tillsynstiden 6 timmar.

38 § FMH, punkt 
3

H 6 För förskolor är tillsynstiden 6 timmar.

38 § FMH, punkt 
3

H 3 För fritidsverksamheter är tillsynstiden 3 timmar.



Taxebilaga 3

Bransch Verksamhet
Verksamhets-
kod

Prövn.-
nivå

Avgift

Djurhållning U Timavgift

Uppodling av annan mark än 
jordbruksmark för 
jordbruksproduktion

U Timavgift

FISKODLING OCH 
ÖVERVINTRING AV FISK

U Timavgift

Berg, naturgrus och andra 
jordarter

U Timavgift

Råpetroleum, naturgas och kol U Timavgift

Annan utvinningsindustri U Timavgift

Slakterier U Timavgift

Livsmedel av animaliska 
råvaror

U Timavgift

Rökeri U Timavgift

Livsmedel av vegetabiliska 
råvaror

U Timavgift

Kvarnprodukter U Timavgift

Livsmedel av kombinerade 
råvaror

U Timavgift

Mjölkprodukter U Timavgift

Annan livsmedelstillverkning U Timavgift

Foder av animaliska och 
vegetabiliska råvaror

U Timavgift

TEXTILVAROR U Timavgift

Timavgift (efterskottsbetalning)

JORDBRUK

UTVINNING, BRYTNING 
OCH BEARBETNING AV 
TORV, 
OLJA, GAS, KOL, MALM, 
MINERAL, BERG, 
NATURGRUS OCH ANNAT

LIVSMEDEL OCH FODER



TRÄVAROR U Timavgift

FOTOGRAFISK OCH 
GRAFISK PRODUKTION

U Timavgift

KEMISKA PRODUKTER Annan kemisk tillverkning U Timavgift

GUMMI- OCH PLASTVAROR U Timavgift

Glas, glasvaror och keramiska 
produkter

U Timavgift

Cement, betong, kalk, krita 
och gips

U Timavgift

Andra mineraliska produkter U Timavgift

STÅL OCH METALL U Timavgift
METALL- OCH
PLASTYTBEHANDLING, 
AVFETTNING OCH

U Timavgift

METALLBEARBETNING
Maskinell bearbetning

U Timavgift

FÖRBRUKNING AV 
ORGANISKA 
LÖSNINGSMEDEL

U Timavgift

HANTERING AV BRÄNSLEN 
OCH ANDRA KEMISKA 
PRODUKTER

U Timavgift

Förbränning U Timavgift

Värme- och kylanläggningar U Timavgift

VATTENFÖRSÖRJNING U Timavgift

FORDONSSERVICE OCH 
DRIVMEDELSHANTERING

U Timavgift

Annan trafikinfrastruktur U Timavgift

Hamnar U Timavgift

Flygplatser U Timavgift

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD U Timavgift

RENING AV 
AVLOPPSVATTEN

U Timavgift

HAMNAR OCH 
FLYGPLATSER

MINERALISKA PRODUKTER

GAS- OCH 
VÄTSKEFORMIGA 
BRÄNSLEN, EL, VÄRME 
OCH KYLA 



Biologisk behandling U Timavgift

Deponering U Timavgift

Förbränning U Timavgift

Lagring som en del av att 
samla in avfall

U Timavgift

Mekanisk bearbetning och 
sortering

U Timavgift

SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR 
OCH 
SPORTANLÄGGNINGAR

U Timavgift

TEXTILTVÄTTERIER U Timavgift

ÖVRIGA MILJÖFARLIGA 
VERKSAMHETER

U Timavgift

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA  
HÄLSOSKYDDSVERKSAMH
ETER

Bostäder m.m. 45 § FMH, punkt 1UH Timavgift

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA  
HÄLSOSKYDDSVERKSAMH
ETER

Undervisning, vård m.m. 45 § FMH, punkt 2UH Timavgift

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA  
HÄLSOSKYDDSVERKSAMH
ETER

Samlingslokaler m.m. 45 § FMH, punkt 3UH Timavgift

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA  
HÄLSOSKYDDSVERKSAMH
ETER

Hotell m.m. 45 § FMH, punkt 4UH Timavgift

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA  
HÄLSOSKYDDSVERKSAMH
ETER

Idrottsanläggningar, camping, 
bad m.m.

45 § FMH, punkt 5UH Timavgift

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA  
HÄLSOSKYDDSVERKSAMH
ETER

Lokaler för hygienisk 
behandling

45 § FMH, punkt 6UH Timavgift

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA  
HÄLSOSKYDDSVERKSAMH
ETER

Lokaler för förvaring av djur 45 § FMH, punkt 7UH Timavgift

AVFALL
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Sammanfattning 
Denna rapport redovisar arbetet med att ta fram nya taxor för miljöavdelningen i Håbo 
kommun. Den beskriver tillvägagångssätt och resultat.   

Uppdraget genomfördes under januari till juni 2020 av Sanna Sparr Olivier, Carolina Rojas 
Araya och Markus Ek från Agima Management AB. 
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1 Bakgrund 
Agima management AB har anlitats av Håbo kommuns bygg- och miljöavdelning för att stötta 
med verksamhetsutveckling och digitalisering. Inom uppdraget att ta fram en plan för 
digitalisering har en analys av finansiering och en analys av kostnadstäckningsgrader 
genomförts. I den analysen har det framkommit ett behov av att se över den nuvarande taxan 
för miljöavdelningens verksamhet.  Utgångspunkten har varit att den nya taxan ska baseras på 
Sveriges kommuner och Regioners (SKR) modell från 2016. Bygg- och miljöförvaltningen har 
också fått i uppdrag av bygg- och miljönämnden att öka kostnadstäckningsgraderna och ta 
fram nya taxor.  

Taxeunderlaget från SKR baseras på en handläggningskostnad per timme. Tidsuppskattningar 
ska ge möjlighet att ge kommunen ersättning för de timmar som läggs ned, och en framräknad 
handläggningskostnad per timme ska täcka lönekostnader och övriga kostnader som kan 
hänföras till området. Syftet med denna nya taxa är att kommunen ska få täckning för sina 
kostnader. Mallarna från SKR har använts som underlag och stöd men viss anpassning har 
gjorts utifrån Håbos behov.  

För framräkning av underlag till taxa har basåret 2020 använts. Timpriset räknas sedan upp 
med ett prisindex för kommunal verksamhet (PKV).  

2 Underlag för beräkning av ny taxa 

2.1 Mallar och stöd från SKR 

2.1.1 Taxa för miljöbalken och strålskyddslagen 
SKR arbetar med att tydligt koppla ihop tillsynsplanering och finansiering av tillsyn inom 
miljöbalken. Det är viktigt att tillsynsbehovet är det som styr den finansiering som behövs. Till 
skillnad från den tidigare taxemodellen (risk- och erfarenhetsbaserade modellen) har den nya 
behovsstyrda taxan fokus på övergripande processer och tillvägagångssätt, till exempel hur 
behovsutredning, tillsynsplanering och tillsynsfinansiering hör ihop.  

Nytt i den behovsstyrda taxemodellen: 

 I nya behovsstyrda taxemodellen är det tillsynsbehovet som styr taxan
 Det finns en tydligare koppling till behovsutredningen
 Riskbedömningen sker i behovsutredningen, inte i taxan
 Det är det samlade tillsynsbehovet för branschen som ska bedömas
 Tillsynsbehovet bör inte skilja sig åt beroende på om en bransch har kommunal eller

statlig tillsynsmyndighet
 Tillsynsbehovet anges på branschnivå
 Tillsynsbehovet för tillståndspliktiga verksamheter blir lika som tillsynsbehovet enligt

statens förordning om avgifter för tillsyn och prövning (FAPT)
 Delverksamheter bedöms inte separat, ingår normalt sett i det samlade tillsynsbehovet

för branschen.



 
 

 

Mallarna som har använts från SKR består av mallar för uträkning av handläggningskostnad per 
timme, mallar för taxebestämmelser och bilagor för avgifter. 

2.1.2 Taxa för kontroll av Livsmedel 
Underlagen har anpassats till den nya EU-förordningen om offentlig kontroll inom 
livsmedelskedjan som trädde i kraft 14 december 2019. Årlig kontrolltid beräknas genom att 
använda Livsmedelsverkets modell för riskklassning enligt föreskrifter om avgifter för offentlig 
kontroll, prövning och registrering (LIVSFS 2006:21).  Den redovisas i bilaga till 
taxebestämmelser för kontroll av livsmedel.  

2.2 Behovsutredningen 
Håbo kommun har tagit fram en behovsutredning och en tillsynsplan (BMN 2020/00003) och 
dessa har använts som underlag i arbetet.  

2.3 Budget och personalbudget 
För att beräkna handläggningskostnad per timme har Bygg- och miljöförvaltningens budget 
inkl. personalbudget för år 2020 använts.  

2.4 Underlag från Miljösamverkan Stockholms län 
Ett arbete pågår kring gemensam utvärdering och anpassning av mallarna från SKR inom 
ramen för Miljösamverkan Stockholms län och Håbo kommun har fått ta del av underlag som 
har använts i arbetet. Anpassningarna handlar främst om att införa fler avgiftsnivåer samt att 
införa fler årliga avgifter.  

2.5 Jämförelsedata 
Som jämförelse har ett antal kommuner med liknande invånarantal som Håbo samt 
Stockholms stad använts. Kostnadstäckningsgrader har räknats fram utifrån data från 
Statistiska centralbyrån och timkostnader har hämtats från kommunernas webbplatser där de 
senaste taxorna finns publicerade.  Kommunerna som har använts i jämförelsen är följande: 

Kommun Folkmängd 
Ekerö 28 433 
Upplands-Bro 29 174 
Salem 16 822 
Knivsta 18 792 
Håbo  21 609 
Tierp 21 153 
Östhammar 22 079 
Stockholm  949 761 
Tabell 1: jämförelsekommuner 



3 Tillvägagångssätt och resultat 
Arbetet har skett i nära dialog med miljöchef Ida Wallström samt handläggare på avdelningen. 
En workshop med medarbetarna har genomförts och alla underlag har skickats på remiss och 
synpunkterna har tagits om hand.  

3.1 Jämförelser med andra kommuner 
Kostnadstäckningsgraden är relativt låg i Håbo och bygg- och miljöförvaltningen har fått i 
uppdrag av bygg- och miljönämnden att öka kostnadstäckningsgraderna.  En ny taxa är ett led i 
detta arbete.  

Tabell 2: Jämförelser kostnadstäckningsgrader för kommunerna 2017 och 2018 (statistik från 
SCB). 2019 hade kostnadstäckningsgraderna sjunkit ytterligare för Håbos räkning.  

Vad gäller handläggningskostnaden per timme såg det ut så här (uppgifterna är hämtade från 
kommunernas webbplatser):  

Kommun Timtaxa MB Timtaxa LIVS 
Ekerö 1252 1313 

Upplands-Bro 1280 1290 

Salem 1383 1472 

Håbo (2019) 1110 1163 

Knivsta 1414 1522 

Tierp 1070 1070 

Östhammar 1030 1410 

Stockholm 1200 1430 

Tabell 3 jämförelser handläggningskostnad per timme. 



Av jämförelsekommunerna är det bara Knivsta som har gått över till att använda den nya 
behovsstyrda taxan från SKR.  

3.2 Handläggningskostnad per timme 
Handläggningskostnaden per timme har räknats ut genom att använda SKRs mallar. Processen 
som är densamma för både livsmedelstillsyn och tillsyn enligt miljöbalken ser ut enligt 
följande: 

1. Räkna ut genomsnittlig handläggningstid. Där har Håbos behovsutredning använts som
underlag. Från den totala årsarbetstiden dras frånvarotid bort (semester, vab,
sjukfrånvaro) och sedan bedömer man den faktiska handläggningstiden av återstående
tid.

2. Räkna ut genomsnittlig lönekostnad per handläggare. Där har personalbudgeten
använts som underlag

3. Räkna ut gemensamma kostnader (s.k. OH-kostnader) som ska fördelas. De består av
två delar, dels förvaltningens kostnader som ska fördelas på antalet medarbetare på
förvaltningen dels avdelningsspecifika kostnader som ska fördelas på antalet
medarbetare på avdelningen. Avdelningschef och stab ska inte räknas in utan redovisas
som en kostnad som ska fördelas.

4. Summera alla kostnader och dela dessa med handläggningstiden i antalet timmar per år
för att räkna ut handläggningskostnad per timme.

5. Handläggningskostnaden per timme räknas sedan upp årligen enligt prisindex för
kommunal verksamhet (PKV1).

För tillsyn enligt miljöbalken och strålskyddslagen blev handläggningskostnaden per 
timme för 2021 1246 kr per timme och för livsmedelstillsyn 1250 kr.  

3.3 Taxebestämmelser tillsyn enligt miljöbalken och 
strålskyddslagen 

Mallen som har använts har tagits fram av SKR men har anpassats efter Håbos behov. En 
jämförelse har gjorts med tidigare taxebestämmelser samt med Knivsta och Uppsalas 
taxebestämmelser och den har skickats ut på remiss till miljöavdelningens medarbetare. 
Målsättningen har varit att förenkla och göra det tydligt för både handläggare och 
verksamheter.  

1 https://skr.se/ekonomijuridikstatistik/ekonomi/budgetochplanering/prisindex/pkv.1334.html 



3.4 Bilagor till taxa för tillsyn enligt miljöbalken och 
strålskyddslagen 

Till taxebestämmelser för prövning enligt miljöbalken och strålskyddslagen hör följande 
bilagor:  

 Taxebilaga ett (1), med avgifter eller grund för avgifter för verksamheter eller åtgärder
som saknar fastställd prövningsnivå.

 Taxebilaga två (2) där avgiften eller grunden för avgiftsuttaget anges för verksamheter
eller åtgärder med en fastställd prövningsnivå (A, B, C), miljöprövningsförordning
(2013:251) och anmälningspliktiga hälsoskyddsverksamheter enligt förordningen om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899)

 Taxebilaga tre (3) där avgiften eller grunden för avgiftsuttaget anges för verksamheter
eller åtgärder som saknar fastställd anmälnings- och tillståndspliktig nivå enligt
miljöprövningsförordningen, miljöbalken, förordning om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd (1998:808).

Bilagorna är i Excel-format och en första genomgång har gjorts tillsammans med miljöchef och 
handläggare. Verksamheter som inte finns i Håbo kommun har markerats som ej aktuella. 
Sedan har bilagorna jämförts och anpassats till det arbete som genomförts av miljösamverkan 
Stockholms län för att sedan skickas ut på remiss tillavdelningens medarbetare som har 
kommit med synpunkter och förslag till ändringar. När tillsynsbehovet för alla verksamheter är 
ifyllt så skapar man själva taxebilagorna i ett format som är mer lättläsligt genom ett makro i 
Excel-filen (Uppdatera taxebilagor). 

3.5 Taxebestämmelser tillsyn enligt livsmedelslagen 
 Tillvägagångssättet har varit detsamma som för taxebestämmelser för tillsyn enligt miljöbalken 
och strålskyddslagen (Se avsnitt 3.3). Till taxebestämmelser för tillsyn enligt livsmedelslagen 
hör en bilaga som beskriver Livsmedelverkets modell för riskklassning som används för att 
bestämma kontrolltiden för en specifik verksamhet. Den består av tre moduler: 

 Riskmodulen som värderar olika riskfaktorer som är kopplade till verksamheten i
livsmedelsanläggningen. Modulen ger en riskklass och en initial kontrolltid.

 Informationsmodulen ger ett kontrolltidstillägg för kontroll av märkning och annan
information, samt av spårbarhets- och återkallelserutiner.

 Erfarenhetsmodulen bedömer hur väl livsmedelsföretagaren uppfyller kraven i
livsmedelslagstiftningen, det vill säga resultatet av den kontroll som tidigare gjorts på
anläggningen. Modulen ger en erfarenhetsklass och en tidsfaktor som justerar
kontrolltiden uppåt eller nedåt.



Bild 1: Beräkning av kontrolltid enligt Livsmedelverkets riskmodell 

4 Leverans 
Följande filer ingår i leveransen (förutom denna slutrapport): 

 Handläggningskostnad per timme för tillsyn enligt livsmedelslagen 
(Handlaggningskostnad-per-tim-Livsmedel 20200617.xls) 

 Handläggningskostnad per timme för tillsyn enligt miljöbalken och strålskyddslagen
(Handlaggningskostnad-per-tim-MB 20200617.xls)

 Taxebestämmelser för tillsyn enligt livsmedelslagen (Taxebestämmelser Livsmedel
20200617.doc)

 Taxebestämmelser för tillsyn enligt miljöbalken och strålskyddslagen
(Taxebestämmelser MB 20200617.doc)

 Taxebilaga 1 (Taxebilagor 1 20200617.xls)
 Taxebilagor 2 och 3 (Taxebilagor 2-3 20200617.xls)

5 Slutsatser och rekommendationer 
 Att ta fram en ny taxa är ett relativt omfattande arbete men ett grundligt arbete med

fokus på hur den sedan ska tillämpas underlättar för både handläggare och
verksamheter.

 Det är viktigt att involvera handläggarna i arbetet, det är de som ska tillämpa taxan.
 Det finns önskemål från handläggarna att ha en genomgång kring slutresultatet för

gemensamma diskussioner kring taxan - det är att rekommendera att ha dessa på en
regelbunden basis.

 Att kontinuerligt se över och arbeta med taxan. Den ska underlätta arbetet för
handläggarna och upplevas som rättvis och lättförståelig av verksamheterna.

 Ta fram en förenklad form av taxa med målgrupp verksamhetsutövare där timpris
redovisas men också med uträknade kostnader. (Istället för att skriva timavgift hög så
skriver man ut den uträknade kostnaden).

 Fortsätt med tidredovisning och jämför med taxan, samt uppdatera taxan vid behov.



 
 

 

 Genomför workshops med avdelningen där man diskuterar utmaningarna i att ta betalt 
och varför det är viktigt (likställighetsprincipen bl.a.) 
 

6 Länkar 
SKR Taxa livsmedel: 
https://skr.se/samhallsplaneringinfrastruktur/miljohalsa/taxamiljo/livsmedel.2221.html 

Livsmedelsverket om riskklassning: 
https://kontrollwiki.livsmedelsverket.se/artikel/194/riskklassning-av-anlaggningar-efter-
primarproduktion 

SKR taxa miljöbalken: 
https://skr.se/samhallsplaneringinfrastruktur/miljohalsa/taxamiljo/taframdintaxa.26883.html 

Jämförelsekommunernas webbplatser samt Uppsala kommuns webbplats 
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6. Resultat handläggningskostnad per timme

Genomsnittlig årslön per handläggare inkl po-tillägg 614 462 kr Från fliken"Lönekostnad och årsarbetskraft"

Gemensam kostnad per handläggare (OH) 98 962 kr
Myndighetsspecifik kostnad handläggare 281 382 kr
Summa kostnader per handläggare 994 806 kr

Handläggningstid (tim) 821 tim

Kostnader: 994 806 kr
Handläggningstimmar: 821 tim

Resultatet av modellen ger följande handläggningskostnad

1 212 kr

Indexuppräkning

Indexuppräkning år 2021 2022 2023 2024
Indexuppräkning % 2,20% 2,20% 2,00% 2,80%
Index (kronor) 27 kr 27 kr 25 kr 36 kr
Indexuppräknad handläggningskostnad 
per timme 1 238 kr 1 266 kr 1 291 kr 1 327 kr

Handläggningskostnad per timme

Från fliken "Genomsnittlig tid"

Från fliken "Gemensamma kostnader"
Från fliken "Gemensamma kostnader"

 = 1 212 kr/tim



 

 

 

 

 

Antaget av Kommunfullmäktige 

Antaget 20xx-xx-xx § xx  

Giltighetstid Tills vidare dock senast 2030 

Dokumentansvarig Bygg- och miljöavdelningen 

RIKTLINJER FÖR

Styr-

dokument 

RIKTLINJER FÖR

Styr-

dokument 

TAXA FÖR 

Miljöbalken  

och strålsydds-

lagens 

områden 



TAXA 2(9) 

Datum Vår beteckning 

2021-09-23 xxxxxxxxxxxx 

Håbo kommuns styrdokumentshierarki 

Diarienummer KF 20xx-xx-xx, § xx 

Gäller för   Taxa inom miljöbalken och strålskyddslagens 

områden 

Tidpunkt för  Senast december år 2030 

aktualitetsprövning 

Ersätter tidigare versioner KF 2016-11-07, § 126 



TAXA 3(9) 

Datum Vår beteckning 

2021-09-23 xxxxxxxxxxxx 

Taxa för tillsyn inom miljöbalken och 
strålskyddslagens områden 

Innehåll 

Taxa för tillsyn inom miljöbalken och strålskyddslagens områden 3 

1. Inledande bestämmelser 4 

2. Timavgift 5 

3. Avgift för ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag5

4. Avgift för anmälningsärenden 6 

5. Avgift för återkommande tillsyn 7 

6. Avgifter vid ändrat tillsynsbehov 8 

7. Avgift för regelbunden tillsynFel! Bokmärket är inte definierat.

8. Avgift för tillsyn i övrigt 8 

8.1 Nedsättning av avgift 8 

8.2 Avgiftens erläggande 8 

8.3 Verkställighetsfrågor m.m. 8 

Bilaga 1 Avgifter 

Bilaga 2 Årliga avgifter 

Bilaga 3 Timavgifter 



TAXA 4(9) 

Datum Vår beteckning 

2021-09-23 xxxxxxxxxxxx 

Inledande bestämmelser 

1 § Denna taxa gäller avgifter för Håbo kommuns kostnader för prövning 

och tillsyn enligt miljöbalken och strålskyddslagen, bestämmelser 

meddelade med stöd av miljöbalken eller EU:s förordningar inom 

miljöbalkens tillämpningsområde. Exempel på det är bland annat 

naturvård och kulturvård, skydd av områden, miljöfarlig verksamhet, 

hälsoskydd, verksamheter som orsakar miljöskador, vattenverksamhet, 

skötsel av jordbruksmark, kemiska produkter, biotekniska organismer och 

varor, avfall och producentansvar.  

Utöver vad som anges i denna taxa kan ersättning till kommunen utgå bl.a. 

enligt 26 kap. 22 § miljöbalken för undersökningskostnader och enligt 25 

kap. 2 § miljöbalken för rättegångskostnader.  Taxan gäller även avgifter 

för kostnader för prövning och tillsyn enligt strålskyddslagen (2018:396) 

med tillhörande förordning strålskyddsförordning och 

strålskyddsföreskrifter. 

2 § Avgift enligt denna taxa ska betalas för  

1. Handläggning och andra åtgärder med anledning av ansökningar om

tillstånd, dispens eller undantag.

2. Handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälan av

verksamhet eller åtgärd, och

3. Handläggning och andra åtgärder vid tillsyn i övrigt.

4. Tillsyn för klagomål som är befogade eller kräver utredning som

överstiger 30 min handläggningstid.

 3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för  

1. Tillsyn som föranleds av klagomål som är obefogat, och inte

kräver utredning.

2. Handläggning som föranleds av att beslut av nämnd enligt

miljöbalken och strålskyddslagen överklagas.

3. Upprättande av ansökan om utdömande av vite.

4 § Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkning av avgiften 

fattas av bygg- och miljönämnden.   

5 § Enligt 27 kap. 3 § miljöbalken är alla som är skyldiga att betala en 

avgift enligt denna taxa, eller enligt 26 kap. 22 § miljöbalken, skyldiga att 

lämna de uppgifter som behövs för att avgiftens eller ersättningens storlek 

ska kunna bestämmas.   



TAXA 5(9) 

Datum Vår beteckning 

2021-09-23 xxxxxxxxxxxx 

1. Timavgift

6 § Avgiftsuttag sker: 

1) I förhållande till de avgiftsnivåer som motsvaras av

handläggningstid enligt taxebilaga 1.

2) I förhållande till den årliga handläggningstid som anläggningen

eller verksamheten tilldelats i taxebilaga 2.

3) I förhållande till den faktiskt nedlagda tillsynstiden i det enskilda

ärendet.

4) Enligt de andra grunder som anges i taxan.

7 § Vid tillämpning av denna taxa införd den 1 januari 2022 är timavgiften 

handläggningskostnaden per hel timme handläggningstid 1266 kr. Angivet 

belopp utgår från oktober månad 2021 som basmånad för indexering av 

timavgift enligt 9 §.  

8 § I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd 

handläggningstid avses med handläggningstid den sammanlagda tid som 

varje tjänsteperson vid nämnden har använt för handläggning. Det innebär 

bland annat inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med 

experter och myndigheter, inspektioner, revisioner och provtagning och 

kontroller i övrigt, beredning i övrigt av ärendet samt föredragning av 

beslut.   

9 § Avgift tas ut för varje kvart nedlagd handläggningstid. Om den 

sammanlagda handläggningstiden understiger en halvtimme per år tas 

ingen timavgift ut. För inspektioner, mätningar, och andra kontroller som 

utförs vardagar mellan 19:00 och 07:00, lördagar, söndagar, julafton, 

nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar 

tas avgift ut med en 1,5 gånger ordinarie timavgift.    

Inför varje nytt kalenderår regleras de fasta avgifterna enligt prisindex för 

kommunal verksamhet (PKV). Taxan regleras då för innevarande 

kalenderår med den procentsats som publiceras på SKR:s webbplats i 

oktober månad. 

10 § Om ändringar görs i miljöbalkens bilagor eller 

miljöprövningsförordningen (2013:251) får bygg- och miljönämnden 

göra motsvarande ändringar i bilagor till denna taxa. Likaså gäller 

ändringar i Strålskyddslagen (2018:396). 

2. Avgift för ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag

11 § Avgift för prövning av ansökningar om tillstånd, dispens eller 

undantag ska betalas som antingen fast avgift genom tillämpning av den 

avgiftsnivå som anges i taxebilaga 1 eller i form av timavgift genom att 

den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med 

timavgiften. Om den utförda handläggningstiden i ärenden med fasta 



 

 TAXA 6(9) 

 Datum Vår beteckning 

 2021-09-23 xxxxxxxxxxxx 

 

avgifter överstiger handläggningstiden som anges i taxan kan 

tillsynsmyndigheten debitera sökande för de överstigande timmarna.   

Avgift för prövning ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som 

ansökningen avser.   

12 § Om det i ett beslut om tillstånd föreskrivs att en anordning inte får tas 

i bruk förrän den har besiktigats och godkänts av nämnden ingår 

kostnaden för en sådan besiktning i den fasta avgiften. Kan anordningen 

inte godkännas vid den besiktningen och ny besiktning måste ske vid 

ytterligare ett tillfälle, tas timavgift ut för den ytterligare 

handläggningstiden   

13 § Avgift för prövning av ansökan om tillstånd, dispens eller undantag 

ska betalas av sökanden.   

14 § Avgift för prövning ska betalas även om ansökan avslås eller 

återkallas. Avgift tas inte ut för en ansökan som återkallas innan 

handläggning påbörjas.  

15 § I ärenden om ansökan om tillstånd för miljöfarlig verksamhet som 

prövas av kommunen är sökanden i förekommande fall även skyldig att 

ersätta kommunens kostnader enligt 19 kap. 4 och 5 §§ miljöbalken för 

sakkunniga som har tillkallats av kommunen och för kungörelser i ärendet. 

Sökanden är även skyldig att ersätta kommunens kostnader för 

kungörelser i ärendet om tillstånd, dispens eller undantag enligt 7 kap. 

miljöbalken eller förordningen (1998:1252) om områdesskydd.   

16 § Utöver avgift för prövning, tillstånd, dispens eller undantag, kan 

avgift för tillsyn komma att tas ut för den verksamhet eller åtgärd som 

prövningen avser enligt vad som anges i denna taxa.   

3. Avgift för anmälningsärenden 

17 § Avgift för handläggning av anmälan av verksamhet eller åtgärd ska 

betalas i form av fast avgift motsvarande den uppskattade tidsåtgången för 

verksamheten eller åtgärden enligt bilaga 1 eller genom att den faktiskt 

nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan, eller 

enligt de grunder i övrigt som anges i taxebilaga 1.   

Avgift för handläggning av anmälan ska betalas för varje avgiftsbelagt 

ärende som anmälan avser. Om en anmälan omfattar flera miljöfarliga 

verksamheter enligt taxebilaga 1 ska full avgift betalas för den punkt som 

medför den högsta avgiften med tillägg av 25 procent av summan av de 

belopp som anges för övriga verksamheter.  

Om den utförda handläggningstiden i ärenden med fasta avgifter 

överstiger handläggningstiden som anges i taxan kan tillsynsmyndigheten 

debitera sökande för överstigande timmar. 



TAXA 7(9) 

Datum Vår beteckning 

2021-09-23 xxxxxxxxxxxx 

Avgift tas inte ut för en anmälan som återkallas innan handläggningen har 

påbörjats.   

18 § Avgift för handläggningen av anmälan ska betalas av den som driver 

eller avser att bedriva verksamheten eller vidta åtgärden.   

19 § Utöver avgift med anledning av handläggning av anmälan, kan avgift 

för tillsyn komma att tas ut för den verksamhet eller åtgärd som anmälan 

avser enligt vad som anges i denna taxa.   

4. Avgift för återkommande tillsyn

20 § För återkommande tillsyn över miljöfarlig verksamhet eller åtgärder 

med en fastställd prövningsnivå (A eller B) enligt 

miljöprövningsförordningen ska en fast årlig avgift betalas enligt vad som 

framgår av taxebilaga 2.   

21 § För återkommande tillsyn över en verksamhet eller åtgärd med 

fastställd anmälningsplikt (C) enligt miljöprövningsförordningen, eller  

hälsoskyddsverksamheter som ska anmälas enligt förordningen om 

miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (H) ska en fast årlig avgift betalas 

enligt vad som framgår av taxebilaga 2.  

22 § För regelbunden tillsyn över sådana verksamheter eller åtgärder som 

saknar fastställda krav på anmälan (”U” och ”UH”) ska avgift betalas i 

form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i 

ärendet multipliceras med timtaxan enligt vad som framgår av bilaga 3.  

23 § Om en verksamhetsutövare har verksamheter med verksamhetskoder 

inom tre eller flera olika verksamhetsgrupper som har egna rubriker i 

bilaga 2, så ska total avgift motsvara timmarna från verksamhetsgruppen 

med det högst angivna timantalet i bilaga 2 med ett tillägg om 25 procent 

på den avgiften.     

24 § För verksamheter som tillståndsprövats ska avgiften bestämmas med 

utgångspunkt ifrån vad som anges i tillståndsbeslutet i fråga om 

produktionsvolym eller liknande.   

25 § Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Sådan 

avgift ska betalas från och med det kalenderår som följer efter att det att 

beslut om tillstånd till verksamhet meddelats eller anmälan skett – eller  i 

de fall tillstånd eller anmälan inte krävts, verksamheten har påbörjats. För 

tillsyn som sker dessförinnan tas timavgift ut.   

Fast årlig avgift ska betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat 

kalenderår som verksamheten bedrivs.   



TAXA 8(9) 

Datum Vår beteckning 

2021-09-23 xxxxxxxxxxxx 

5. Avgifter vid ändrat tillsynsbehov

26 § För verksamheter som omfattas av fast årlig tillsynsavgift får 

nämnden i särskild ordning besluta om extraordinär tillsynsavgift. Denna 

avgift tas ut för ett visst år om den faktiskt utförda tillsynen överskrider 

den tillsynstid som motsvaras av den fasta avgiften och denna tillsyn är 

föranledd av att verksamhetsutövaren bryter mot villkor, inte följer 

förelägganden eller förbud eller som orsakats av yttre påverkan i större 

omfattning.   

Extraordinär tillsynstid beräknas som timavgift enligt § 6 och ska betalas i 

efterskott av den som är verksamhetsutövare vid tillsynens utförande.   

6. Avgift för tillsyn i övrigt

27 § Avgift för tillsyn i övrigt ska betalas i form av timavgift genom att 

den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med 

timtaxan eller enligt de grunder som i övrigt anges i taxebilaga 1.   

28 § Avgift för tillsyn betalas av den som bedriver eller avser att bedriva 

verksamheten, vidtar åtgärd eller i annat fall kan anses ha gett upphov till 

olägenheter som föranleder tillsynsåtgärden.  

Tillsyn över miljöskador enligt 10 kap miljöbalken ska betalas av den som 

enligt det 10 kap miljöbalken är ansvarig för avhjälpande eller kostnader.  

8.1 Nedsättning av avgift  

29 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art, 

omfattning, tillsynsbehov, nedlagd handläggningstid och övriga 

omständigheter, får avgift enligt denna taxa i ett enskilt fall sättas ner eller 

efterskänkas.     

8.2 Avgiftens erläggande   

30 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Håbo kommun. 

Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i räkning.  

8.3 Verkställighetsfrågor m.m.   

31 § Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 4 § förordningen (1998:940) om avgifter för 

prövning och tillsyn enligt miljöbalken framgår att kommunal nämnds 

beslut om avgift får verkställas enligt utsökningsbalken.   

32 § Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 5 § förordningen (1998:940) om avgifter för 

prövning och tillsyn enligt miljöbalken framgår att kommunal nämnd får 

förordna att dess beslut om avgift ska gälla omedelbart, även om det 

överklagas.   

33 § Enligt 19 kap. 1 § miljöbalken överklagas kommunal nämnds beslut 

om avgift till länsstyrelsen.   



TAXA 9(9) 

Datum Vår beteckning 

2021-09-23 xxxxxxxxxxxx 

Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2022. I ärenden som rör tillstånd, 

anmälningar och dispenser tillämpas taxan på ärenden som kommer in 

efter denna dag.   



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-11-15 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 253 Dnr 2021/00372 

Antagande av "Taxa för miljöbalken och strålskyddsla-
gens områden" 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Föreslå kommunfullmäktige att taxa för tillsyn enligt miljöbalken och

strålskyddslagen i sin gällande utformning antagen av kommunfullmäktige

den 7 november 2016 § 125, upphör att gälla den 31 december 2021.

2. Föreslå kommunfullmäktige att anta redovisat förslag till ny taxa för till-

syn enligt miljöbalken och strålskyddslagen med tillhörande bilagor att gälla

från den 1 januari 2022.

Beslutet fattas med stöd av 27 kap 1 § miljöbalken (1998:808), förordning 

(1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, 8 kap 2 

§ 3 p och 14 § strålskyddsförordning (2018:506) och 10 kap 4 § strålskydds-

lagen

Sammanfattning 

 Utgångspunkten vid framtagandet av den nya taxan har varit att den nya 

taxan ska baseras på Sveriges kommuner och Regioners (SKR) modell från 

2016. Taxeunderlaget från SKR baseras på en handläggningskostnad per 

timme. Syftet med denna nya taxa är att kommunen ska få täckning för sina 

kostnader enligt ovan nämnda krav. Tidsuppskattningar ska ge möjlighet att 

ge kommunen ersättning för de timmar som läggs ned, och en framräknad 

handläggningskostnad per timme ska täcka lönekostnader och övriga kost-

nader som kan hänföras till området.  

För framräkning av underlag till taxa har basåret 2020 använts. Timpriset 

räknas sedan upp med ett prisindex för kommunal verksamhet (PKV). SKR 

arbetar med att tydligt koppla ihop tillsynsplan och finansiering av tillsyn 

inom miljöbalken och strålskyddslagens områden. Det är viktigt att behovet 

av tillsyn är det som styr den finansiering som behövs. Till skillnad från den 

tidigare taxemodellen (risk- och erfarenhetsbaserade modellen) har den nya 

behovsstyrda taxan fokus på övergripande processer och tillvägagångssätt, 

till exempel hur behovsutredning, tillsynsplan och finansiering av tillsyn hör 

ihop.  

Mallarna som har använts från SKR består av mallar för uträkning av hand-

läggningskostnad per timme, mallar för taxebestämmelser och bilagor. Bila-

gorna är: Taxebilaga 1, taxebilaga 2 fast årlig avgift och taxebilaga 3 ti-

mavgift. Taxebilaga 2 fast årlig avgift och taxebilaga 3 timavgift bygger på 

miljöprövningsförordningens indelning av ämnesområden. Taxebilaga 1 

bygger på den tillsyn som ska utföras som inte finns med i miljöprövnings-

förordningen, utan endast miljöbalken med tillhörande förordningar.  



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 

Sammanträdesdatum 

2021-11-15 

Kommunstyrelsens ar-
betsutskott 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

Håbo kommun tog 2020 fram en behovsutredning och en tillsynsplan (BMN 

2020/00003) som beskriver behovet och planen för tillsyn. Den har använts 

som underlag i arbetet. För att beräkna handläggningskostnad per timme har 

Bygg- och miljöförvaltningens budget inkl. personalbudget för år 2020 an-

vänts. Ett arbete pågår kring gemensam utvärdering och anpassning av mal-

larna från SKR inom ramen för Miljösamverkan Stockholms län och Håbo 

kommun har fått ta del av underlag som har använts i arbetet. Anpassning-

arna handlar främst om att införa fler avgiftsnivåer.  

Kommunledningsförvaltningen har inget ytterligare att anföra och föreslår 

kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta enligt bygg- 

och miljönämndens beslut.    

Beslutsunderlag 

– Taxebestämmelser för miljöbalken och strålskyddslagen 2021-09-23

– Taxebilaga 1 2020-08-07

– Taxebilaga 2 och 3 2020-08-07

– Handläggningskostnad 2021-09-23

Rapport framtagning av taxor 2020-08-03  

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om arbetsutskottet beslutar enligt förslag till beslut och 

finner att så är fallet.  

______________ 



TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

Datum Vår beteckning 

2021-11-04 KS 2021/00372 nr 104265 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens kansli 
Olle Forsmark, Nämndsekreterare 

olle.forsmark@habo.se 

Antagande av "Taxa för miljöbalken och strålskyddslagens 
områden" 

Förslag till beslut 

1. Föreslå kommunfullmäktige att taxa för tillsyn enligt miljöbalken och

strålskyddslagen i sin gällande utformning antagen av kommunfullmäktige den

7 november 2016 § 125, upphör att gälla den 31 december 2021.

2. Föreslå kommunfullmäktige att anta redovisat förslag till ny taxa för tillsyn

enligt miljöbalken och strålskyddslagen med tillhörande bilagor att gälla från

den 1 januari 2022.

Beslutet fattas med stöd av 27 kap 1 § miljöbalken (1998:808), förordning 

(1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, 8 kap 2 

§ 3 p och 14 § strålskyddsförordning (2018:506) och 10 kap 4 §

strålskyddslagen

Sammanfattning 

 Utgångspunkten vid framtagandet av den nya taxan har varit att den nya taxan 

ska baseras på Sveriges kommuner och Regioners (SKR) modell från 2016. 

Taxeunderlaget från SKR baseras på en handläggningskostnad per timme. 

Syftet med denna nya taxa är att kommunen ska få täckning för sina kostnader 

enligt ovan nämnda krav. Tidsuppskattningar ska ge möjlighet att ge 

kommunen ersättning för de timmar som läggs ned, och en framräknad 

handläggningskostnad per timme ska täcka lönekostnader och övriga kostnader 

som kan hänföras till området.  

För framräkning av underlag till taxa har basåret 2020 använts. Timpriset 

räknas sedan upp med ett prisindex för kommunal verksamhet (PKV). SKR 

arbetar med att tydligt koppla ihop tillsynsplan och finansiering av tillsyn inom 

miljöbalken och strålskyddslagens områden. Det är viktigt att behovet av tillsyn 

är det som styr den finansiering som behövs. Till skillnad från den tidigare 

taxemodellen (risk- och erfarenhetsbaserade modellen) har den nya 

behovsstyrda taxan fokus på övergripande processer och tillvägagångssätt, till 

exempel hur behovsutredning, tillsynsplan och finansiering av tillsyn hör ihop.  

Mallarna som har använts från SKR består av mallar för uträkning av hand-

läggningskostnad per timme, mallar för taxebestämmelser och bilagor. Bila-

gorna är: Taxebilaga 1, taxebilaga 2 fast årlig avgift och taxebilaga 3 timavgift. 

Taxebilaga 2 fast årlig avgift och taxebilaga 3 timavgift bygger på 

miljöprövningsförordningens indelning av ämnesområden. Taxebilaga 1 bygger 

på den tillsyn som ska utföras som inte finns med i miljöprövnings-

förordningen, utan endast miljöbalken med tillhörande förordningar.  



TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

Datum Vår beteckning 

2021-11-04 KS 2021/00372 nr 104265 

Håbo kommun tog 2020 fram en behovsutredning och en tillsynsplan (BMN 

2020/00003) som beskriver behovet och planen för tillsyn. Den har använts 

som underlag i arbetet. För att beräkna handläggningskostnad per timme har 

Bygg- och miljöförvaltningens budget inkl. personalbudget för år 2020 an-

vänts. Ett arbete pågår kring gemensam utvärdering och anpassning av mal-

larna från SKR inom ramen för Miljösamverkan Stockholms län och Håbo 

kommun har fått ta del av underlag som har använts i arbetet. Anpassning-arna 

handlar främst om att införa fler avgiftsnivåer.  

Kommunledningsförvaltningen har inget ytterligare att anföra och föreslår 

kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta enligt bygg- och 

miljönämndens beslut.    

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

"[Beskriv: För kommunen, på kort och lång sikt. Inom årets driftbudgetram?]" 

Barnperspektivet 

Ej aktuellt 

Näringslivsperspektivet 

Förslaget på ny taxa innebär att fler ärenden går från timdebitering till en 

fast taxa. Detta gör det tydligare för företag i fler ärenden vilken avgift som 

kommer att debiteras i ärendet. 

Uppföljning 

Utfallet av den nya taxan kommer följas upp under första kvartalet 2023. 

Vid behov sker en revidering av taxan under 2023 med nytt förslag som 

bygg- och miljönämnden får besluta om.  

Beslutsunderlag 

– Taxebestämmelser för miljöbalken och strålskyddslagen 2021-09-23

– -08-07 

– -08-07 

– -09-23 

– -08-03 

__________ 

Beslut skickas till 

Förvaltningschef Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Avdelnings – och enhetschefer bygg- och miljöavdelningen 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-11-29 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 314 Dnr 2021/00406 

Indexreglering av avfallstaxa och höjning av avgifter 
för slamtömning 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att höja slamtaxan avse-

ende budningar, express- och akuta tömningar med 20 %. Genom höjningen

införs en miljöstyrning och taxan blir konstruerad på ett sätt som uppmunt-

rar kunden att göra mer miljöriktiga val.

2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att genomföra redaktion-

ella ändringar i avfallstaxan enligt bilaga Avfallstaxa 2022, med föreslagna

revideringar.

3. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att göra följande tillägg

under punkt 1.7 i avfallstaxan, i samband med att kommunen övertar ansva-

ret för returpapper:

Fastighetsinnehavare får beställa hämtning av returpapper av någon av de 

entreprenörer som Håbo kommun har godkänt. Avgifter för hämtning av re-

turpapper från fastighet bestäms av den godkända entreprenören enligt för-

utsättningarna i godkännandet från kommunen och i konkurrens med övriga 

godkända entreprenörer. Avgifterna betalas till den entreprenör som anlitas.  

Sammanfattning 

Den 5 oktober beslutade Tekniska nämnden, i enlighet med punkt 1.9 i av-

fallstaxan, att indexhöja avfallstaxan utifrån avfallsindex A12:1 MD. För-

ändring i avfallsindex A12:1 MD mellan juni 2020 och juni 2021 var 3,4 % 

och avfallstaxan kommer att höjas med 3,4 % från den 1 januari 2022.   

Håbo kommuns avfallstaxa gäller sedan 1 januari 2021. Sedan dess har en 

del förändringar skett och avfallstaxan behöver revideras, både redaktionellt 

för att göra taxedokumentet tydligare, utifrån lagändringar och ökad miljö-

styrning.  

Följande förändringar föreslås gälla från 1 januari 2022: 

1. Miljöstyrning av slamtaxan

I Håbo arbetar vi med miljöfrågor för att skapa en god miljö för de som bor, 

arbetar och verkar i kommunen, men också för att bidra till en hållbar ut-

veckling så att nuvarande och kommande generationer kan leva i en hälso-

sam och god miljö. Genom att införa en mer miljöstyrande slamtaxa bidrar 

det till minskade utsläpp och transporter, fler planerade och schemalagda 

tömningar. Kostnaden för den schemalagda tömningen föreslås oförändrad. 

Kostnaden för budning, express och akut tömning höjas med 20 %. Genom 

Ärende 13
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Sammanträdesdatum 

2021-11-29 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

höjningen införs en miljöstyrning och taxan blir konstruerad på ett sätt som 

uppmuntrar kunden att göra mer miljöriktiga val. 

2. Redaktionella ändringar

Nedan redovisas ett antal föreslagna ändringar. Fullständig redovisning av 

redaktionella ändringar återfinns i bilaga Avfallstaxa 2022, med föreslagna 

revideringar. 

Förtydliganden under punkt 1.7.1 gällande vad som ingår i grundavgiften 

och hur den tillämpas. 

För att tydliggöra för kunderna om vilka avgifter som ingår i samband med 

slamtömning föreslås att kostnaden för behandlingsavgiften för slammet 

flyttas från tabell 30 till tabell 28.  

För att förtydliga för kunderna föreslås följande text läggas till i tabell 2.3.2 

Extra tömningar och extra säck, extrasäckar får väga max 15 kilo st. 

Efter ändringar i miljöbalken ersätts begreppet hushållsavfall av kommunalt 

avfall  

ordalydelsen jämförligt hushållsavfall tas bort, och ersätts med avfall som 

liknar avfall från hushåll. 

3. Kommunal ansvar för returpapper

I samband med att kommunen övertar ansvaret för returpapper föreslås föl-

jande tillägg göras under punkt 1.7 i avfallstaxan: 

Fastighetsinnehavare får beställa hämtning av returpapper av någon av de 

entreprenörer som Håbo kommun har godkänt. Avgifter för hämtning av re-

turpapper från fastighet bestäms av den godkända entreprenören enligt för-

utsättningarna i godkännandet från kommunen och i konkurrens med övriga 

godkända entreprenörer. Avgifterna betalas till den entreprenör som anlitas. 

De entreprenörer på marknaden som är intresserade av att samla in retur-

papper i kommunen behöver göra en ansökan om tillstånd som kommunen 

godkänner, så fort uppställda krav är uppfyllda. Entreprenören lämnar det 

insamlade returpappret på plats anvisad av kommunen. Fler entreprenörer 

kan bli godkända, aktuell lista kommer att finnas på kommunens hemsida 

vid årsskiftet.  

Beslutsunderlag 

– Håbo kommuns avfallstaxa, TN 2020/00231 nr 3905

- Avfallstaxa 2022, med föreslagna revideringar
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Sammanträdesdatum 

2021-11-29 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt förslag till beslut 

och finner att så sker.  

______________ 
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Sammanträdesdatum 

2021-10-05 

Tekniska nämnden 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 88 Dnr 2021/00356 

Indexreglering av avfallstaxa och höjning av avgifter 
för slamtömning 

Tekniska nämndens beslut 

1. Tekniska nämnden beslutar att index höja avfallstaxan med 3,4 %. Ny

taxa gäller från 1 januari 2022.

2. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att höja slamtaxan

avseende budningar, express- och akuta tömningar med 20 %. Genom

höjningen införs en miljöstyrning och taxan blir konstruerad på ett sätt som

uppmuntrar kunden att göra mer miljöriktiga val.

3. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att genomföra följande

redaktionella ändringar i avfallstaxan:

* Förtydliganden under punkt 1.7.1 gällande vad som ingår i grundavgiften

och hur den tillämpas.

* Kostnaden för behandlingsavgiften för slammet flyttas från tabell 30 till

tabell 28.

* En förtydligande text läggs till i tabell 2.3.2, gällande att extrasäckar får

väga max 15 kilo st.

* Begreppet hushållsavfall ersätts av kommunalt avfall

* Ordalydelsen jämförligt hushållsavfall tas bort, och ersätts med

ordalydelsen avfall som liknar avfall från hushåll.

4. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att göra följande tillägg

under punkt 1.7 i avfallstaxan, i samband med att kommunen övertar

ansvaret för returpapper:

Fastighetsinnehavare får beställa hämtning av returpapper av någon av de 

entreprenörer som Håbo kommun har godkänt. Avgifter för hämtning av 

returpapper från fastighet bestäms av den godkända entreprenören enligt 

förutsättningarna i godkännandet från kommunen och i konkurrens med 

övriga godkända entreprenörer. Avgifterna betalas till den entreprenör som 

anlitas.   



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9(18) 

Sammanträdesdatum 

2021-10-05 

Tekniska nämnden 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

Sammanfattning 

Håbo kommuns avfallstaxa gäller sedan 1 januari 2021. Sedan dess har en 

del förändringar skett och avfallstaxan behöver revideras, både redaktionellt 

för att göra taxedokumentet tydligare, men även kopplat till indexjustering, 

lagändringar och miljöstyrning. Följande förändringar föreslås gälla från 1 

januari 2022: 

1. Indexreglering av avfallstaxan

Förändring i avfallsindex A12:1 MD mellan juni 2020 och juni 2021 är 3,4 

% varpå avgifterna i avfallstaxan föreslås höjas med 3,4 % och de nya 

avgifterna föreslås träda i kraft 1 januari 2022. Avfallsansvarig nämnd har 

enligt kommunens avfallstaxa rätt att fatta beslut om de nya avgifterna. 

2. Miljöstyrning av slamtaxan

I Håbo arbetar vi med miljöfrågor för att skapa en god miljö för de som bor, 

arbetar och verkar i kommunen, men också för att bidra till en hållbar 

utveckling så att nuvarande och kommande generationer kan leva i en 

hälsosam och god miljö. Genom att införa en mer miljöstyrande slamtaxa 

bidrar det till minskade utsläpp och transporter, fler planerade och 

schemalagda tömningar. Kostnaden för den schemalagda tömningen föreslås 

oförändrad. Kostnaden för budning, express och akut tömning höjas 

Beslutsunderlag 

Håbo kommuns avfallstaxa, TN 2020/00231 nr 3905. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

 Ordförande frågar om nämnden kan besluta i enlighet med förslag till 

beslut och finner att så är fallet.      

______________ 

Beslutet skickas till: 

- Kommunstyrelsen

- Avfallschef
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Antagna av Kommunfullmäktige 
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1. Inledning

Avgifterna i avfallstaxan avser de avgifter som kommunen enligt 27 kap.
§§ 4-6 Miljöbalken får ta ut för täckande av kostnader för
avfallshanteringen.

2. Avfallstaxa 2021
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1 Allmänna bestämmelser 

Avgifter i taxan är angivna inklusive moms. 

Gällande bestämmelser för hantering av avfall under kommunalt ansvar enligt 15 kap. 20 § 
miljöbalken hanteringen av hushållsavfall finns i föreskrifter för avfallshantering i Håbo 
kommun. 

1.1 Principer 

Dessa föreskrifter om avgifter har kommunen beslutat med stöd av 27 kap. 4 § miljöbalken. 
Avfallstaxan omfattar avgifter för den hantering av avfall som utförs genom kommunens 
försorg och som kommunen ansvarar för enligt 15 kap. 20 § miljöbalken. Enligt 27 kap. 
Avgifterna i avfallstaxan avser de avgifter som kommunen enligt 27 kap. §§ 4 Miljöbalken 
får ta ut för att täcka kostnaderna för avfallshanteringen. Enligt § 5 i samma kapitel får 
avfallsavgift tas ut på ett sådant sätt att återanvändning, återvinning eller annan 
miljöanpassad avfallshantering främjas.  

Kommunfullmäktige beslutar om taxan. 

1.2 Definitioner 

Bostad 
En bostad ska vara avsedd för att bo i och ha ett kök med indraget vatten och avlopp. 

En- och tvåbostadshus  
En- och tvåbostadshus är samtliga fastigheter som är taxerade som småhus, enligt 
fastighetstaxeringslagen (1979:1152) och som används för permanentboende. Begreppet 
omfattar villor, radhus, kedjehus och parhus för permanentboende.  

Flerbostadshus  
Bostadshus med minst två våningar och minst tre lägenheter och där lägenheterna ligger på 
varandra.  

Fritidshus 
Fritidshus är bostad som används för rekreation och som inte behöver hämtning av avfall 
året runt. Fritidshusen behöver dock, till skillnad från andra bostäder, inte ha vatten och 
avlopp indraget för att omfattas av bostadsbegreppet. Om en eller flera personer är 
folkbokförda på fastigheten eller om det finns behov av hämtning av avfall året runt 
definieras fastigheten som en- och tvåbostadshus. 

Krantömmande behållare 
Avser underjordsbehållare och andra bottentömmande behållare. 
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Verksamheter  
Till verksamheter räknas alla verksamheter som inte är hushåll och som genererar avfall som 
liknar avfall från hushållär jämförligt med hushållsavfall, till exempel affärer, restauranger, 
skolor, vårdinrättningar, fritidsanläggningar med mera som inte utgörs av boende. Till 
verksamheter räknas även bostäder i speciella boenden som inte har full boendestandard, till 
exempel studentkorridorer samt verksamheter för vård och omsorg samt kolonilott.  

Övriga begrepp som används i denna taxa har samma betydelse som i föreskrifter om 
avfallshantering för Håbo kommun samt 15 kap. miljöbalken och avfallsförordningen 
(2011:927). 

1.3 Avgiftsskyldighet 

Avgiftsskyldig, enligt denna taxa, är fastighetsinnehavare inom Håbo kommun. Med 
fastighetsinnehavare avses den som äger en fastighet eller den som enligt 1 kap. 5 § 
fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som fastighetsägare. Tomträttsinnehavare 
jämställs med fastighetsinnehavare. Alla fastighetsinnehavare är skyldiga att göra anmälan 
om hämtning av avfall till kommunen. 

1.4 Betalning och fakturering 

Avgifter enligt denna taxa ska betalas till kommunen. 

Avgifter ska betalas vid den tidpunkt som anges på fakturan. Sker inte betalning av utfärdad 
faktura inom föreskriven tid utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen, samt kostnader för 
inkasso.  

Betalningsskyldighet vid abonnemang föreligger även då avfall ej finns att hämta eller i de 
fall hämtning inte kunnat utföras. 

Fakturor kan, om det finns särskilda skäl och efter medgivande från kommunens 
avfallsorganisation och fastighetsinnehavare, ställas till nyttjanderättshavare. Kommunen 
kan häva denna överenskommelse om nyttjanderättshavaren inte uppfyller sina åtaganden. 
Avgiftsskyldigheten kvarstår hos fastighetsinnehavaren, vilket innebär att om 
fakturamottagaren inte betalar fakturorna inom föreskriven tid skickas fakturorna till 
fastighetsinnehavaren. 

1.5 Anmälan om ändring 

Ändringar i ägarförhållanden samt abonnemanget, som påverkar avgiftens storlek, till 
exempel behållarvolym eller hämtningsfrekvens ska meddelas till kommunen. Om ändring 
sker under debiteringsperioden regleras avgiftsnivån vid nästkommande ordinarie 
debiteringstillfälle. Betalningsansvar upphör först då anmälan om ändrade ägarförhållanden 
inkommit. 

1.6 Om taxan saknar tillämpning 

I de fall där taxan inte går att tillämpa, exempelvis vid hämtning med andra metoder än de 
som är beskrivna i denna avfallstaxa eller där förhållandena väsentligt avviker från vad som 
är normalt får avfallsansvarig nämnd besluta om avgifter i enlighet med grunderna för denna 
avfallstaxa och de grunder som anges i 27 kap 5§ Miljöbalken.För tjänster som inte finns 
reglerade i denna taxa sker debitering av avgift som bestäms av avfallsansvarig nämnd, 
baserat på de principer som finns i denna taxa.  
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1.7 Avfallsavgifterna 

Taxan består av tre delar: grundavgift, rörlig avgift för hämtning och behandling samt 
tilläggstjänster. 

1.7.1 Grundavgift 

Grundavgiften bidrar till att finansiera kostnader för bland annat återvinningscentral, 
insamling av returpapper från allmänna platser, omhändertagande av grovavfall och farligt 
avfall samt kommunens arbete med planering och uppföljning, administration, information, 
kundtjänst och fakturering.  

En- och tvåbostadshus med gemensamma avfallsbehållare (delade kärl) eller 
gemensamhetslösning, enligt 43-44 §§ i kommunens föreskrifter om avfallshantering, 
betalar en grundavgift per bostad för en- och tvåbostadshus kapitel 2.1 och delar på rörlig 
avgift för abonnemanget, se kapitel 1.7.2. 

När det finns flera bostäder på en fastighet ska grundavgift betalas för varje bostad. För så 
kallade Attefallshus samt för permanent boende på camping gäller grundavgiften för 
lägenheter, när byggnaden används som bostad och abonnemang för avfallshämtningen 
delas med huvudbyggnaden. Om abonnemang inte delas med huvudbyggnaden ska varje 
bostad betala var sin grundavgift för en- och tvåbostadshus, enligt kapitel 2.1. 

1.7.2 Rörlig avgift och tilläggstjänster 

Avgifterna finansierar kostnader för bland annat insamling, transport, eventuell 
eftersortering och behandling av avfall från hushåll och verksamheter. 

En- och tvåbostadshus med gemensamma avfallsbehållare (delade kärl) eller 
gemensamhetslösning, enligt 43-44 §§ i kommunens föreskrifter om avfallshantering delar 
på rörlig avgift för abonnemanget. När hushåll ingår i gemensamhetslösning, enligt 44 §, får 
abonnemang med rörliga avgifter för flerbostadshus och verksamheter i kapitel 3.2 
användas. 

1.7.3 Returpapper – insamling från fastighet 

Fastighetsinnehavare får beställa hämtning av returpapper av någon av de entreprenörer som 
Håbo kommun har godkänt. Avgifter för hämtning av returpapper från fastighet bestäms av 
den godkända entreprenören enligt förutsättningarna i godkännandet från kommunen och i 
konkurrens med övriga godkända entreprenörer. Avgifterna betalas till den entreprenör som 
anlitas. 

1.8 Avgifter vid undantag enligt föreskrifterna 

Uppehåll 
Vid uppehåll i tömning, enligt 68 § i kommunens föreskrifter om avfallshantering, debiteras 
grundavgift under hela uppehållsperioden, men inte rörlig avgift. 

1.9 Indexuppräkning av taxan 

Avgifterna i denna avfallstaxa får regleras baserat på fastställt index. Ändring av avgifterna 
får ske högst en gång per år baserat på förändring i avfallsindex A12:1 MD. Förändringen 
räknas med juni månad, det år då senaste beslutet om avgifter fattades, 2020 som basmånad, 
varvid basmånadens indextal jämförs med indextalet för juni månad innevarande år. 
Framräknade priser avrundas till hela kronor för avgift inklusive moms. Avfallsansvarig 
nämnd fattar beslut om de nya avgifterna. Höjningen träder i kraft 1 januari efterföljande år. 
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2 Avgifter för en- och tvåbostadhus samt fritidshus  

 

2.1 Grundavgift 

Tabell 1 Grundavgift, kr per bostad och år 

Kundkategori Avgift 

En- och tvåbostadshus 1 891 kr 

Fritidshus 1 121 kr 

 

2.2 Rörlig avgift 

Angivna avgifter gäller när kärlet placeras vid fastighetsgräns vid farbar väg, inom 1,5 meter 
från hämtningsfordonets uppställningsplats. Finns särskilda skäl för annan placering kan 
ansökan göras enligt 41 § i kommunens föreskrifter för avfallshantering, dragvägstillägg 
tillämpas då enligt kapitel 2.3.3. Avgifterna enligt tabell 2 och 3 gäller även när matavfall 
hemkomposteras. 

Tabell 2 Året runt, hämtning och behandling, kr per år 

Abonnemang Antal tömningar 
per år 

(kärl 1 + kärl 2) 

Avgift 

Året runt, Fyrfackskärl, kärl 1 och kärl 2 26 + 13 1 192 kr 

Året runt, Fyrfackskärl, kärl 1 och kärl 2 131 + 13 786 kr 

Året runt, Fyrfackskärl, kärl 1  26 1 192 kr 

Året runt, Fyrfackskärl, kärl 1  131 786 kr 

Året runt, Tvåfackskärl2 370 liter, för 
matavfall respektive restavfall  

26 1 551 kr 

Året runt, Tvåfackskärl2 370 liter, för 
matavfall respektive restavfall  

131 1 034 kr 

1. Fyrfackskärl 1 kan hämtas var fjärde vecka om matavfall komposteras enligt 61 § eller undantag 

beviljats enligt 57 § i kommunens föreskrifter för avfallshantering. 

2. Tvåfackskärl gäller om insatsfacket tas bort från kärl 1. 
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Hämtning från fritidshus sker under perioden vecka 16 till vecka 41. 

Tabell 3 Fritidshus, hämtning och behandling, kr per år 

Abonnemang Antal tömningar 
per år 

(kärl 1 + kärl 2) 

Avgift 

Fyrfackskärl, kärl 1 och kärl 2 13 + 7 596 kr 

Fyrfackskärl, kärl 1 och kärl 2 71 + 7 352 kr 

Fyrfackskärl, kärl 1 13 596 kr 

Fyrfackskärl, kärl 1 71 352 kr 

Tvåfackskärl2 370 liter, för matavfall 
respektive restavfall 

13 776 kr 

Tvåfackskärl2 370 liter, för matavfall 
respektive restavfall 

71 465 kr 

1. Fyrfackskärl 1 eller tvåfackskärl kan hämtas var fjärde vecka om matavfall komposteras enligt 60 § i

kommunens föreskrifter för avfallshantering.

2. Tvåfackskärl gäller om insatsfacket tas bort från kärl 1.
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2.3 Tilläggstjänster 

2.3.1 Extra abonnemang - kärl 

Vid behov kan fastighetsinnehavaren teckna abonnemang med ytterligare kärl, utöver 
ordinarie abonnemang med fyrfackskärl. 

Tabell 4 Avgift för extra kärl, kr per kärl och år 

Abonnemang Antal 
tömningar 

per år 

Avgift 

Extra fyrfackskärl Kärl 1 26 1 192 kr 

Extra fyrfackskärl Kärl 2 13 620 kr 

Extra tvåfackskärl, 370 liter, för matavfall 
respektive restavfall 

26 1 551 kr 

Extra 190 liters kärl för restavfall 26 2 657 kr 

Extra 140 liters kärl för matavfall 26 2 409 kr 

2.3.2 Extra tömningar och extra säck 

Fastighetsinnehavare som tillfälligt har för mycket avfall kan beställa extra tömning av kärl 
eller använda extra säck.  

Hämtning av extra säck ska beställas i förväg. Säcken ska förslutas väl och ställas ut bredvid 
ordinarie kärl för restavfall. Hämtning sker i samband med nästkommande ordinarie 
hämtningstillfälle för kärl 1. Endast sorterat restavfall får läggas i säcken.  

Extra tömning av kärl kan beställas och utförs inom tre arbetsdagar. 

Tabell 5 Avgift för extra tömningar och extra säck, kr per säck eller kärl 

Tjänst Avgift 

Extra säck, max 125 liter och max 15 kg 72 kr 

Extra tömning av Kärl 1 362 kr 

Extra tömning av Kärl 2 362 kr 
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2.3.3 Dragväg  
Dragväg längre än 1,5 meter tillåts bara om det finns särskilda skäl enligt 41 § i kommunens föreskrifter för 
avfallshantering. 

Tabell 6 Avgift för dragväg per kärl, kr per kärl och år 

Antal tömningar per år och 
tömningsfrekvens 

Avstånd 
1,5 - 10 meter 

Avstånd 
10 - 30 meter 

En- och tvåbostadshus, avgift per 
kärl 

  

26 gånger per år, varannan vecka 310 kr 930 kr 

13 gånger per år, var fjärde vecka 155 kr 465 kr 

Fritidshus, avgift per kärl   

13 gånger per år, varannan vecka, 
under vecka 16-41 

155 kr 465 kr 

7 gånger per år, var fjärde vecka, 
under vecka 16-41 

83 kr 248 kr 

 

2.3.4 Elavfall 

Fastighetsinnehavare med en- och tvåfamiljshus kan beställa hämtning av elavfall. Varje 
kolli får väga högst 15 kg och ska kunna förflyttas med hjälp av en säckkärra. Beställning 
ska göras sex arbetsdagar innan önskad hämtning. Kommunens avfallsorganisation avgör 
vilken dag avfallet hämtas. 

Tabell 7 Avgift för hämtning av elavfall 

Tjänst Avgift 

Elavfall, kr per m3 724 kr 

Kyl- och frysskåp kr per st 362 kr 

Övriga vitvaror, kr per st 362 kr 

 



 

 TAXA 11(25) 

 Datum Vår beteckning 

 2020-09-28 TN 2020/00231 nr 3905 

 

11 (25) 

3 Avgifter för flerbostadshus och verksamheter  

3.1 Grundavgift 

Tabell 8 Grundavgift, kr per år 

Kundkategori Avgift 

Flerbostadshus, per lägenhet 1 163 kr 

Verksamheter, per hämtningsadress 993 kr 

 

3.2 Rörlig avgift för mat- och restavfall  

För att få taxa för sorterat restavfall ska matavfall sorteras ut och läggas i 140 liter kärl, eller 
i annan behållare, som är avsedd för matavfall. Underjordsbehållare eller bottentömmande 
behållare får också användas för matavfall.  

För flerbostadshus ingår kostnaderna för det antal matavfallskärl som behövs i avgifterna för 
sorterat restavfall. För matavfall i underjordsbehållare eller bottentömmande behållare ingår 
en matavfallsbehållare per restavfallsbehållare. Matavfallet hämtas med som mest samma 
antal hämtningar som restavfallet.  

För verksamheter ingår ett 140 liter kärl för matavfall per hämtadress. Matavfallet hämtas 
med samma hämtningsfrekvens som restavfallet. För ytterligare kärl för matavfall, eller 
annan typ av behållare debiteras avgift per behållare, enligt  

Tabell 12 respektive Tabell 13 Avgift för hämtning av sorterat restavfall, kr per behållare 
och år. Behandlingsavgift tillkommer. 
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3.2.1 Insamling i kärl 

Angivna avgifter gäller när kärlet placeras vid fastighetsgräns vid farbar väg, inom 10 meter 
från hämtningsfordonets uppställningsplats. Finns särskilda skäl för annan placering kan 
ansökan göras enligt 41 § i kommunens föreskrifter för avfallshantering, dragvägstillägg 
tillämpas då enligt kapitel 3.3.2. 

För en – och tvåbostadshus med gemensam fakturering, gemensam hämtplats och 
gemensamma kärl ges en rabatt på hämtavgiften med 20 %. 

Tabell 9 Avgift för sorterat restavfall för flerbostadshus, kr per kärl och år 

Kärl, 
volym 

26 ggr/år 
(Varannan vecka) 

52 ggr/år 
(Varje vecka) 

104 ggr/år 
(Två gånger per vecka) 

156 ggr/år 
(Tre gånger per 

vecka) 

190 liter 1 338 kr  2 676 kr 5 887 kr Erbjuds ej 

240 liter 1 690 kr  3 380 kr 7 583 kr Erbjuds ej 

370 liter 2 606 kr 5 210 kr 11 691 kr 17 536 kr 

660 liter 4 648 kr 9 295 kr 20 854 kr 31 281 kr 

 

Tabell 10 Avgift för sorterat restavfall för verksamheter, kr per kärl och år 

Kärl, 
volym 

13 ggr/år 
(En gång i 
månaden) 

26 ggr/år 
(Varannan 

vecka) 

17 ggr/år1 
(Varje vecka) 

52 ggr/år 
(Varje vecka) 

104 ggr/år 
(Två gånger per 

vecka) 

156 ggr/år 
(Tre gånger per 

vecka) 

140 liter 493 kr 985 kr 644 kr 1 972 kr Erbjuds inte Erbjuds ej 

190 liter Erbjuds ej 1 338 kr 875 kr 2 676 kr 5 887 kr  Erbjuds ej 

240 liter Erbjuds ej 1 690 kr 1 105 kr  3 380 kr 7 583 kr Erbjuds ej 

370 liter Erbjuds ej 2 606 kr 1 704 kr 5 210 kr 11 691 kr  17 536 kr 

660 liter Erbjuds ej 4 648 kr 3 039 kr 9 295 kr 20 854 kr 31 281 kr 

Året runt, 
fyrfackskärl 
kärl 1 & 
kärl 2 

 
1 360 kr 
(13+13) 

 

1 753 kr 
(26+13) 

 
 

 
 Erbjuds ej     

 
Erbjuds ej 

 
Erbjuds ej 

 
Erbjuds ej 

1. Avser vintersäsongshämtning från vecka 49 till och med vecka 14.  
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Tabell 11 Säsongsabonnemang för verksamheter under perioden vecka 16 till och 
med vecka 41, kr per kärl och år 

Kärl, volym 13 ggr/år (Varannan vecka 
under perioden v.16-41) 

26 ggr/år 
(Varje vecka under 
perioden v.16-41)) 

140 liter 493 kr 985 kr 

190 liter 669 kr 1 338 kr 

240 liter 845 kr 1 690 kr 

370 liter 1 303 kr 2 606 kr 

660 liter 2 324 kr 4 648 kr 

 

 

Tabell 12 Avgift för sorterat matavfall från verksamheter, utöver 1 kärl per hämtställe 
som ingår utan avgift, kr per kärl och år 

Kärl, 
volym 

26 ggr/år 
(Varannan 

vecka) 

17 ggr/år1 
(Varje vecka) 

52 ggr/år 
(Varje vecka) 

104 ggr/år 
(Två gånger per 

vecka) 

156 ggr/år 
(Tre gånger per 

vecka) 

140 liter 591 kr 387 kr 1 183 kr 2 603 kr 3 903 kr 

1. Avser vintersäsongshämtning från vecka 49 till och med vecka 14.  
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3.2.2 Insamling i krantömmande behållare och vippcontainer 

Vid start eller avslut av abonnemang för behållare som kommunen tillhandahåller 
tillkommer avgift för utställning respektive hemtagning med 3090 kr per storbehållare och 
tillfälle. 

I abonnemangsavgifterna ingår även hämtning av matavfall i krantömmande behållare med 
samma hämtningsfrekvens som för restavfall. Matavfall kan också hämtas i 140 liters kärl, 
enligt bestämmelserna i kap 3.2.1. Tömningsavgifter enligt Tabell 13 tillämpas även för 
matavfall när förutsättningarna för att kostnaderna ingår i abonnemang för restavfall, inte 
uppfylls. 

Tabell 13 Avgift för hämtning av sorterat restavfall, kr per behållare och år. 
Behandlingsavgift tillkommer. 

Typ av behållare och volym 26 ggr/år 
(Varannan vecka) 

39 ggr/år 52 ggr/år 
(Varje vecka) 

Krantömmande behållare 1 

Upp till 5 kbm 15 257 kr 22 884 kr 30 512 kr 

Vippcontainer 

6 kbm 41 772 kr Erbjuds inte 83 543 kr 

1. För abonnenter som har insatssäckar tillkommer kostnader för insatssäckarna och hanteringen med byte av
insatssäck, se Tabell 15.
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Tabell 14 Behandlingsavgifter för mat- och restavfall, kr per ton 

Avfallsslag Avgift 

Restavfall, kr/ton 1 344 kr 

Matavfall, kr/ton 941 kr 

Tabell 15 Avgift för insatssäck för underjordsbehållare, kr per år 

26 ggr/år 
(Varannan 

vecka) 

39 
ggr/år 

52 ggr/år 
(Varje vecka) 

104 ggr/år 
(Två gånger per 

vecka) 

Byte av insatssäck i 
underjordsbehållare 

(inklusive säcken) 
5 377 kr 

8 065 kr 
10 754 kr 21 507 kr 
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3.3 Tilläggstjänster 

3.3.1 Extra hämtningar 

Extra tömning av kärl kan beställas och utförs inom tre arbetsdagar. 

Tabell 16 Avgift för extra tömning av kärl, kr per kärl och tillfälle 

Tjänst Avgift 

Kärl 140-660 liter, kr per kärl 414 kr 

 

Avgift för extra tömning av krantömmande behållare och vippcontainer. Behandlingsavgift tillkommer enligt 
Tabell 14. 

Tabell 17 Avgift för extra tömning av krantömmande behållare och vippcontainer 

Tjänst Avgift 

Tömning av vippcontainer, kr per tillfälle 2 068 kr 

Tömning med kranbil, krantömmande behållare, 
per tillfälle 

1 758 kr 

 

Om beställd extra tömning av kärl, krantömmande behållare eller vippcontainer inte kan utföras på grund av 
hinder, debiteras avgift för så kallad bomkörning.  

Tabell 18 Avgift vid bomkörning 

Tjänst Avgift 

Avgift vid bomkörning, per hämtställe 155 kr 
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3.3.2 Dragavstånd för kärl 

I det fall det finns särskilda skäl, enligt 41 § i kommunens föreskrifter för avfallshantering, 
kan fastighetsinnehavaren beställa abonnemang med tillägg för dragväg med längre avstånd 
än 10 meter, mot avgift enligt nedan.  

Avgift för dragväg debiteras per kärl baserat på tömningsintervall och avstånd mellan kärlets 
placering och hämtningsfordonets uppställningsplats.  

Tabell 19 Avgift för dragväg, per kärl och per år: 

Tömnings-
intervall 

Avstånd 
10,1 - 20 

meter 

Avstånd 
20,1 - 30 

meter 

Avstånd 
längre än 30 

meter 

140-660 liter 140-660 liter 140-660 liter

26 gånger per år 496 kr 744 kr 1 241 kr 

52 gånger per år 993 kr 1 489 kr 2 482 kr 

104 gånger per år 1 985 kr 2 978 kr 4 963 kr 

156 gånger per år 2 978 kr 4 467 kr 7 445 kr 

3.3.3 Tillfälliga kärl vid evenemang eller arrangemang 

För tillfällig användning av kärl debiteras avgift för utkörning, tömning och hemtagning. 
Hyra ingår i avgiften. Om extratömning av kärlen behövs sker det enligt kap 3.3.1. 

Tabell 20 Avgift för tillfälliga kärl 

Tjänst Avgift 

Utkörning och hemtagning och sluttömning, per 
kärl 

517 kr 

3.3.4 Elavfall från flerbostadshus 

Från flerbostadshus hämtas elavfall mot avgift och efter beställning från hämtningsplats som 
ordnas av fastighetsinnehavaren i samråd med kommunen. 
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Tabell 21 Avgift för hämtning av elavfall 

Tjänst Avgift 

Hämtning av elavfall, kr per m3 682 kr 

Hämtning av kyl- och frysskåp, kr per st 682 kr 

Hämtning av vitvaror inom 24 h, kr per st 682 kr 

Tömning av batteribox, kr per st 134 kr 

4 Grovavfall 

4.1 Hämtning av kolli från en- och tvåbostadshus samt fritidshus 

Hämtning sker efter beställning.  

Varje kolli får väga högst 15 kg och ska kunna förflyttas av en person med hjälp av en 
säckkärra. Beställning ska göras minst sex arbetsdagar innan önskad hämtning. Kommunens 
avfallsorganisation avgör vilken dag avfallet hämtas. 

Tabell 22 Avgift för hämtning av grovavfall 

Tjänst Avgift 

Upp till 3 kolli 548 kr 

Därutöver debiteras per kolli 414 kr 

4.2 Kärl för grovavfall för flerbostadshus och verksamheter 

Abonnemang för tömning av grovavfall i kärl kan tecknas mot avgift. 

Tabell 23 Avgift för grovavfall i kärl, per kärl 

Kärl, volym 26 ggr/år 
(Varannan vecka) 

52 ggr/år 
(Varje vecka) 

Extra hämtning 
per hämtning 

660 liter 11 767 kr 23 534 kr 724 kr 
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4.3 Container för grovavfall 

4.3.1 Schemalagda tömningar av container för grovavfall som står hos kund året 
runt 

Vid regelbunden och schemalagd tömning av container för grovavfall debiteras följande 
avgifter. Hyra för container ingår i avgiften vid schemalagd tömning. 

Vid utställning och hemtagning av container tillkommer avgift enligt kapitel 4.4. 

Tabell 24 Avgift för schemalagda tömningar och budad tömning, kr per container 

 

 

 

 

 

4.4 Hyra och utställning och hemtagning av container 

Tabell 25 Avgift för hyra av container 

Period Vippcontainer 

Dag 134 kr 

Månad 341 kr 

Behandlingsavgift 
kr/ton 

1 939 kr 

 

Tabell 26 Avgift för utställning och hemtagning av container, kr per behållare och 
tillfälle 

Tjänst Avgift 

Utställning 1 365 kr 

Hemtagning inklusive sluttömning 1 830 kr 

 

Hämtningsintervall Avgift per år 
26 ggr/år 

(Varannan vecka) 

Avgift per år 
52 ggr/år 

(Varje vecka) 

Extra tömning, 
per tillfälle 

6 kbm 83 134 kr 166 267 kr 3 195 kr 

8 kbm 98 437 kr 196 770 kr 3 784 kr 
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5 Latrin 

Latrin hämtas vid tomtgräns i av kommunen tillhandahållet kärl. Engångskärl ingår i 
avgiften. Om beställd hämtning ej kunnat genomföras utgår en avgift för bomkörning. 

Hämtning av latrinbehållare sker efter beställning hos kommunen, senast en vecka före 
hämtningsveckan. Ordinarie hämtning sker en gång per månad under perioden vecka 16 till 
41. 

Tabell 27 Avgift för latrinhämtning, kr per kärl och hämtningstillfälle 

Tjänst Avgift 

Ordinarie hämtning, inklusive nytt latrinkärl 325 kr 

Extra hämtning, inklusive nytt latrinkärl 670 kr 

Utställning av nytt latrinkärl 325 kr 

Bomkörning 155 kr 

Hushållen kan även kompostera latrin på den egna fastigheten efter ansökan till 
tillsynsansvarig nämnd.  
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6 Slam och fett 

Regelbunden tömning av slam och fett aviseras av kommunen. Beställning av budad, 
express eller akut tömning görs till kommun/entreprenör. 

6.1 Definitioner 

Regelbunden tömning  
Tömning som är planerad enligt ordinarie tömningsintervall. Regelbunden tömning sker 
månadsvis, efter veckointervall eller fasta veckor.  
 
Budad tömning  
Budad tömning är en tömning som beställs oregelbundet efter behov. Budad tömning ska 
utföras inom 7 dagar från att beställning gjorts.  
 
Expresstömning  
Expresstömning är en extra tömning som ska utföras alla dagar inom 24 timmar från att 
beställning gjorts.   
 
Akut tömning  
Akut tömning är en extra tömning som ska utföras alla dagar inom 6 timmar från att 
beställning gjorts.  
 

Tabell 28 Avgift för slam 

Hämtningspris beräknas utifrån storlek på behållare. Spolning och återfyllning av 
anläggning ingår inte i tömning utan sker på timma enligt á-prislistan. Behandlingsavgift 
enligt á-prislista tillkommer för alla tömningar. 

Tjänst Avgift 

Regelbunden tömning, behållare 0,0-4,00 m3 791 kr 

Budad tömning, behållare 0,0-4,00 m3 1 609 kr 

Expresstömning, behållare 0,0-4,00 m3 2 298 kr 

Akut tömning, behållare 0,0-4,00 m3 4 132 kr  

Behandlingsavgift, slam, per m3 152 kr 

m3 pris för slam över 4,00 m3 155 kr 
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Tabell 29 Avgift för fett från fettavskiljare 

Behandlingsavgift ingår. 

Tjänst Avgift 

Regelbunden tömning, behållare 0,0-1,00 m3 1 451 kr 

Budad tömning, behållare 0,0-1,00 m3 1 846 kr 

Expresstömning, behållare 0,0-1,00 m3 2 378 kr 

Akut tömning, behållare 0,0-1,00 m3 4 653 kr 

Behandlingsavgift, slam, per m3 152 kr 

m3 pris för slam över 1,00 m3 155 kr 

Tabell 30 Övriga avgifter, tilläggsavgifter 

Tjänst Avgift 

Timpris för tömning av fosforfälla 1 939 kr 

Slangdragning, tilläggspris för varje 5 m 
intervall utöver 25 m 

158 kr 

Timpris för slamsugningsbil inklusive personal 1 318 kr 

Timpris för extra bemanning 543 kr 

Bomkörning 791 kr 

Reduktion av tömningspriset vid tömning av mer 
än 1 brunn/tank vid samma tömningstillfälle, kr 
per tillfälle 

-128 kr
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7 Särskilda avgifter 

7.1 Felsorteringsavgift 

Om abonnenten inte sorterar enligt kommunens sorteringsanvisningar debiteras en avgift för 
felsortering. Om felsorteringen anses vara av betydelse för möjligheterna att behandla 
avfallet har kommunen rätt att inte tömma avfallsbehållaren och anmoda abonnenten att 
vidta rättelse innan nästa tömningstillfälle. Avgiften debiteras per avfallsbehållare och 
tömningstillfälle. 

Tabell 31 Avgift vid felsortering 

Typ av behållare Avgift, kr per behållare och 
tömningstillfälle 

Kärl, krantömmande behållare eller 
vippcontainer 

517 kr 

 

7.2 Byte av kärl för flerbostadshus och verksamheter 

Byte av kärl för flerbostadshus och verksamheter kan ske 1 ggr/år utan avgift. För byte som 
sker oftare än 1 ggr/år betalas avgift. 

Tabell 32 Avgift för byte av kärl oftare än 1 ggr/år 

Tjänst Avgift 

Byte av kärl max 1 ggr/år Ingen avgift 

Byte av kärl oftare än 1 
ggr/år, kr per kärl 

476 kr 
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7.3 Verksamheter vid återvinningscentralen 

Verksamheter kan lämna grovavfall på ÅVC mot avgift. El-avfall med producentansvar, 
förpackningar av plast, glas, metall, kartong och tidningar, ren metall och wellpapp lämnas 
utan avgift vid återvinningscentralen. 

Tabell 33 Avgifter för verksamheter vid avlämnande av grovavfall vid 
återvinningscentralen, kr per besök 

Besök vid återvinningscentral Avgift 

Verksamheter1, kr per besök 305 kr 

1. Verksamheter som har hushållsavfallsabonnemang får ett passerkort med röd rand
som används för inpassering. Verksamheter som inte har hushållsavfallsabonnemang
behöver, utöver avgiften i tabellen, köpa ett passerkort för 195 kr. Extra eller
förlorade passerkort kan fås mot avgift i Tabell .

Tabell 34 Avgift för extra eller förlorat passerkort till ÅVC för verksamheter, kr per 
kort 

Tjänst Avgift 

Extra eller förlorat passerkort till 
ÅVC, kr per kort 

202 kr 
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Tekniska förvaltningen 
Avfallsavdelningen 
Anna Darpe, Avfallschef 
0171 526 73 
anna.darpe@habo.se 

Indexreglering av avfallstaxa och höjning av avgifter för 
slamtömning 

Förslag till beslut 

1. Tekniska nämnden beslutar att indexhöja avfallstaxan med 3,4 %. Ny

taxa gäller från 1 januari 2022.

2. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att höja slamtaxan

avseende budningar, express- och akuta tömningar med 20 %. Genom

höjningen införs en miljöstyrning och taxan blir konstruerad på ett sätt

som uppmuntrar kunden att göra mer miljöriktiga val.

3. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att genomföra följande

redaktionella ändringar i avfallstaxan:

 Förtydliganden under punkt 1.7.1 gällande vad som ingår i

grundavgiften och hur den tillämpas.

 Kostnaden för behandlingsavgiften för slammet flyttas från tabell

30 till tabell 28.

 En förtydligande text läggs till i tabell 2.3.2, gällande att

extrasäckar får väga max 15 kilo st.

 Begreppet hushållsavfall ersätts av kommunalt avfall

 Ordalydelsen jämförligt hushållsavfall tas bort, och ersätts med

ordalydelsen avfall som liknar avfall från hushåll.

4. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att göra följande tillägg

under punkt 1.7 i avfallstaxan, i samband med att kommunen övertar

ansvaret för returpapper:

Fastighetsinnehavare får beställa hämtning av returpapper av någon av

de entreprenörer som Håbo kommun har godkänt. Avgifter för hämtning

av returpapper från fastighet bestäms av den godkända entreprenören

enligt förutsättningarna i godkännandet från kommunen och i

konkurrens med övriga godkända entreprenörer. Avgifterna betalas till

den entreprenör som anlitas.

Sammanfattning 

Håbo kommuns avfallstaxa gäller sedan 1 januari 2021. Sedan dess har en 

del förändringar skett och avfallstaxan behöver revideras, både redaktionellt 

för att göra taxedokumentet tydligare, men även kopplat till indexjustering, 

lagändringar och miljöstyrning. Följande förändringar föreslås gälla från 1 

januari 2022: 
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1. Indexreglering av avfallstaxan

Förändring i avfallsindex A12:1 MD mellan juni 2020 och juni 2021

är 3,4 % varpå avgifterna i avfallstaxan föreslås höjas med 3,4 % och

de nya avgifterna föreslås träda i kraft 1 januari 2022.

Avfallsansvarig nämnd har enligt kommunens avfallstaxa rätt att

fatta beslut om de nya avgifterna.

2. Miljöstyrning av slamtaxan

I Håbo arbetar vi med miljöfrågor för att skapa en god miljö för de

som bor, arbetar och verkar i kommunen, men också för att bidra till

en hållbar utveckling så att nuvarande och kommande generationer

kan leva i en hälsosam och god miljö. Genom att införa en mer

miljöstyrande slamtaxa bidrar det till minskade utsläpp och

transporter, fler planerade och schemalagda tömningar. Kostnaden

för den schemalagda tömningen föreslås oförändrad. Kostnaden för

budning, express och akut tömning höjas med 20 %. Genom

höjningen införs en miljöstyrning och taxan blir konstruerad på ett

sätt som uppmuntrar kunden att göra mer miljöriktiga val.

3. Redaktionella ändringar

Förtydliganden under punkt 1.7.1 gällande vad som ingår i

grundavgiften och hur den tillämpas.

För att tydliggöra för kunderna om vilka avgifter som ingår i

samband med slamtömning föreslås att kostnaden för

behandlingsavgiften för slammet flyttas från tabell 30 till tabell 28.

För att förtydliga för kunderna föreslås följande text läggas till i

tabell 2.3.2 Extra tömningar och extra säck, extrasäckar får väga

max 15 kilo st.

Efter ändringar i miljöbalken ersätts begreppet hushållsavfall av

kommunalt avfall

samt

ordalydelsen jämförligt hushållsavfall tas bort, och ersätts med avfall

som liknar avfall från hushåll.

4. Kommunal ansvar för returpapper

I samband med att kommunen övertar ansvaret för returpapper

föreslås följande tillägg göras under punkt 1.7 i avfallstaxan:
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Fastighetsinnehavare får beställa hämtning av returpapper av någon 

av de entreprenörer som Håbo kommun har godkänt. Avgifter för 

hämtning av returpapper från fastighet bestäms av den godkända 

entreprenören enligt förutsättningarna i godkännandet från 

kommunen och i konkurrens med övriga godkända entreprenörer. 

Avgifterna betalas till den entreprenör som anlitas. 

De entreprenörer på marknaden som är intresserade av att samla in 

returpapper i kommunen behöver göra en ansökan om tillstånd som 

kommunen godkänner, så fort uppställda krav är uppfyllda. 

Entreprenören lämnar det insamlade returpappret på plats anvisad av 

kommunen. Fler entreprenörer kan bli godkända, aktuell lista 

kommer att finnas på kommunens hemsida vid årsskiftet. 

Ärendet 

Håbo kommuns avfallstaxa gäller sedan 1 januari 2021. Sedan dess har en 

del förändringar skett och avfallstaxan behöver revideras, både redaktionellt 

för att göra taxedokumentet tydligare, men även kopplat till indexjustering, 

lagändringar och miljöstyrning.  

Enligt punkt 1.9 i Håbo kommuns avfallstaxa får avgifterna i avfallstaxan 

regleras baserat på fastställt index. Ändring av avgifterna får ske högst en 

gång per år baserat på förändring i avfallsindex A12:1 MD. Förändringen 

räknas med juni månad 2020 som basmånad, varvid basmånadens indextal 

jämförs med indextalet för juni månad innevarande år. Framräknade priser 

avrundas till hela kronor för avgift inklusive moms. Avfallsansvarig nämnd 

fattar beslut om de nya avgifterna. Höjningen träder i kraft 1 januari 

efterföljande år. 

Följande förändringar föreslås gälla från 1 januari 2022: 

1. Indexreglering av avfallstaxan

Förändring i avfallsindex A12:1 MD mellan juni 2020 och juni 2021

är 3,4 % varpå avgifterna i avfallstaxan föreslås höjas med 3,4 % och

de nya avgifterna föreslås träda i kraft 1 januari 2022.

Avfallsansvarig nämnd har enligt kommunens avfallstaxa rätt att

fatta beslut om de nya avgifterna.

2. Miljöstyrning av slamtaxan

I Håbo arbetar vi med miljöfrågor för att skapa en god miljö för de

som bor, arbetar och verkar i kommunen, men också för att bidra till

en hållbar utveckling så att nuvarande och kommande generationer
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kan leva i en hälsosam och god miljö. Genom att införa en mer 

miljöstyrande slamtaxa bidrar det till minskade utsläpp och 

transporter, fler planerade och schemalagda tömningar. Kostnaden 

för den schemalagda tömningen föreslås oförändrad. Kostnaden för 

budning, express och akut tömning höjas med 20 %. Genom 

höjningen införs en miljöstyrning och taxan blir konstruerad på ett 

sätt som uppmuntrar kunden att göra mer miljöriktiga val. 

3. Redaktionella ändringar 

Förtydliganden under punkt 1.7.1 gällande vad som ingår i 

grundavgiften och hur den tillämpas. 

För att tydliggöra för kunderna om vilka avgifter som ingår i 

samband med slamtömning föreslås att kostnaden för 

behandlingsavgiften för slammet flyttas från tabell 30 till tabell 28.  

För att förtydliga för kunderna föreslås följande text läggas till i 

tabell 2.3.2 Extra tömningar och extra säck, extrasäckar får väga 

max 15 kilo st. 

Efter ändringar i miljöbalken ersätts begreppet hushållsavfall av 

kommunalt avfall  

samt  

ordalydelsen jämförligt hushållsavfall tas bort, och ersätts med avfall 

som liknar avfall från hushåll. 

 

4. Kommunal ansvar för returpapper 

I samband med att kommunen övertar ansvaret för returpapper 

föreslås följande tillägg göras under punkt 1.7 i avfallstaxan: 

Fastighetsinnehavare får beställa hämtning av returpapper av någon 

av de entreprenörer som Håbo kommun har godkänt. Avgifter för 

hämtning av returpapper från fastighet bestäms av den godkända 

entreprenören enligt förutsättningarna i godkännandet från 

kommunen och i konkurrens med övriga godkända entreprenörer. 

Avgifterna betalas till den entreprenör som anlitas. 

De entreprenörer på marknaden som är intresserade av att samla in 

returpapper i kommunen behöver göra en ansökan om tillstånd som 

kommunen godkänner, så fort uppställda krav är uppfyllda. 

Entreprenören lämnar det insamlade returpappret på plats anvisad av 

kommunen. Fler entreprenörer kan bli godkända, aktuell lista 

kommer att finnas på kommunens hemsida vid årsskiftet. 
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Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Avfallsverksamheten är 100 % taxefinansierad och behöver indexjustera 

avgifterna för att ligga i fas gällande kostnaderna till anlitade entreprenörer. 

Eventuellt under regleras i kommunens avfallsfond.  

Barnperspektivet 

Alla invånare, såväl vuxna som barn och ungdomar i Håbo kommun berörs 

av avfallsverksamheten. Barn och ungdomars bästa har beaktats genom att 

styra mot ett mer kretsloppsanpassat samhälle som gynnar deras framtid. 

Näringslivsperspektivet 

Genom att tillämpa auktorisationssystem kopplat till insamling av 

returpapper finns möjligheten för fler entreprenörer att verka och erbjuda 

sina tjänster i Håbo kommun. Det underlättar även för bostadsbolagen och 

verksamheterna som nyttjar tjänsten, då de kan välja mellan fler 

entreprenörer, och eventuellt bibehålla den de anlitar idag. 

Uppföljning 

Avfallstaxan revideras och uppdateras efter beslut. 

Beslutsunderlag 

– Håbo kommuns avfallstaxa, TN 2020/00231 nr 3905

__________ 

Beslut skickas till 

Avfallschef 

Samhällsbyggnadschef 

Kommunstyrelsen  

Ekonomiavdelningen 



TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) 

Datum Vår beteckning 

2021-11-04 KS 2021/00406 nr 104254 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens kansli 
Olle Forsmark, Nämndsekreterare 

olle.forsmark@habo.se 

Indexreglering av avfallstaxa och höjning av avgifter för 
slamtömning 

Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att höja slamtaxan

avseende budningar, express- och akuta tömningar med 20 %. Genom

höjningen införs en miljöstyrning och taxan blir konstruerad på ett sätt

som uppmuntrar kunden att göra mer miljöriktiga val.

2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att genomföra

redaktionella ändringar i avfallstaxan enligt bilaga Avfallstaxa 2022,

med föreslagna revideringar.

3. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att göra följande tillägg

under punkt 1.7 i avfallstaxan, i samband med att kommunen övertar

ansvaret för returpapper:

Fastighetsinnehavare får beställa hämtning av returpapper av någon av

de entreprenörer som Håbo kommun har godkänt. Avgifter för hämtning

av returpapper från fastighet bestäms av den godkända entreprenören

enligt förutsättningarna i godkännandet från kommunen och i

konkurrens med övriga godkända entreprenörer. Avgifterna betalas till

den entreprenör som anlitas.

Sammanfattning 

Den 5 oktober beslutade Tekniska nämnden, i enlighet med punkt 1.9 i 

avfallstaxan, att indexhöja avfallstaxan utifrån avfallsindex A12:1 MD. 

Förändring i avfallsindex A12:1 MD mellan juni 2020 och juni 2021 var 3,4 

% och avfallstaxan kommer att höjas med 3,4 % från den 1 januari 2022.   

Håbo kommuns avfallstaxa gäller sedan 1 januari 2021. Sedan dess har en 

del förändringar skett och avfallstaxan behöver revideras, både redaktionellt 

för att göra taxedokumentet tydligare, utifrån lagändringar och ökad 

miljöstyrning.  

Följande förändringar föreslås gälla från 1 januari 2022: 

1. Miljöstyrning av slamtaxan

I Håbo arbetar vi med miljöfrågor för att skapa en god miljö för de som bor, 

arbetar och verkar i kommunen, men också för att bidra till en hållbar 

utveckling så att nuvarande och kommande generationer kan leva i en 

hälsosam och god miljö. Genom att införa en mer miljöstyrande slamtaxa 

bidrar det till minskade utsläpp och transporter, fler planerade och 
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schemalagda tömningar. Kostnaden för den schemalagda tömningen föreslås 

oförändrad. Kostnaden för budning, express och akut tömning höjas med 20 

%. Genom höjningen införs en miljöstyrning och taxan blir konstruerad på 

ett sätt som uppmuntrar kunden att göra mer miljöriktiga val. 

2. Redaktionella ändringar 

Nedan redovisas ett antal föreslagna ändringar. Fullständig redovisning av 

redaktionella ändringar återfinns i bilaga Avfallstaxa 2022, med föreslagna 

revideringar. 

 

Förtydliganden under punkt 1.7.1 gällande vad som ingår i grundavgiften 

och hur den tillämpas. 

För att tydliggöra för kunderna om vilka avgifter som ingår i samband med 

slamtömning föreslås att kostnaden för behandlingsavgiften för slammet 

flyttas från tabell 30 till tabell 28.  

För att förtydliga för kunderna föreslås följande text läggas till i tabell 2.3.2 

Extra tömningar och extra säck, extrasäckar får väga max 15 kilo st. 

Efter ändringar i miljöbalken ersätts begreppet hushållsavfall av kommunalt 

avfall  

ordalydelsen jämförligt hushållsavfall tas bort, och ersätts med avfall som 

liknar avfall från hushåll. 

3. Kommunal ansvar för returpapper 

I samband med att kommunen övertar ansvaret för returpapper föreslås 

följande tillägg göras under punkt 1.7 i avfallstaxan: 

Fastighetsinnehavare får beställa hämtning av returpapper av någon av de 

entreprenörer som Håbo kommun har godkänt. Avgifter för hämtning av 

returpapper från fastighet bestäms av den godkända entreprenören enligt 

förutsättningarna i godkännandet från kommunen och i konkurrens med 

övriga godkända entreprenörer. Avgifterna betalas till den entreprenör som 

anlitas. 

De entreprenörer på marknaden som är intresserade av att samla in 

returpapper i kommunen behöver göra en ansökan om tillstånd som 

kommunen godkänner, så fort uppställda krav är uppfyllda. Entreprenören 

lämnar det insamlade returpappret på plats anvisad av kommunen. Fler 

entreprenörer kan bli godkända, aktuell lista kommer att finnas på 

kommunens hemsida vid årsskiftet. 
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Kommunledningsförvaltningens beredning 

Förvaltningen har inget ytterligare att anföra och föreslår kommunstyrelsen 

att föreslå kommunfullmäktige att besluta enligt tekniska nämndens beslut.  

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Avfallsverksamheten är 100 % taxefinansierad och behöver indexjustera 

avgifterna för att ligga i fas gällande kostnaderna till anlitade entreprenörer. 

Eventuellt under regleras i kommunens avfallsfond.  

Barnperspektivet 

Alla invånare, såväl vuxna som barn och ungdomar i Håbo kommun berörs 

av avfallsverksamheten. Barn och ungdomars bästa har beaktats genom att 

styra mot ett mer kretsloppsanpassat samhälle som gynnar deras framtid. 

Näringslivsperspektivet 

Genom att tillämpa auktorisationssystem kopplat till insamling av 

returpapper finns möjligheten för fler entreprenörer att verka och erbjuda 

sina tjänster i Håbo kommun. Det underlättar även för bostadsbolagen och 

verksamheterna som nyttjar tjänsten, då de kan välja mellan fler 

entreprenörer, och eventuellt bibehålla den de anlitar idag. 

Uppföljning 

Avfallstaxan revideras och uppdateras efter beslut. 

Beslutsunderlag 

– Håbo kommuns avfallstaxa, TN 2020/00231 nr 3905

– Avfallstaxa 2022, med föreslagna revideringar

__________ 

Beslut skickas till 

Avfallschef 

Samhällsbyggnadschef 

Kommunstyrelsen  

Ekonomiavdelningen  



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-11-15 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 254 Dnr 2021/00406 

Indexreglering av avfallstaxa och höjning av avgifter 
för slamtömning 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att höja slamtaxan avse-

ende budningar, express- och akuta tömningar med 20 %. Genom höjningen

införs en miljöstyrning och taxan blir konstruerad på ett sätt som uppmunt-

rar kunden att göra mer miljöriktiga val.

2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att genomföra redaktion-

ella ändringar i avfallstaxan enligt bilaga Avfallstaxa 2022, med föreslagna

revideringar.

3. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att göra följande tillägg

under punkt 1.7 i avfallstaxan, i samband med att kommunen övertar ansva-

ret för returpapper:

Fastighetsinnehavare får beställa hämtning av returpapper av någon av de 

entreprenörer som Håbo kommun har godkänt. Avgifter för hämtning av re-

turpapper från fastighet bestäms av den godkända entreprenören enligt för-

utsättningarna i godkännandet från kommunen och i konkurrens med övriga 

godkända entreprenörer. Avgifterna betalas till den entreprenör som anlitas. 

Sammanfattning 

Den 5 oktober beslutade Tekniska nämnden, i enlighet med punkt 1.9 i av-

fallstaxan, att indexhöja avfallstaxan utifrån avfallsindex A12:1 MD. För-

ändring i avfallsindex A12:1 MD mellan juni 2020 och juni 2021 var 3,4 % 

och avfallstaxan kommer att höjas med 3,4 % från den 1 januari 2022.   

Håbo kommuns avfallstaxa gäller sedan 1 januari 2021. Sedan dess har en 

del förändringar skett och avfallstaxan behöver revideras, både redaktionellt 

för att göra taxedokumentet tydligare, utifrån lagändringar och ökad miljö-

styrning.  

Följande förändringar föreslås gälla från 1 januari 2022: 

1. Miljöstyrning av slamtaxan

I Håbo arbetar vi med miljöfrågor för att skapa en god miljö för de som bor, 

arbetar och verkar i kommunen, men också för att bidra till en hållbar ut-

veckling så att nuvarande och kommande generationer kan leva i en hälso-

sam och god miljö. Genom att införa en mer miljöstyrande slamtaxa bidrar 

det till minskade utsläpp och transporter, fler planerade och schemalagda 

tömningar. Kostnaden för den schemalagda tömningen föreslås oförändrad. 

Kostnaden för budning, express och akut tömning höjas med 20 %. Genom 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(3) 

Sammanträdesdatum 

2021-11-15 

Kommunstyrelsens ar-
betsutskott 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

höjningen införs en miljöstyrning och taxan blir konstruerad på ett sätt som 

uppmuntrar kunden att göra mer miljöriktiga val. 

2. Redaktionella ändringar

Nedan redovisas ett antal föreslagna ändringar. Fullständig redovisning av 

redaktionella ändringar återfinns i bilaga Avfallstaxa 2022, med föreslagna 

revideringar. 

Förtydliganden under punkt 1.7.1 gällande vad som ingår i grundavgiften 

och hur den tillämpas. 

För att tydliggöra för kunderna om vilka avgifter som ingår i samband med 

slamtömning föreslås att kostnaden för behandlingsavgiften för slammet 

flyttas från tabell 30 till tabell 28.  

För att förtydliga för kunderna föreslås följande text läggas till i tabell 2.3.2 

Extra tömningar och extra säck, extrasäckar får väga max 15 kilo st. 

Efter ändringar i miljöbalken ersätts begreppet hushållsavfall av kommunalt 

avfall  

ordalydelsen jämförligt hushållsavfall tas bort, och ersätts med avfall som 

liknar avfall från hushåll. 

3. Kommunal ansvar för returpapper

I samband med att kommunen övertar ansvaret för returpapper föreslås föl-

jande tillägg göras under punkt 1.7 i avfallstaxan: 

Fastighetsinnehavare får beställa hämtning av returpapper av någon av de 

entreprenörer som Håbo kommun har godkänt. Avgifter för hämtning av re-

turpapper från fastighet bestäms av den godkända entreprenören enligt för-

utsättningarna i godkännandet från kommunen och i konkurrens med övriga 

godkända entreprenörer. Avgifterna betalas till den entreprenör som anlitas. 

De entreprenörer på marknaden som är intresserade av att samla in retur-

papper i kommunen behöver göra en ansökan om tillstånd som kommunen 

godkänner, så fort uppställda krav är uppfyllda. Entreprenören lämnar det 

insamlade returpappret på plats anvisad av kommunen. Fler entreprenörer 

kan bli godkända, aktuell lista kommer att finnas på kommunens hemsida 

vid årsskiftet. 
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Kommunstyrelsens ar-
betsutskott 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

Beslutsunderlag 

– Håbo kommuns avfallstaxa, TN 2020/00231 nr 3905

- Avfallstaxa 2022, med föreslagna revideringar

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om arbetsutskottet beslutar enligt förslag till beslut och 

finner att så sker.  

______________ 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-11-29 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 321 Dnr 2021/00419 

Undertecknande av hyresavtal - Västerhagsvägen 17, 
Bålsta  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunfullmäktige godkänner hyresavtal mellan Håbohus och Håbo

kommun avseende ”Blockhyresavtal för bostäder och lokaler avseende sär-

skilt boende på Västerhagsvägen 17 i Bålsta”.

2. Kommunstyrelsen beslutar – under förutsättning att kommunfullmäktige

beslutar enligt ovan – att uppdra till kommundirektören att teckna avtal mel-

lan Håbohus och Håbo kommun.

Sammanfattning 

Håbo Hus har efter beställning från Håbo kommun uppfört ett särskilt bo-

ende på Västerhagsvägen 17 i Bålsta. För att underteckna avtalet krävs att 

kommunfullmäktige ger kommundirektören delegation då avtalstiden är 30 

år.  

Beslutsunderlag 

– Tjänsteskrivelse VON 2018/00009 nr 4009

Förslag till beslut på sammanträdet 

Christian Nordberg (-) yrkar bifall till förslag till beslut. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt förslag till be-

slut och finner att så är fallet.  

______________ 

Ärende 14

































TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

Datum Vår beteckning 

2019-05-28 VON 2018/00009 nr 4009 

Socialförvaltningen 
Avdelning Stöd till äldre och funktionsnedsatta 
Erik Johansson, Avdelningschef 

erik.johansson@habo.se 

Inhyrning av det nya äldreboendet på Västerhagsvägen. 

Förslag till beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna Håbohus förslag till

indikativt hyresavtal för det nya äldreboendet på Västerhagsvägen i

enlighet med denna tjänsteskrivelse.

Sammanfattning    

Håbohus AB har lämnat ett indikativt blockhyresavtal för äldreboendet på 

Västerhagsvägen som i 2021 års hyresnivå uppgår till cirka 12,1 miljoner kr 

per år i 30 år. Det indikativa avtalet gäller from 2021-09-01 till och med 

2051-08-30.  

Ärendet 

Kommunfullmäktige uppdrog 2017 åt Håbohus att projektera och bygga ett 

nytt äldreboende om 60 platser på Västerhagsvägen. Projekteringen är nu 

avslutad och planerad byggstart är september 2019. Innan byggstart behöver 

Vård- och omsorgsnämnden fatta ett beslut angående eventuell inhyrning av 

lokalerna. 

Håbohus har lämnat ett indikativt blockhyresavtal som i 2021 års hyresnivå 

uppgår till 12 123 300 kr per år i 30 år. Det indikativa avtalet gäller från och 

med 2021-09-01 till och med 2051-08-30. Värme och VA (vatten och 

avlopp) ingår i hyran. Varmvatten och el ingår ej. Håbohus har lämnat en 

gränsdragningslista som innebär att kostnader för vitvaror till storköket inte 

ingår. En utredning är tillsatt för att utforma storköket och dess kostnader. 

Kostnaderna för det nya äldreboendet blir 2198 kr/kvm/år för 

gemensamhetsutrymmen och 2300 kr/kvm/år. Äldreboendet kommer 

uppföras med komfortkyla i gemensamhetsutrymmen och frikyla i 

lägenheterna. Byggnaden kommer förses med anslutningspunkt för 

reservkraft. Dock är inte aggregat medräknat i hyreskostnaden. 

Förvaltningen utreder övriga investeringskostnader samt kostnader för drift 

av verksamheten. Utredningen är inte klar, de beräkningarna påverkar dock 

inte den angivna hyreskostnaden. 

Kommunens lokalförsörjningschef, Mattias Jonsgården, har deltagit i 

beredningen av detta ärende. 



TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

Datum Vår beteckning 

2019-05-28 VON 2018/00009 nr 4009 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inhyrning av Västerhagsvägen medför indikativa hyreskostnader om cirka 

12,1 miljoner kronor i 2021 års hyresnivå. Avtalet löper över 30 år.  Avtalet 

gäller from 2021-09-01 till och med 2051-08-30.  

Beslutsunderlag 

– Denna tjänsteskrivelse nr 4009, daterad 2019-05-28

– Indikativt hyreskontrakt

______________
Beslut skickas till:

Håbohus AB



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-11-15 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 264 Dnr 2021/00419 

Undertecknande av hyresavtal - Västerhagsvägen 17, 
Bålsta  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige godkänner hyresavtal mellan Håbohus och Håbo

kommun avseende ”Blockhyresavtal för bostäder och lokaler avseende sär-

skilt boende på Västerhagsvägen 17 i Bålsta”.

2. Kommunstyrelsen beslutar – under förutsättning att kommunfullmäktige

beslutar enligt ovan – att uppdra till kommundirektören att teckna avtal mel-

lan Håbohus och Håbo kommun.

Sammanfattning 

Håbo Hus har efter beställning från Håbo kommun uppfört ett särskilt bo-

ende på Västerhagsvägen 17 i Bålsta. För att underteckna avtalet krävs att 

kommunfullmäktige ger kommundirektören delegation då avtalstiden är 30 

år.    

Beslutsunderlag 

– Tjänsteskrivelse VON 2018/00009 nr 4009

Förslag till beslut på sammanträdet 

Christian Nordberg (-) yrkar bifall till förslag till beslut. 

Owe Fröjd (Båp) yrkar att 

1. Kommunfullmäktige tecknar hyresavtal mellan Håbohus och Håbo kom-

mun avseende ”Blockhyresavtal för bostäder och lokaler avseende särskilt

boende på Västerhagsvägen 17 i Bålsta”.

2. Kommunfullmäktige uppdrar till kommundirektören att underteckna avta-

let.

Christian Nordberg (-) yrkar avslag på Owe Fröjds yrkanden.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer de bägge förslagen mot varandra och finner att arbetsut-

skottet beslutar bifalla förvaltningens förslag till beslut.      

Reservation 

Owe Fröjd (Båp) reserverar sig mot beslutet. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-11-29 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 326 Dnr 2021/00413 

Tilläggsbudget statsbidrag för god vård och omsorg av 
äldre personer 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar om tilläggsbudget till vård- och omsorgs-

nämnden med 7 532 051 kronor, endast för år 2021, avseende statsbidrag

för god vård och omsorg av äldre personer

2. Kommunfullmäktige uppdrar åt vård- och omsorgsnämnden att under

kvartal 1 2022 återrapportera vad statsbidraget använts till.

Sammanfattning 

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2021 fördela statsbi-

drag till landets kommuner för en äldreomsorgsatsning. Syfte med statsbi-

draget är att säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer. För Håbo 

kommun är statsbidraget 7 532 051 kronor.  

Enligt anvisningar från socialstyrelsen får medlen användas utifrån lokala 

behov i syfte att möjliggöra förbättringar och utveckling av verksamheten. 

Exempel på utvecklingsområden kan vara: förbättrad arbetsmiljö och ar-

betsvillkor, arbete för personcentrerad vård och omsorg av personer med 

demenssjukdom, motverka ensamhet bland äldre, öka personalkontinuiteten, 

förbättra samverkan mellan socialtjänst och den kommunala och regionala 

hälso- och sjukvården, förebygga smittspridning av covid-19, utveckla stöd 

till anhörigvårdare, utveckla informationssäkerheten och väldfärdstekniken 

inom äldreomsorgen.  

Om bidraget används inom verksamhetsområden där kommunen har avtal 

med fristående aktörer ska dessa ges möjlighet att ta del av bidraget. 

Varje kommun ska senast den 28 februari 2022 återrapportera hur medlen 

har använts. Rekvirerade medel för 2021 kommer inte att återkrävas.  

Eftersom rekvirerade medel inte kommer att återkrävas, föreligger det inte 

något villkor i form av krav på prestation från bidragsmottagaren att genom-

föra vissa avgränsade åtgärder för att få tillgodogöra sig bidraget. Därför har 

Rådet för kommunal redovisning RKR, den 7 oktober, klassificerat statsbi-

draget som ett generellt bidrag för år 2021. 

Det medför att bidraget fördelas genom beslut av kommunfullmäktige i 

form av tilläggsbudget till berörd nämnd. Tilläggsbudgeten avser endast år 

2021, eftersom bidraget avser år 2021.  

Ärende 15



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 

Sammanträdesdatum 

2021-11-29 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

Det finns ännu inga anvisningar och villkor för statsbidrag avseende år 

2022, vilket gör att det är oklart om bidraget för år 2022 är riktat eller gene-

rellt.  

Beslutsunderlag 

– Anvisningar för att rekvirera statsbidrag från socialstyrelsen

- Fördelning av statsbidrag per kommun från socialstyrelsen

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt förslag till be-

slut och finner att så är fallet.  

______________ 

























TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

Datum Vår beteckning 

2021-10-27 KS 2021/00413 nr 104040 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Ekonomiavdelningen  
Carin Homann, Controller  
0171-528 05 
carin.homann@habo.se 

Tilläggsbudget statsbidrag för god vård och omsorg av äldre 
personer 

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar om tilläggsbudget till vård- och

omsorgsnämnden med 7 532 051 kronor, endast för år 2021, avseende

statsbidrag för god vård och omsorg av äldre personer

Sammanfattning 

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2021 fördela 

statsbidrag till landets kommuner för en äldreomsorgsatsning. Syfte med 

statsbidraget är att säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer. 

För Håbo kommun är statsbidraget 7 532 051 kronor.  

Enligt anvisningar från socialstyrelsen får medlen användas utifrån lokala 

behov i syfte att möjliggöra förbättringar och utveckling av verksamheten. 

Exempel på utvecklingsområden kan vara: förbättrad arbetsmiljö och 

arbetsvillkor, arbete för personcentrerad vård och omsorg av personer med 

demenssjukdom, motverka ensamhet bland äldre, öka personalkontinuiteten, 

förbättra samverkan mellan socialtjänst och den kommunala och regionala 

hälso- och sjukvården, förebygga smittspridning av covid-19, utveckla stöd 

till anhörigvårdare, utveckla informationssäkerheten och väldfärdstekniken 

inom äldreomsorgen.  

Om bidraget används inom verksamhetsområden där kommunen har avtal 

med fristående aktörer ska dessa ges möjlighet att ta del av bidraget. 

Varje kommun ska senast den 28 februari 2022 återrapportera hur medlen 

har använts. Rekvirerade medel för 2021 kommer inte att återkrävas.  

Eftersom rekvirerade medel inte kommer att återkrävas, föreligger det inte 

något villkor i form av krav på prestation från bidragsmottagaren att 

genomföra vissa avgränsade åtgärder för att få tillgodogöra sig bidraget. 

Därför har Rådet för kommunal redovisning RKR, den 7 oktober, 

klassificerat statsbidraget som ett generellt bidrag för år 2021. 

Det medför att bidraget fördelas genom beslut av kommunfullmäktige i 

form av tilläggsbudget till berörd nämnd. Tilläggsbudgeten avser endast år 

2021, eftersom bidraget avser år 2021. 

Det finns ännu inga anvisningar och villkor för statsbidrag avseende år 

2022, vilket gör att det är oklart om bidraget för år 2022 är riktat eller 

generellt. 



TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

Datum Vår beteckning 

2021-10-27 KS 2021/00413 nr 104040 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Vård- och omsorgsnämnden får en engångs tilläggsbudget som finansieras 

genom motsvarande extra bidrag från staten. 

Barnperspektivet 

Ej aktuellt. 

Näringslivsperspektivet 

Om bidraget används inom verksamhetsområden där kommunen har avtal 

med fristående aktörer ska dessa ges möjlighet att ta del av bidraget. 

Uppföljning 

Uppföljning sker från socialförvaltningen till socialstyrelsen samt i 

kommunens ordinarie uppföljning av verksamhet och ekonomi. 

Beslutsunderlag 

– Anvisningar för att rekvirera statsbidrag från socialstyrelsen

– Fördelning av statsbidrag per kommun från socialstyrelsen

__________ 

Beslut skickas till 

Vård- och omsorgsnämnden 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-11-15 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 260 Dnr 2021/00413 

Tilläggsbudget statsbidrag för god vård och omsorg av 
äldre personer 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar om tilläggsbudget till vård- och omsorgs-

nämnden med 7 532 051 kronor, endast för år 2021, avseende statsbidrag

för god vård och omsorg av äldre personer

2. Kommunfullmäktige uppdrar åt vård- och omsorgsnämnden att under

kvartal 1 2022 återrapportera vad statsbidraget använts till.

Sammanfattning 

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2021 fördela statsbi-

drag till landets kommuner för en äldreomsorgsatsning. Syfte med statsbi-

draget är att säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer. För Håbo 

kommun är statsbidraget 7 532 051 kronor.  

Enligt anvisningar från socialstyrelsen får medlen användas utifrån lokala 

behov i syfte att möjliggöra förbättringar och utveckling av verksamheten. 

Exempel på utvecklingsområden kan vara: förbättrad arbetsmiljö och ar-

betsvillkor, arbete för personcentrerad vård och omsorg av personer med 

demenssjukdom, motverka ensamhet bland äldre, öka personalkontinuiteten, 

förbättra samverkan mellan socialtjänst och den kommunala och regionala 

hälso- och sjukvården, förebygga smittspridning av covid-19, utveckla stöd 

till anhörigvårdare, utveckla informationssäkerheten och väldfärdstekniken 

inom äldreomsorgen.  

Om bidraget används inom verksamhetsområden där kommunen har avtal 

med fristående aktörer ska dessa ges möjlighet att ta del av bidraget. 

Varje kommun ska senast den 28 februari 2022 återrapportera hur medlen 

har använts. Rekvirerade medel för 2021 kommer inte att återkrävas.  

Eftersom rekvirerade medel inte kommer att återkrävas, föreligger det inte 

något villkor i form av krav på prestation från bidragsmottagaren att genom-

föra vissa avgränsade åtgärder för att få tillgodogöra sig bidraget. Därför har 

Rådet för kommunal redovisning RKR, den 7 oktober, klassificerat statsbi-

draget som ett generellt bidrag för år 2021. 

Det medför att bidraget fördelas genom beslut av kommunfullmäktige i 

form av tilläggsbudget till berörd nämnd. Tilläggsbudgeten avser endast år 

2021, eftersom bidraget avser år 2021.  



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 

Sammanträdesdatum 

2021-11-15 

Kommunstyrelsens ar-
betsutskott 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

Det finns ännu inga anvisningar och villkor för statsbidrag avseende år 

2022, vilket gör att det är oklart om bidraget för år 2022 är riktat eller gene-

rellt.  

Beslutsunderlag 

– Anvisningar för att rekvirera statsbidrag från socialstyrelsen

- Fördelning av statsbidrag per kommun från socialstyrelsen

Förslag till beslut på sammanträdet 

Christian Nordberg (-) yrkar bifall till förslag till beslut med tillägg att för-

valtningen får i uppdrag att under kvartal 1 2022 återrapportera vad man an-

vänt statsbidraget till.  

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om arbetsutskottet kan besluta enligt Christian Nord-

bergs (-) yrkanden och finner att så är fallet.  

______________ 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-11-29 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 329 Dnr 2021/00370 

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt 
SOL och LSS kvartal 2 2021 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunfullmäktige noterar redovisningen.

Sammanfattning 

Vård- och omsorgsnämnden och socialnämnden har inkommit med redovis-

ning av ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § Socialtjänstlagen 

och 9 § Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade för kvartal 2 

2021. Enligt dessa lagar ska sådan redovisning delges kommunfullmäktige.  

Beslutsunderlag 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt förslag till be-

slut och finner att så sker.  

______________ 

Ärende 16



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-10-05 

Socialnämnden 

SN § 63 Dnr 2021/00033 

Rapportering år 2021, ej verkställda gynnande beslut kvartal 2 

Beslut 

1. Socialnämnden har tagit del av rapporteringen och beslutar att överlämna ären-

det till kommunfullmäktige och kommunens revisorer för kännedom.

Sammanfattning 

Socialnämnden är enligt 16 § 6 h socialtjänstlagen (SoL) och § 28h lagen om stöd 

och service till vissa funktionshindrade (LSS) skyldig att rapportera till kommun-

fullmäktige om ej verkställda gynnande beslut. Dessa beslut ska även anmälas till 

Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Beslut som avses är biståndsbeslut enligt 

SoL och LSS som inte verkställts inom tre månader från dagen för beslut, eller om 

insatsen avbrutits och därmed inte verkställts på nytt inom tre månader. Även beslut 

som tidigare rapporterats som ej verkställda eller avbrott ska rapporteras som avslu-

tade när dessa verkställts. 

För kvartal två år 2021 har tre beslut rapporterats till IVO. Besluten rapporterades 

även in under kvartal ett 2021, så inga nya ärenden har tillkommit. Alla ärenden av-

ser insatsen kontaktfamilj. Två av dessa tre ärenden är nu verkställda och i det 

ärendet som återstår har man valt att avvakta insatsen på grund av infektionskäns-

lighet. Således har socialnämnden endast ett icke verkställt beslut att rapportera. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse nr 34292, daterad 2021-09-13 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om nämnden godkänner förvaltningens förslag till beslut och 

finner att så sker. 

______________ 
Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-10-05 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON § 73 Dnr 2021/00009 

Rapportering år 2021, ej verkställda gynnande beslut kvartal 2 

Beslut 

1. Vård och omsorgsnämnden har tagit del av rapporteringen och beslutar att över-

lämna ärendet till kommunfullmäktige och kommunens revisorer för kännedom.

Sammanfattning 

Vård och omsorgsnämnden är enligt 16 § 6 h socialtjänstlagen (SoL) och § 28h la-

gen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) skyldig att rapportera till 

kommunfullmäktige om ej verkställda gynnande beslut. Dessa beslut ska även an-

mälas till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Beslut som avses är biståndsbe-

slut enligt SoL och LSS som inte verkställts inom tre månader från dagen för be-

slut, eller om insatsen avbrutits och därmed inte verkställts på nytt inom tre måna-

der. Även beslut som tidigare rapporterats som ej verkställda eller avbrott ska rap-

porteras som avslutade när dessa verkställts. 

Inom äldreomsorgen är det under denna rapportering tre icke verkställda beslut, 

varav två är återstående från tidigare rapporteringen i april och december 2020. En 

gäller hemtjänst och en gäller särskilt boende. Individerna har tackat nej till insat-

sen, dels av privata skäl och dels av pandemin. Ett nytillkommet icke verkställt be-

slut sedan 2021-05-11 som avser särskilt boende är inte verkställt då det inte finns 

ledig bostad som matchar individens behov. 

Inom LSS-verksamheterna rapporteras nio icke verkställda beslut under perioden, 

ingen av dem är nytillkomna under kvartal två. De avser ett ärende gällande kon-

taktfamilj där familjen vill avvakta. Tre avser kortidsvistelse och en avser kontakt-

person. De har inte kunnat verkställas på grund av resursbrist. Det vill säga att det 

är svårt att hitta lämpliga kontaktpersoner. Tre ärenden avser daglig verksamhet där 

två personer tackat nej på grund av pandemin och den tredje personen vistas på be-

handlingshem. En person har tackat nej till särskilt boende och vill avvakta verk-

ställigheten. Sedan förra rapporteringen är fyra beslut verkställda. En för kontakt-

familj, en för särskilt boende och två för kontaktperson.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse nr 5521, daterad 2021-09-13 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om nämnden godkänner förvaltningens förslag till beslut och 

finner att så sker. 

______________ 
Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 



TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

Datum Vår beteckning 

2021-11-02 KS 2021/00370 nr 104220 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens kansli 
Olle Forsmark, Nämndsekreterare 

olle.forsmark@habo.se 

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och 
LSS kvartal 2 

 2021 

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige noterar redovisningen.

Sammanfattning 

Vård- och omsorgsnämnden och socialnämnden har inkommit med 

redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § 

Socialtjänstlagen och 9 § Lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade för kvartal 2 2021. Enligt dessa lagar ska sådan 

redovisning delges kommunfullmäktige.    

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Om kommunen inte verkställer gynnande biståndsbeslut inom tre månader 

kan inspektionen för vård och omsorg (IVO) välja att hos förvaltningsrätten 

föreslå att kommunen tilldöms ett vite. 

Barnperspektivet 

Beslutet har ingen påverkan ur ett barnperspektiv. 

Näringslivsperspektivet 

Beslutet har ingen påverkan på näringslivet. 

Uppföljning 

Ej verkställda beslut följs upp löpande som en del av socialförvaltningens 

ordinarie verksamhet.  

Beslutsunderlag 

– Beslut VON 2021-10-05 § 73

– Beslut SN 2021-10-05 § 63

__________ 

Beslut skickas till 

Socialnämnden – för kännedom 

Vård- och omsorgsnämnden – för kännedom 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-11-29 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 330 Dnr 2021/00415 

Redovisning av verkställighet av kommunfullmäktiges 
beslut, oktober 2021 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunfullmäktige noterar redovisningen.

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen ska årligen redovisa verkställigheten av ett urval av 

kommunfullmäktiges beslut. Främst återrapporteras verkställigheten av bi-

fallna medborgarförslag och motioner, men även andra beslut redovisas vid 

behov.  

Status för verkställigheten av fullmäktiges beslut redovisas nu i två separata 

förteckningar, en för avslutade (2 st.) och en för pågående (25 st.). Chefer 

och andra ansvariga har fått möjlighet att kommentera och rapportera verk-

ställigheternas status och tidplan och kommentarerna som kommit in fram-

går av förteckningen.  

Beslutsunderlag 

Förteckning: Verkställighet – pågående 

Förteckning: Verkställighet – avslutade 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt förslag till be-

slut och finner att så sker.  

______________ 

Ärende 17



Avslutade verkställighet – okt 2021 
Uppdrag/verkställighet Uppdragsgivare Uppdragstagare Ansvarig Status + Kommentar 

Återremiss: Ägardirektiv 
Håbohus  (Kommunfullmäktige) 

Ärendenummer: 2021/00076 
Beslutsdatum: 2021-03-29 § 31 

1. Kommunfullmäktige
återremitterar ärendet till
kommunstyrelsen för vidare
beredning genom risk- och
konsekvensanalys, samråd med
en vidare krets av ägarna,
Håbohus styrelse och
Hyresgästföreningen i Håbo
samt för att besvara frågor
ställda vid sammanträdet (se
protokollsanteckning).

Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Marie Lundqvist 

Motion - utdrag ur 
belastningsregistret vid 
anställning inom vård och 
omsorg  (Kommunfullmäktige) 

Ärendenummer: 2019/00438 
Beslutsdatum: 2021-03-29 § 42 

1. Kommunfullmäktige bifaller
motionens första attsats med
hänvisning till vård- och
omsorgsnämndens samt
personalavdelningens
bedömning.
2. Kommunfullmäktige
konstaterar att motionens andra
attsats redan genomförs med
hänvisning till befintlig lag och
bedömer därmed att denna
attsats därmed är besvarad

Kommunfullmäktige Socialnämnden Erik Johansson 



TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

Datum Vår beteckning 

2021-10-22 KS 2021/00415 nr 103971 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens kansli 
Maud Thorsell, Nämndsekreterare 
0171-525 00 
maud.thorsell@habo.se 

Redovisning av verkställighet av kommunfullmäktiges beslut, 
november 2021 

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige noterar redovisningen.

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen ska årligen redovisa verkställigheten av ett urval av 

kommunfullmäktiges beslut. Främst återrapporteras verkställigheten av 

bifallna medborgarförslag och motioner, men även andra beslut redovisas 

vid behov.  

Status för verkställigheten av fullmäktiges beslut redovisas nu i två separata 

förteckningar, en för avslutade (2 st.) och en för pågående (25 st.). Chefer 

och andra ansvariga har fått möjlighet att kommentera och rapportera 

verkställigheternas status och tidplan och kommentarerna som kommit in 

framgår av förteckningen.    

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inte aktuellt 

Barnperspektivet 

Inte aktuellt 

Näringslivsperspektivet 

Inte aktuellt 

Uppföljning 

Inte aktuellt 

Beslutsunderlag 

– Förteckning: Verkställighet – pågående

– Förteckning: Verkställighet – avslutade



Pågående verkställighet t.o.m. okt 2021 
Uppdrag/verkställighet Uppdragsgivare Uppdragstagare Ansvarig Status + Kommentar 

Förskola i Häggeby  
(Kommunfullmäktige) 

Diarienummer 2018/00134 
Beslutsdatum: 2019-04-01 § 35 
1. Kommunfullmäktige bifaller
medborgarförslaget (verka för
att det ges möjlighet för en
fristående aktör att etablera sig i
området

Kommunfullmäktige Kommunstyrelsens 
förvaltning 

Anna Atterlöf 

Uppdragets/verkställighetens 
nuläge: 

Vilar i avvaktan på pågående 
arbete i lokalförsörjningsplanen 
samt pågående kontakter med 
möjliga exploatörer 

Estimerad tidplan: 

Medborgarförslag: Byte av 
län  (Kommunfullmäktige) 

Ärendenummer: 2019/27 

1. Kommunfullmäktige bifaller
medborgarförslaget

Kommunfullmäktige Plan- och 
exploateringsavdelningen 

Anna Atterlöf 

Uppdragets/verkställighetens 
nuläge: 

Har inte kunnat prioriterats 2020. 

Estimerad tidplan: 

Osäkert, beroende på resurser. 

Motion: Håbo kommun, bäst i 
Sverige på LED-lampor  

(Kommunfullmäktige) 
1. Kommunfullmäktige bifaller
motionen

Kommunfullmäktige Tekniska avdelningen Anna Darpe 

Uppdragets/verkställighetens 
nuläge: 

Delar av genomförandet landar på 
avfall som ännu ej hanterat 

Estimerad tidplan: 

2020 

Uppför gång och cykelväg 
mellan Getbergsvägen och 
gångvägen vid Furuhäll  
(Kommunfullmäktige) 
Ärendenummer: 2019/00204 
Beslutsdatum: 2019-12-09 § 
167 

1. . Kommunfullmäktige bifaller
delvis medborgarförslagets
förslag vad avser gång- och
cykelvägens sträckning från
Getbergsvägens anslutning till
Råbyleden fram till Kalmarleden
med hänvisning till tekniska

Kommunfullmäktige Tekniska nämnden Ulla Lindroth Andersson 

Uppdragets/verkställighetens 
nuläge: 

Fullmäktige har på tekniska 
förvaltningens inrådan delvis bifallit 
medborgarförslaget. Tekniska 
förvaltningen har därefter lagt in 
projektet i förvaltningens 10-åriga 
investeringsplan. Enligt planen ska 
förstudie/förprojektering ske 2022, 
projektering och upphandling 2023 
och genomförande 2024. En 
förutsättning för start av projektet 
enligt plan är att nödvändiga 
politiska beslut fattas. Det finns en 



Uppdrag/verkställighet Uppdragsgivare Uppdragstagare Ansvarig Status + Kommentar 

nämndens bedömning risk att projektet förflyttas i tid på 
grund av att andra projekt 
prioriteras. 

Estimerad tidplan: 

2022-2024 

Motion: Bättre skolmat och 
serverad i en trevligare miljö  
(Kommunfullmäktige) 
Ärendenummer 2018/00470, 
2021/121 
Beslutsdatum 2019-12-09 § 169 

1. Kommunfullmäktige bifaller
motionens förslag.
2. Kommunfullmäktige uppdrar
till barn- och
utbildningsnämnden att utreda
införandet av frukost inför
skoldagen

2021-05-10 § 66 
1. Kommunfullmäktige beslutar
att flytta uppdrag gällande
frukost till BOU.

Kommunfullmäktige Kostenheten Camilla Grandin, Mats Ståhl-
Elgström Uppdragets/verkställighetens 

nuläge: 

Motionenär besvarad 2018-10-31 
§ 108

Uppdraget att utreda införandet av 
frukost inför skoldagen kvarstår. 

Handläggning och utredning 
pågår.Försenad med anledning av 
Corona. 

KF beslutade 2021-05-10 § 66 att 
ärendet flyttas till 
kommunstyrelsens uppdragslista. 

Estimerad tidplan: 

2021 

Motion: Skapande av ett 
innovationscenter för 
miljöföretag  
(Kommunfullmäktige) 
Ärendenummer 2019/00250 
Beslutsdatum 2019-12-09 § 171 

1. Kommunfullmäktige bifaller
motionens förslag med
hänvisning till förvaltningens
bedömning.
2. Kommunfullmäktige uppdrar
till kommunstyrelsen att utreda
skapandet av ett
innovationscenter i enlighet med
motionens förslag. Utredningen
ska återrapporteras till
kommunfullmäktige senast i juni

Kommunfullmäktige Plan- och 
exploateringsavdelningen 

Anna Atterlöf 

Uppdragets/verkställighetens 
nuläge: 

I samband med arbetet med 
hållbarhetsstrategin har samtal 
med lokala företag förts gällande 
både strategin och utvecklingen av 
ett hållbart Håbo. Det finns ett stort 
intresse av att samarbeta 
kringdessa frågor och här har 
Håbo kommun en samordnande 
roll. Näringslivsenheten och Plan- 
och Exploateringsavdelningenhar 
fört samtal med STUNS(Stiftelsen 
för samverkan mellan universiteten 
i Uppsala, näringsliv och samhälle) 
för att bereda möjligheter för lokala 
företag att få forskningshjälp med 



Uppdrag/verkställighet Uppdragsgivare Uppdragstagare Ansvarig Status + Kommentar 

2020 sina utmaningar och utveckla 
verksamheten mer hållbart. 

Logistik Bålsta innebär med sin 
storlek en utmaning avseende 
framför allt infrastruktur som 
energi- och transportsystem. Håbo 
kommun har ett strategiskt 
samarbetemed EON där området 
har lyfts som speciellt viktigt att 
samarbeta kring. Separata möten 
har hållits tillsammans med Eon, 
Nrep och Dagab för att prata 
hållbarhet, energi och cirkulära 
system. Andra aktörer har också 
kontaktat Håbo för att diskutera 
möjligheter att 
bedrivaforskningsprojekt inom 
Logistik Bålsta,framför allt med 
tanke på Dagabs etablering med 
norra Europas största byggnad 
som också är mycket 
energikrävande. 

Frågor om Håbo kommun vill vara 
huvudman för forskningsprojekt 
kring energi- och klimat har 
inkommit men vår roll är mer en 
samarbetspartner som har 
lokalkännedom och behov, samt 
kan koppla samman företag med 
forskning. 

Estimerad tidplan: 

Osäkert, med avseende av 
detaljplaneringensframfart och 
andra aktörers intresse. 

Motion: Regelverk för 
arkitektoniskt formspråk  
(Kommunfullmäktige) 
Ärendenummer 2018/00962 
Beslutsdatum 2020-02-24 § 11 

Kommunfullmäktige uppdrar till 
bygg- och miljönämnden samt 
kommunstyrelsen att genomföra 

Kommunfullmäktige Bygg- och miljönämnden Anna-Karin Bergvall, Anna 
Atterlöf Uppdragets/verkställighetens 

nuläge: 

Arbetet med framtagande av 
regelverk för arkitektoniskt 
formspråk, eller kort och gott en 
arkitekturpolicy, pågår under 
ledning av stadsarkitekt Klas 



Uppdrag/verkställighet Uppdragsgivare Uppdragstagare Ansvarig Status + Kommentar 

en förstudie för en 
sammanhållen arkitekturpolitik 

Klasson som samordnar mellan 
berörda tjänstemän och politiker. I 
planeringen ingår att hålla 
workshop. Den 8 juni 2021 hölls 
en workshop med bygg- och 
miljönämnden och bygg- och 
miljöförvaltningen, vilket gav 
inspiration och följdes av många 
intressanta diskussioner. 

Estimerad tidplan: 

Preliminär tidplan för slutligt 
förslag för beslut i 
kommunfullmäktige är kvartal 
4 2021. 

Motion: Gästhamn, camping 
och ställplats för husbilar  
(Kommunfullmäktige) 
Diarienummer 208/00475 
Beslutsdatum 2020-02-24 § 12 

. Kommunfullmäktige bifaller 
delvis motionens förslag med 
hänvisning till förvaltningens 
genomgång som visar att 
förslagen om utredningar redan 
är förverkligade eller kommer att 
realiseras i närtid 

Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Anna Atterlöf 

Uppdragets/verkställighetens 
nuläge: 

I samband med arbetet med 
planprogram och detaljplan för 
Aronsborg samt Kalmarsand har 
Plan- och exploatering utrett 
möjligheter till 
gästhamn/gästplatser men inget är 
klart. Camping ingen utredning 
skedd. Ställplats för husbilar har 
utretts och kan möjliggöras i 
Skokloster vid Skokloster slott, 
kyrka och värdshus. 

Estimerad tidplan: 

Ställplats för husbilar 2022 i 
Skokloster. 
Gästhamn och Camping mer 
osäkert. 

Motion: Åtgärda Aronsborgs 
båtplats  (Kommunfullmäktige) 

Ärendenummer 2018/00963 
Beslutdatum 2020-02-24 § 13  
1. Kommunfullmäktige bifaller
delvis motionens förslag med
hänvisning till plan- och
exploateringsavdelningens

Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Anna Atterlöf 

Uppdragets/verkställighetens 
nuläge: 

Är den del i arbetet med 
planprogram/detaljplan för 
Aronsborg 

Estimerad tidplan: 



Uppdrag/verkställighet Uppdragsgivare Uppdragstagare Ansvarig Status + Kommentar 

bedömning att motionens 
förslag kommer att lyftas och 
utredas i det kommande 
detaljplanearbetet 

Motion: Kolonilotter och 
områden  (Kommunfullmäktige) 

Ärendenummer 2019/00093 
Beslutsdatum 2020-02-24 

1. Kommunfullmäktige bifaller
motionen genom att besluta att
uppföra ett område för
kolonilotter med mindre stuga
på lotterna samt att uppdra till
kommunstyrelsen att vidare
utreda alternativa platser för
sådana kolonilotter.

Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Anna Atterlöf 

Uppdragets/verkställighetens 
nuläge: 

Olika alternativ utreds. Även 
intresset av nya kolonitomter 
behöver undersökas. 

Estimerad tidplan: 

Under 2021. 

Medborgarförslag: Mobil 
containertankning för 
motorbåtar.  
(Kommunfullmäktige) 

Ärendenummer: 2019/00276 
Beslutsdatum 2020-02-24 § 17 

1. Kommunfullmäktige bifaller
medborgarförslaget

Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Anna Atterlöf 

Medborgarförslag: 
Utomhusbad för alla åldrar i 
kommunen  

(Kommunfullmäktige) 
Ärendenummer 2019/00192 
Beslutsdatum 2020-02-24 § 18 

1. Kommunfullmäktige bifaller
medborgarförslaget

Kommunfullmäktige Kultur- och fritidsnämnden Jytte Rudiger 

Uppdragets/verkställighetens 
nuläge: 

Ej påbörjad pågrund 
avhandikappsanpassning av 
offentliga utomhusbad som en 
förstaprioritet. 

Estimerad tidplan: 

Medborgarförslag: Gång- och 
cykelväg mellan 
Björkbackavägen och 
Fläsanvägen  
(Kommunfullmäktige) 
Ärendenummer 2017/00644 
Beslutsdatum 2020-02-24 § 19 

Kommunfullmäktige Tekniska nämnden Ulla Lindroth Andersson 

Uppdragets/verkställighetens 
nuläge: 

Medborgarförslaget om en gång- 
och cykelväg mellan 
Björkbackavägen och 



Uppdrag/verkställighet Uppdragsgivare Uppdragstagare Ansvarig Status + Kommentar 

1. Kommunfullmäktige bifaller
medborgarförslagets förslag om
en gång- och cykelväg mellan
Björkbackavägen och
Fläsanvägen.

Fläsanvägen har bifallits av 
kommunfullmäktige 2020-02-24, § 
19 och överlämnats till tekniska 
nämnden för verkställighet. 
Ärendet finns även hos Plan och 
exploatering. En gemensam 
utredning bör genomföras och kan 
lämpligen samordnas i den nya 
samhällsbyggnadsorganisationen. 

Det finns idag inga 
investeringsmedel avsatta för 
ändamålet. Det har heller inte 
förevarit någon utredning om exakt 
sträckning, någon förstudie eller 
kostnadsbedömning. 
Kommunfullmäktiges beslut 
kommer inte att kunna verkställas 
innan beslut har fattats om 
investeringsbudget för kommande 
år. 

Förvaltningen avser att återkomma 
med kostnadsbedömning i 
samband med ordinarie 
budgetarbete inför 2022. Projektet 
hann inte tas upp i framtagandet 
av den 10-åriga 
investeringsplanen 2021 då det 
ännu inte hade genomförts någon 
förstudie som kunde ge en 
indikation på kostnaden. Under 
2021 kommer en enklare stig att 
upprättas med hjälp av LONA-
bidrag. 

Estimerad tidplan: 

Kostnadsbedömning tas fram i 
budgetarbetet inför 2022. 

Motion: Anlägg en 
kombinerad cykel- och 
gångväg mellan Bro och 
Bålsta mot Enköping  
(Kommunfullmäktige) 
2020/00343 
KF 2019-06-29 § 50 

Kommunfullmäktige Plan- och 
exploateringsavdelningen 

Anna Atterlöf 



Uppdrag/verkställighet Uppdragsgivare Uppdragstagare Ansvarig Status + Kommentar 

1. Kommunfullmäktige bifaller
motionens andra att-sats genom
att uppdrag ges till
kommunstyrelsen att utreda
förutsättningarna för en
kombinerad gång- och cykelväg
mellan Bro och Bålsta

Verkställighet av motion: 
Levandegör Håbo kommuns 
historia och kulturarv med 
hjälp av QR-koder  
(Kommunfullmäktige) 
Ärendenummer: 2019/436 
Beslutsdatum: 2020-12-21 

Kommunfullmäktige Plan- och 
exploateringsavdelningen 

Anna Atterlöf 

Uppdragets/verkställighetens 
nuläge: 

Plan- och 
exploateringsavdelningen har ett 
pågående samarbete med kultur- 
och fritid samt gata/park kring att 
lyfta fram kulturhistoriska miljöer 
då vi även sätter upp infoskyltar på 
de platser som ställs iordning. I 
samband med detta kan detta 
undersökas och hur vi kan 
utveckla att levandegöra 
kulturmiljön. 

Estimerad tidplan: 

Under 2021. 

Uppdrag: Gemensam 
avfallsplan  
(Kommunfullmäktige) 
Ärendenummer: 2021/00085 KS 
Beslutsdatum: 2021/00085 

1. Kommunfullmäktige beslutar
att ta fram förslag till gemensam
avfallsplan

Kommunfullmäktige Tekniska nämnden Anna Darpe 

Uppdragets/verkställighetens 
nuläge:  

Projektet startades upp i juni och 
nu i september genomförs en 
introduktionsutbildning, Under 
hösten kommer 3 workshops att 
genomföras. 

Estimerad tidplan: 

Under det kommande året arbetas  
förslaget till gemensam avfallsplan 
fram, för samråd och utställning 
samt beslut i respektive 
kommunfullmäktige hösten 2022. 
Den gemensamma avfallsplanen 
kommer därefter att kunna gälla 



Uppdrag/verkställighet Uppdragsgivare Uppdragstagare Ansvarig Status + Kommentar 

fr.o.m. första kvartalet 2023. 

Uppdrag: Gemensam 
avfallsplan  
(Kommunstyrelsen) 
Ärendenummer: 2021/00085 KS 
Beslutsdatum: 2021/00085 

1. Kommunfullmäktige beslutar
att ta fram förslag till gemensam
avfallsplan

Kommunfullmäktige Tekniska nämnden Anna Darpe, Marie Lundqvist 

Uppdragets/verkställighetens 
nuläge: 

Projektet påbörjades i juni och en 
projektgrupp tillsattes. I september 
kommer en gemensam 
utbildningsdag att genomföras och 
arbetet med planen kommer att 
starta upp. 

Estimerad tidplan: 

Under det kommande året arbetas 
sedan förslaget till gemensam 
avfallsplan fram, för samråd och 
utställning samt beslut i respektive 
kommunfullmäktige hösten 2022. 
Den gemensamma avfallsplanen 
kommer därefter att kunna gälla 
fr.o.m. januari 2023. 

Motion: Etablera fler utegym 

(Kommunfullmäktige) 
Ärendenummer 2020/00222 
Beslutsdatum 2021-05-10 

1. Kommunfullmäktige bifaller
motionens förslag med
hänvisning till tekniska
nämndens bedömning

Kommunfullmäktige Tekniska nämnden Ulla Lindroth Andersson 

Motion: Policy för erbjudande 
av modersmålsundervisning  
(Kommunfullmäktige) 
Ärendenummer: 2019/00342 
Beslutsdatum 2021-05-10 § 69 

1. Kommunfullmäktige bifaller
motionens förslag genom att
uppdra till barn- och
utbildningsnämnden att ta fram
förslag till policy för
modersmålsundervisning

Kommunfullmäktige Barn- och 
utbildningsnämnden 

Stefan Grybb 



Uppdrag/verkställighet Uppdragsgivare Uppdragstagare Ansvarig Status + Kommentar 

Motion: Nya förskolor i 
Krägga och Viby Äng  

(Kommunfullmäktige) 
Ärendenummer 2018/00474 
Beslutsdatum 2021-05-10 § 70 

1. Kommunfullmäktige beslutar
att genomföra en förstudie
avseende etablerandet av en
förskola i Krägga. Förstudien
ska redovisas till
kommunstyrelsen senast i
oktober 2021.
2. Kommunfullmäktige bifaller
motionens andra attsats
(Kommunfullmäktige
undersöker behov och
möjligheter för ytterligare
förskolor enligt
villa/parhusmodellen) och
uppmanar samtidigt barn- och
utbildningsnämnden att i
förberedelsefasen när nya
förskolor planeras, beakta
möjligheten att kostnadseffektivt
etablera mindre förskolor.

Kommunfullmäktige Tekniska nämnden, Barn- och 
utbildningsnämnden 

Stefan Grybb, Mats Eriksson, 
Marie Lundqvist Uppdragets/verkställighetens 

nuläge:  

Fastighetsavdelningen har inte 
påbörjat uppdraget. Arbetet bör 
ledas av barn- och 
utbildningsförvaltningen som 
ansvarar för kommunens 
förskoleverksamhet. 

Estimerad tidplan: 

Verkställighet:Motion, Anlägg 
en kombinerad cykel- och 
gångväg mellan Bro och 
Bålsta mot Enköping  

(Kommunstyrelsen) 
Ärendenummer: 2019/00343 
Beslutsdatum: 2020-06-29 § 50 

1. Kommunfullmäktige bifaller
motionens andra att-sats genom
att uppdrag ges till
kommunstyrelsen att utreda
förutsättningarna för en
kombinerad gång- och cykelväg
mellan Bro och Bålsta

Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Anna Atterlöf 

Motion: Regelverk för 
arkitektoniskt formspråk 

Kommunfullmäktige Bygg- och miljönämnden 
samt plan- och 

Anna-Karin Bergvall, Anna 
Atterlöf Uppdragets/verkställighetens 



Uppdrag/verkställighet Uppdragsgivare Uppdragstagare Ansvarig Status + Kommentar 

(Bygg- och miljönämnden) 
Kommunfullmäktige uppdrar till 
bygg- och miljönämnden samt 
kom-munstyrelsen att 
genomföra en förstudie för en 
sammanhållen arkitekturpolitik. 

exploateringsavdelningen nuläge: 

Arbetet med framtagande av 
regelverk för arkitektoniskt 
formspråk, eller kort och gott en 
arkitekturpolicy, pågår under 
ledning av stadsarkitekt Klas 
Klasson som samordnar mellan 
berörda tjänstemän och politiker. 
Den 8 juni 2021 hölls en workshop 
med bygg- och miljönämnden och 
bygg- och miljöförvaltningen, vilket 
gav inspiration och följdes av 
många intressanta diskussioner. 

Estimerad tidplan: 

Preliminär tidplan för slutligt 
förslag för beslut i 
kommunfullmäktige är kvartal 
4 2021. 

Verkställighet: 
Medborgarförslag: Ta bort 
vägbommen på Skeppsvägen 

(Tekniska nämnden) 
Ärendenummer: 2016/00400 
Beslutsdatum: 2016-09-26 § 83 

l. Kommunfullmäktige beslutar
att medborgarförslaget anses
färdigbehandlat mot bakgrund
av vad som framkommit i
beredningen.
2. Kommunfullmäktige beslutar
att bommen på Skeppsvägen
tas bort när andra fysiska
åtgärder har vidtagits får att
minska hastigheten och öka
säkerheten får oskyddade
trafikanter.
3. Kommunfullmäktige beslutar
att investeringsbehovet ska tas
upp i budgetarbetet får perioden
2018-2020.

Kommunfullmäktige Tekniska avdelningen Ulla Lindroth Andersson 

Uppdragets/verkställighetens 
nuläge: 

Projektet påverkas av VA-
avdelningens projekt med nya 
ledningsdragningar inom Bålsta 
tätort (BÅT). Det går inte att 
genomföra väsentliga delar av de 
trafiksäkerhetshöjande åtgärderna, 
som var ett villkor för att ta bort 
bommen, innan VA-avdelningen 
har färdigställt sina 
ledningsdragningar över 
Skeppsvägen. Projektet finns med 
i den 10-åriga investeringsplanen 
och planeras att genomföras 2024 
då VA-arbetena beräknas vara 
avslutade. 

Estimerad tidplan: 

Den ursprungliga tidplanen kan 
inte hållas på grund av avsaknad 
av investeringsmedel och VA-



Uppdrag/verkställighet Uppdragsgivare Uppdragstagare Ansvarig Status + Kommentar 

avdelningens arbeten. Projektstart 
planeras till 2024. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-11-15 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 252 Dnr 2021/00415 

Redovisning av verkställighet av kommunfullmäktiges 
beslut, oktober 2021 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige noterar redovisningen.

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen ska årligen redovisa verkställigheten av ett urval av 

kommunfullmäktiges beslut. Främst återrapporteras verkställigheten av bi-

fallna medborgarförslag och motioner, men även andra beslut redovisas vid 

behov.  

Status för verkställigheten av fullmäktiges beslut redovisas nu i två separata 

förteckningar, en för avslutade (2 st.) och en för pågående (25 st.). Chefer 

och andra ansvariga har fått möjlighet att kommentera och rapportera verk-

ställigheternas status och tidplan och kommentarerna som kommit in fram-

går av förteckningen.    

Beslutsunderlag 

– Förteckning: Verkställighet – pågående

Förteckning: Verkställighet – avslutade  

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om arbetsutskottet beslutar enligt förslag till beslut och 

finner att så sker.  

______________ 



TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

Datum Vår beteckning 

2021-12-06 KS 2021/00506 nr 104881 

Kommunledningsförvaltningen 
Kommunstyrelsens kansli 
Olle Forsmark, Nämndsekreterare 

olle.forsmark@habo.se 

Entledigande från uppdrag som ledamot i vård- och 
omsorgsnämnden och som ersättare i kommunfullmäktige samt 
fyllnadsval och begäran om ny sammanräkning 

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige entledigar Inga Birath von Sydow (C) från uppdrag

som ersättare i kommunfullmäktige.

2. Kommunfullmäktige entledigar Inga Birath von Sydow (C) från uppdrag

som ledamot i vård- och omsorgsnämnden.

3. Kommunfullmäktige utser N.N till ny ledamot i vård- och

omsorgsnämnden i Inga Birath von Sydows (C) ställe.

4. Kommunfullmäktige hemställer hos länsstyrelsen om ny

sammanräkning utifrån 2018 års allmänna val för att utse en ny ersättare

i kommunfullmäktige i Inga Birath von Sydows (C) ställe.

Sammanfattning 

Inga Birath von Sydow (C) har begärt entledigande från uppdragen som 

ersättare i kommunfullmäktige och ledamot i vård- och omsorgsnämnden. 

Beslutsunderlag 

– Avsägelse

__________ 

Beslut skickas till 

Inga Birath von Sydow (C) 

Vald 

Länsstyrelsen 

Löneadministration 

Förtroendemannaregister 

Säkerhetssamordnare  

Ärende 18



Hej, jag har vill pga ändrade förutsättningar begära om att bli entledigad 

från mina uppdrag för Håbo kommun (som representant för Centerpartiet). 

Har i samråd med Helene Zeeland Bodin kommit fram till att det är bäst att 

jag skickar mail direkt till denna mailadress. 

Jag är ledamot i vård och omsorgsnämnden och även reserversättare (andra 

eller tredje för centern i KS). 

Tacksam för att bli entledigad från samtliga uppdrag så snart som möjligt. 

Hälsar 

Inga Birath von Sydow 



TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

Datum Vår beteckning 

2021-12-07 KS 2021/00510 nr 104988 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens kansli 
Olle Forsmark, Nämndsekreterare 

olle.forsmark@habo.se 

Motion: Projekt med sex timmars arbetsdag 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till

kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning 

Charlotta Bjälkebring Carlsson (V) m fl har överlämnat en motion till 

fullmäktige. Motionären föreslår att man bland annat utreder 

förutsättningarna för försök med införande av sextimmarsdag med 

bibehållen lön på någon eller några av kommunens arbetsplatser.   

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Kostnader för beredning hanteras inom ram.  

Barnperspektivet 

Barnperspektivet får beaktas inom beredningen. 

Näringslivsperspektivet 

Näringslivsperspektivet får beaktas inom beredningen. 

Uppföljning 

Ärendet följs upp genom redovisning av ej färdigberedda motioner och 

medborgarförslag till fullmäktige. 

Beslutsunderlag 

– Motion 2021-11-28

__________ 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsens kansli 

Ärende 19








