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Maria Kolak Lundeqvist (V) 

Osman Yilmaz (V) 

Christian Nordberg (MP) 

Sabine Noresson (MP) 
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Linnéa Leinonen (SD) 

Kristian Leinonen (SD) 

Maria Andersson (SD) 
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Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 

Tid Måndagen den 6 maj 2019, kl. 19:00 

Förmöten från kl. 18.00 

Plats Övergransalen, Kommunhuset, Bålsta 

Justeringssammanträde - Förslag på tid: Torsdag 9 maj 2019 kl. 16.00 



KALLELSE 

Datum 

2019-04-26 

Kommunfullmäktige 

Ärenden 

1. 
Mötets öppnande 

- Upprop 

- Val av justerare 

- Fastställande av dagordning samt prövning av att kungörelse skett i laga ord-

ning  

2. 
Medborgarförslag: Scen i Bålsta 

Förslagsställare: Tomas Lyckåsen 

Dnr 2019/00141  

3. 
Medborgarförslag: företagarnas kontakt med Håbo kommun 

Förslagsställare: Helena Johansson 

Dnr 2019/00159  

4. 
Medborgarförslag: Öka medvetenheten om kommunens kulturarv 

Förslagsställare: Ingrid Ljungkvist 

Dnr 2019/00160  

5. 
Medborgarförslag: Uppföra bänkar utefter banvallens sträckning genom Stäms-

vik mot Krägga  

Förslagställare: Lars Öjdahl, Susanne Walldén 

Dnr 2019/00161  

6. 
Revisionsreglemente 

Dnr 2018/00699  

7. 
Revidering av allmänna bestämmelser för användandet av Håbo kommuns all-

männa vatten- och avloppsanläggningar 

Dnr 2019/00136  

8. 
Revidering av taxa för kommunalt vatten och avlopp 

Dnr 2019/00137  

9. 
Antagande av VA-plan och VA-policy 

Dnr 2019/00128  

10. 
Revidering av Avfallsföreskrifter 

Dnr 2019/00134  

11. 
Revidering av plan- och bygglovstaxan 

Dnr 2019/00066  

12. 
Omdisponering av medel för kultur- och fritidsnämnden 2019 

Dnr 2019/00101  



KALLELSE 

Datum 

2019-04-26 

Kommunfullmäktige 

13. 
Avgift trygghetslarm 

Dnr 2018/00775  

14. 
Kommunfullmäktiges övergripande mål 

Dnr 2018/00751  

15. 
Motion: Kommunal folkomröstning om Vidablick 

Dnr 2018/00961  

16. 
Val av ersättare till styrelsen för Ragnar Sellbergs Stiftelse 

Dnr 2019/00154  

17. 
Interpellation till barn- och utbildningsnämndens ordförande om utmaningar och 

förutsättningar för särbegåvade barn 

Dnr 2019/00155  

Björn Erling 

Ordförande 

Sara Widströmer 

Sekreterare 



POSTADRESS 

746 52 Bålsta 

BESÖKSADRESS 
Centrumleden 1 

TELEFON VÄXEL 

0171-525 00 

TELEFAX 

0171-500 00 

ORG.NR 

212000-0241 

HEMSIDA 

www.habo.se 
E-POST 

kommunstyrelsen@ha
bo.se 

ANVISNING 1(1) 

Datum Vår beteckning 

2016-03-16 KS  nr 328 

Kommunstyrelsens förvaltning 

Mötets öppnande KF 

1. Upprop förrättas av sekreteraren

2. Val av justerare

Förslag till beslut:

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

3. Fastställande av dagordning samt prövning att kungörelse skett i laga ordning

Förslag till beslut:

Kommunfullmäktige fastställer föreliggande dagordning utan ändringar samt konstaterar
att kungörelse har skett i laga ordning.

Ärende 1



TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

Datum Vår beteckning 

2019-03-26 KS 2019/00141 nr 89473 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens kansli 
Sara Widströmer, Kommunsekreterare 
0171-525 61 
sara.widstromer@habo.se 

Medborgarförslag: Scen i Bålsta 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslaget till

kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår en scen i 

centrala Bålsta   

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Kostnader för beredning hanteras inom ram.  

Uppföljning 

Ärendet följs upp genom redovisning av ej färdigberedda motioner och 

medborgarförslag till fullmäktige. 

Beslutsunderlag 

– Medborgarförslag

__________ 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsens kansli 

Ärende 2



Håbo kommun
Motion2.0

Uppgiftsnamn Uppgiftsvärde

Behörighet
Förnamn Tomas
Efternamn Lyckåsen
Folkbokföringsadress
Postnummer
Ort
Telefonnummer dagtid
E-postadress
Folkbokförd i Håbo Ja
Fler förslagsställare Nej

Utbildning
Formulera förslaget

Håbo saknar en scen centralt i Bålsta
så att musikskolan med dess elever kan uppträda / samt tex Envisorna ( lokal kör ).
Det kan vara av intresse för kommunalrådet att hålla tal vid Valborgsmässoafton och
Håbodagen
scenen kan tex ligga på torget mellan biblioteket och centrum

Med hopp om ett bättre Bålsta

mvh Tomas Lyckåsen
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: 715-75B

1 (1)

Personuppgifter skyddade enligt 
GDPR
Personu
ppgifter 
skyddad
e enligt 
GDPRPersonuppgifter 
skyddade enligt 
GDPR

Personu
ppgifter 
skyddad
e enligt 
GDPRPersonuppgifter skyddade enligt 
GDPR



TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

Datum Vår beteckning 

2019-04-03 KS 2019/00159 nr 89607 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens kansli 
Clara Thorgren, Kommunsekreterare 
0171-52892 
clara.thorgren@habo.se 

Medborgarförslag: företagarnas kontakt med Håbo kommun 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslaget till

kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår åtgärder 

för att underlätta kontakten mellan företag och Håbo kommun.   

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Kostnader för beredning hanteras inom ram.  

Uppföljning 

Ärendet följs upp genom redovisning av ej färdigberedda motioner och 

medborgarförslag till fullmäktige. 

Beslutsunderlag 

– Medborgarförslag

__________ 

Beslut skickas till 

Kansli   

Ärende 3



Håbo kommun
Motion2.0

Uppgiftsnamn Uppgiftsvärde

Behörighet
Förnamn Helena
Efternamn Johansson
Folkbokföringsadress
Postnummer
Ort
Telefonnummer dagtid
Telefonnummer dagtid
E-postadress
Folkbokförd i Håbo Ja
Fler förslagsställare Nej

Utbildning
Formulera förslaget

Jag möter många företagare i min roll som auktoriserad redovisningskonsult, och ett problem
jag har fått höra vid flertalet tillfällen är hur svårt det är att få tag i kommunens tjänstemän
samt att företagarna ofta upplever att de bollas emellan de olika enheterna inom kommunen.

Jag vill att Håbo kommun tar upp ett förslag på att arbeta som ex Enköpings kommun gör :
de har "dukat bord" där företagaren har möjlighet att träffa tjänstemän från kommunens olika
förvaltningar vid ett och samma tillfälle. Detta innebär att varje möte blir en unik blandning
av tjänstemän, beroende på vilken verksamhet varje företagare har. Jag tror att många
missförstånd och lång byråkrati skulle undvikas på detta sätt.

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: 163-4BE

1 (1)

Personuppgifter 
skyddade enligt 
GDPRPersonu
ppgifter 
skyddad
e enligt 
GDPR

Personu
ppgifter 
skyddad
e enligt 
GDPR

Personuppgifter 
skyddade enligt 
GDPRPersonuppgifter 
skyddade enligt 
GDPRPersonuppgifter skyddade 
enligt GDPR



TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

Datum Vår beteckning 

2019-04-03 KS 2019/00160 nr 89609 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens kansli 
Clara Thorgren , Kommunsekreterare 
0171-52892 
clara.thorgren@habo.se 

Medborgarförslag: Öka medvetenheten om kommunens 
kulturarv  

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslaget till

kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att öka 

medvetenheten om kommunen kulturarv.   

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Kostnader för beredning hanteras inom ram.  

Uppföljning 

Ärendet följs upp genom redovisning av ej färdigberedda motioner och 

medborgarförslag till fullmäktige. 

Beslutsunderlag 

– Medborgarförslag

__________ 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsens kansli 

Ärende 4



Personuppgifter skyddade enligt GDPR

Personu
ppgifter 
skyddad
e enligt 
GDPR

Personuppgifter skyddade enligt 
GDPR



TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

Datum Vår beteckning 

2019-04-03 KS 2019/00161 nr 89610 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens kansli 
Clara Thorgren , Kommunsekreterare 
0171-52892 
clara.thorgren@habo.se 

Medborgarförslag: Uppföra bänkar utefter banvallens sträckning 
genom Stämsvik mot Krägga  

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslaget till

kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att uppföra 

bänkar utefter banvallens sträckning genom Stämsvik mot Krägga    

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Kostnader för beredning hanteras inom ram.  

Uppföljning 

Ärendet följs upp genom redovisning av ej färdigberedda motioner och 

medborgarförslag till fullmäktige. 

Beslutsunderlag 

– Medborgarförslag

__________ 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsens kansli 

Ärende 5



Personuppgifter skyddade enligt GDPR



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2019-04-23 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 107 Dnr 2018/00699 

Revisionsreglemente 

Kommunstyrelsens förslag 

1. Kommunfullmäktige antar reglemente för revisionen.

2. Kommunfullmäktige upphäver tidigare reglemente för revisionen (KF

2006-12-11 § 127). 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige antog år 2006 ett reglemente för revisionen. Som ett 

led i pågående styrdokumentsöversyn behöver detta reglemente, ses över 

och aktualiseras. Kommunstyrelsens förvaltning har därför tagit fram ett 

förslag till nytt reglemente för revisionen.  

Reglementet bygger på SKL:s föreslagna standardreglemente för kommun-

fullmäktiges revisorer och har remitterats till kommunfullmäktiges revisorer 

för yttranden. Revisorerna föreslog några mindre ändringar i förvaltningens 

ursprungsversion och dessa har införts i det föreslagna reglementet.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KSAU 2019-04-08 § 92 

Tjänsteskrivelse 2019-03-14 

Förslag revisionsreglemente 

Ärende 6



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  

 2019-04-08  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 92 Dnr 2018/00699  

Revisionsreglemente 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

1. Kommunfullmäktige antar reglemente för revisionen.  

2. Kommunfullmäktige upphäver tidigare reglemente för revisionen (KF 

2006-12-11 § 127).   

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige antog år 2006 ett reglemente för revisionen. Som ett 

led i pågående styrdokumentsöversyn behöver detta reglemente, ses över 

och aktualiseras. Kommunstyrelsens förvaltning har därför tagit fram ett 

förslag till nytt reglemente för revisionen.  

Reglementet bygger på SKL:s föreslagna standardreglemente för kommun-

fullmäktiges revisorer och har remitterats till kommunfullmäktiges revisorer 

för yttranden. Revisorerna föreslog några mindre ändringar i förvaltningens 

ursprungsversion och dessa har införts i det föreslagna reglementet.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-03-14 

Förslag revisionsreglemente  

 
 
 

 



TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

Datum Vår beteckning 

2019-03-14 KS 2018/00699 nr 89186 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens kansli 
Sara Widströmer, Kommunsekreterare 
0171-525 61 
sara.widstromer@habo.se 

Revisionsreglemente 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige antar reglemente för revisionen.

2. Kommunfullmäktige upphäver tidigare reglemente för revisionen (KF

2006-12-11 § 127).

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige antog år 2006 ett reglemente för revisionen. Som ett 

led i pågående styrdokumentsöversyn behöver detta reglemente, ses över 

och aktualiseras. Kommunstyrelsens förvaltning har därför tagit fram ett 

förslag till nytt reglemente för revisionen.  

Reglementet bygger på SKL:s föreslagna standardreglemente för 

kommunfullmäktiges revisorer och har remitterats till kommunfullmäktiges 

revisorer för yttranden. Revisorerna föreslog några mindre ändringar i 

förvaltningens ursprungsversion och dessa har införts i det föreslagna 

reglementet.    

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inte aktuellt 

Uppföljning 

Styrdokument följs upp kontinuerligt i enlighet med kommunens riktlinjer 

för styrdokument.  

Beslutsunderlag 

–
__________ 

Beslut skickas till 

Revisionen  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antaget av Kommunfullmäktige 

Antaget "[Ange datum och § för antagande]"  

Giltighetstid Tills vidare 

Dokumentansvarig Kansli- och kvalitetschef 

RIKTLINJER FÖR 

Styr-

dokument 

RIKTLINJER FÖR 

Styr-

dokument 

REGLEMENTE FÖR 

Revisionen 



Håbo kommuns styrdokumentshierarki 

Diarienummer KS 2018/00699 nr 89185 

Gäller för Kommunfullmäktiges revisorer 

Tidpunkt för - 

aktualitetsprövning 

Ersätter tidigare versioner KF 2006-12-11 § 127 

Relaterade styrdokument Arbetsordning för kommunfullmäktige, reglemente för Håbo 

kommuns nämnder 



REGLEMENTE 3(7) 

Datum Vår beteckning 

2019-03-14 KS 2018/00699 nr 89185 

Reglemente för revisionen 

Revisionens uppdrag och formella reglering 

§1.  
Revisorerna och de sakkunniga som dessa anlitar (revisionen) är fullmäktiges och ytterst 

medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll av den verksamhet som 

bedrivs i styrelser, nämnder, fullmäktigeberedningar och företag. Revisionen fyller en viktig 

funktion i den lokala självstyrelsen. Granskningen bidrar till legitimitet och förtroende åt 

verksamheten, samtidigt som den kan synliggöra och förmedla väsentlig och nödvändig 

kritik. Granskningen kan också generera bidrag till förbättring och utveckling.  

Den övergripande revisionsuppgiften är att granska om verksamheten följer och uppnår 

fullmäktiges beslut och mål, att detta sker inom givna ekonomiska ramar och andra 

förutsättningar samt med en tillräcklig styrning och kontroll. Revisorerna har också 

uppgiften att granska verksamheten i kommunens företag, genom de lekmannarevisorer och 

revisorer som fullmäktige utser i företagen.  

Att vara revisor är ett förtroendeuppdrag vars syfte är att med oberoende, saklighet och 

integritet främja, granska och bedöma verksamheten.  

Revisorerna lämnar varje år en revisionsberättelse till fullmäktige. I revisionsberättelsen 

redogör revisorerna för resultatet av sin granskning och lämnar ett särskilt utlåtande om de 

tillstyrker att ansvarsfrihet ska beviljas eller nekas. Revisorerna kan också rikta 

anmärkningar i sin revisionsberättelse. På motsvarande sätt rapporterar lekmannarevisorer 

och revisorer i företagen – med granskningsrapporter och revisionsberättelser. 

Formell reglering 

§2

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente 

samt utfärdade ägardirektiv för kommunens företag. 

Den kommunala revisionen regleras i kommunallagen, främst kapitel 12. 

Lekmannarevisionen regleras i aktiebolagslagen, kapitel 10. Regler för revision finns också i 

lagstiftning för andra företagsformer t ex stiftelselagen.  

Förbundsordningen i kommunalförbund och regionförbund ger de grundläggande 

förutsättningarna i det aktuella förbundet.  

God revisionssed i kommunal verksamhet är de föredömliga och goda principer, 

förhållningssätt och tillvägagångssätt som är allmänt vedertagna när kommunal revision 

utförs. God revisionssed i kommunal verksamhet utgår från den kommunala sektorns 

förhållanden. Revisionsarbetet i kommunen ska bedrivas med utgångspunkt från den goda 

sed som senast är uttolkad och uttryckt i skriften ”God revisionssed i kommunal 

verksamhet” (Sveriges Kommuner och Landsting).  

När revisorerna beslutar om sin förvaltning och om jäv gäller i tillämpliga delar också 

regelverket för beslutsfattande mm i kommunallagen och kommunens nämndreglemente. 



REGLEMENTE 4(7) 

Datum Vår beteckning 

2019-03-14 KS 2018/00699 nr 89185 

Revisorerna verkar i övrigt under den lagstiftning som gäller i offentlig verksamhet – 

tryckfrihetsförordning, offentlighets- och sekretesslag, förvaltningslag, 

dataskyddsförordningen, lagen om offentlig upphandling m fl. Revisorerna har också att 

följa relevanta kommunövergripande riktlinjer från fullmäktige. 

Revisionen granskar verksamhet som i sin tur är reglerad i speciallagstiftning, som 

revisorerna behöver vara orienterade om, för insikt om hur dessa styr och påverkar de organ 

revisorerna granskar. 

Revisorernas antal och organisation 

§3

Kommunen har minst fem revisorer som efter allmänna val utses av fullmäktige för en 

mandatperiod.  

Om en revisor avgår eller uppdraget på något sätt upphör under mandatperioden förrättar 

fullmäktige fyllnadsval så snart som möjligt. 

§ 4

Revisorerna arbetar med hela granskningsuppdraget i en samlad revision. 

§ 5

Bland kommunens revisorer utser fullmäktige lekmannarevisorer och suppleanter till 

kommunens aktiebolag och revisorer med suppleanter i kommunala stiftelser i det antal som 

fastställs för varje enskilt företag.  

§ 6

Fullmäktige väljer för den tid som fullmäktige bestämmer en ordförande och en vice 

ordförande. Uppdraget är att vara ordförande och leda gemensamma sammankomster och 

sammanträden. Ordförande hämtas ur minoriteten i fullmäktige.  

§ 7

Fullmäktige väljer revisorerna för en mandatperiod. Uppdraget är slutfört när revisorerna 

under det femte året efter valet har avslutat granskningen av det fjärde årets verksamhet och 

avlämnat revisionsberättelsen. Det första året i mandatperioden inleds med dubbla grupper 

revisorer.  

Tillkommande uppdrag 

§ 8

Utöver lagstadgade uppdrag svarar revisorerna för granskningen av till kommunen lämnade 

donationsstiftelser.  

I ärenden som avser och berör revision har revisorerna rätt att yttra sig 

Kommunens revisorer föreslår, efter upphandling, godkända/auktoriserade revisorer till 

kommunens företag. 



REGLEMENTE 5(7) 

Datum Vår beteckning 

2019-03-14 KS 2018/00699 nr 89185 

Sakkunniga biträden 

§ 9

Revisorerna och lekmannarevisorerna anlitar själva sakkunniga till sin granskning i den 

omfattning som behövs för att fullgöra granskningen enligt god revisionssed.  

Vid upphandling tillämpas kommunens riktlinjer för upphandling. Revisorerna och 

lekmannarevisorerna beslutar själva om upphandling. 

§ 10

Bestämmelserna i kommunallagen och aktiebolagslagen om revisorernas rätt till 

upplysningar gäller också de sakkunniga som biträder revisorerna och lekmannarevisorerna. 

Revisorernas ekonomi och förvaltning 

§ 11

Fullmäktiges presidium upprättar förslag till budget för revisorerna och 

lekmannarevisorerna. 

§ 12

Fullmäktige beslutar om budget för lekmannarevisionen och av fullmäktige utsedda 

revisorer i stiftelser. Kostnaderna belastar respektive företag.  

§ 13

För att besluta i ärenden om sin förvaltning och om jäv sammanträder revisorerna enligt de 

regler som gäller för en kommunal nämnd. 

§ 14

Revisorernas räkenskaper och förvaltning granskas av den/de som fullmäktiges presidium 

utser. Revisorerna lämnar de upplysningar och material som begärs för denna granskning. 

Revisorernas sammankomster och sammanträden 

§ 15

Sammankallande/ordföranden kallar revisorerna till sammankomster i granskningsarbetet 

och till sammanträden i ärenden om sin förvaltning och om jäv. Kallelsen anger tid och plats 

för mötet, den kan ske skriftligt eller elektroniskt. Sammankallade/ordföranden (alternativt 

Revisorerna) får kalla även sakkunniga och andra experter samt förtroendevalda i 

fullmäktigeberedningar och nämnder till dessa sammankomster.  

Revisor får om särskilda skäl föreligger delta i sammankomst eller sammanträde på distans. 

Revisor som önskar delta på distans anmäler detta till sammankallande/ordföranden som 

avgör om så är möjligt. Deltagande på distans kan endast ske om det finns ljud- och 

bildöverföring i realtid och på ett sådant sätt att alla närvarande kan se och höra varandra på 

lika villkor.  

§ 16

Minnesanteckningar ska föras vid revisorernas sammankomster i granskningsarbetet. 

Sammankallande/ordföranden ansvarar för att anteckningar upprättas.  



 

 REGLEMENTE 6(7) 

 Datum Vår beteckning 

 2019-03-14 KS 2018/00699 nr 89185 

 

 

§ 17 

De beslut som revisorerna fattar om sin förvaltning och om jäv ska tas upp i protokoll. 

Sammankallande/ordföranden ansvarar för att protokoll upprättas.  

Protokollet justeras av sammankallande/ordföranden och ytterligare en revisor. Revisorerna 

kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas 

skriftligt innan revisorerna justerar den. 

§ 18 

En skrivelse (eller motsvarande) i revisorernas namn i granskningsarbetet fordrar att alla 

revisorer är eniga om innehållet. Skrivelsen ska undertecknas av den/de som revisorerna 

utser. 

Revisorerna och fullmäktige 

§ 19 

Revisorerna och fullmäktiges presidium har regelbundna överläggningar, minst en gång per 

år. 

§ 20 

Revisorerna närvarar vid fullmäktiges möten för att på fullmäktiges eller revisorernas 

initiativ informera om revisionen samt svara på frågor.  

I ärenden som avser och berör revision har revisorerna rätt att yttra sig till och i fullmäktige. 

§ 21 

Revisorerna kan initiera ärende i fullmäktige med anledning av sin granskning och om sin 

förvaltning, när de bedömer att så behövs. Fullmäktiges ordförande svarar för att sådana 

ärenden tas upp till behandling, så snart som möjligt, efter att beredning har skett.  

Revisorerna kan initiera ärende i nämnder och styrelser med anledning av sin granskning, 

när de bedömer att så behövs. Nämndens ordförande svarar för att sådana ärenden tas upp 

till behandling så snart som möjligt.  

Revisorerna rapporterar till ansvarig nämnd om de i sin granskning funnit misstanke om 

brott av förmögenhetsrättslig karaktär eller att allmän förvaltningsdomstols avgörande har 

åsidosatts. Om berörd nämnd inte vidtar tillfredsställande åtgärder med anledning därav 

rapporterar revisorerna till fullmäktige. Fullmäktiges ordförande svarar för att sådana 

ärenden tas upp till behandling, så snart som möjligt, efter att beredning har skett. 

Revisionens rapportering 

§ 22 

Revisionens granskningar tillställs ledamöterna i fullmäktige löpande under året. I 

revisionsberättelsen förtecknas de rapporter som förmedlats till fullmäktige och som formellt 

hör till revisionsberättelsen. Detta uppfyller kravet i kommunallagen att de sakkunnigas 

rapporter ska fogas till revisionsberättelsen. 

§ 23 

Revisorernas utlåtande om måluppfyllelse eller motsvarande för verksamhet och ekonomi i 

samband med delårsrapport lämnas till fullmäktige inför deras behandling av 

delårsrapporten. 



 

 REGLEMENTE 7(7) 

 Datum Vår beteckning 

 2019-03-14 KS 2018/00699 nr 89185 

 

 

§ 24 

Revisionsberättelsen lämnas till fullmäktige senast tre veckor efter det att styrelsen 

överlämnat årsredovisningen till fullmäktige och revisorerna.  

§ 25 

Lekmannarevisorernas granskningsrapporter ska lämnas till fullmäktige vid den tidpunkt 

som fullmäktige bestämmer. 

Revisorerna är personuppgiftsansvariga 

§ 26 

Revisorerna är personuppgiftsansvariga och utser dataskyddsombud. 

Revisorernas arkiv  

§ 27 

För vården av revisorernas arkiv gäller bestämmelserna i arkivlagen och i av fullmäktige 

fastställt arkivreglemente. 

 

 

 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2019-04-23 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 105 Dnr 2019/00136 

Revidering av allmänna bestämmelser för användandet 
av Håbo kommuns allmänna vatten- och avloppsan-
läggningar 

Kommunstyrelsens förslag 

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderade allmänna bestämmelser

för användandet av Håbo kommuns allmänna vatten- och avloppsanlägg-

ningar (ABVA). 

2. Kommunfullmäktige beslutar att upphäva ABVA, antagen 2008-12-15.

Sammanfattning 

I den reviderade ABVA har texten uppdaterats för att följa Svenskt Vattens 

basförslag, bli mer lättläst och följa aktuell lagstiftning. Föråldrade förkla-

ringar och inaktuell information som finns i andra dokument har tagits bort. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KSAU 2019-04-08 § 90 

Protokollsutdrag tekniska nämnden § 29 2019 

Förslag styrdokument allmänna bestämmelser för användandet av Håbo 

kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar 

Ärende 7



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  

 2019-04-08  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 90 Dnr 2019/00136  

Revidering av allmänna bestämmelser för användandet 
av Håbo kommuns allmänna vatten- och avloppsan-
läggningar 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderade allmänna bestämmelser 

för användandet av Håbo kommuns allmänna vatten- och avloppsanlägg-

ningar (ABVA). 

2. Kommunfullmäktige beslutar att upphäva ABVA, antagen 2008-12-15.   

Sammanfattning  

I den reviderade ABVA har texten uppdaterats för att följa Svenskt Vattens 

basförslag, bli mer lättläst och följa aktuell lagstiftning. Föråldrade förkla-

ringar och inaktuell information som finns i andra dokument har tagits bort.   

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag tekniska nämnden § 29 2019 

Förslag styrdokument allmänna bestämmelser för användandet av Håbo 

kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar 

 
 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  

 2019-02-28  

Tekniska nämnden  

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 29 Dnr 2019/00074  

Revidering ABVA 

Tekniska nämndens beslut 

1. Tekniska nämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta revi-

derade allmänna bestämmelser för användandet av Håbo kommuns all-

männa vatten- och avloppsanläggningar (ABVA). 

2. Tekniska nämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att upphäva 

ABVA, antagen 2008-12-15.   

 

Sammanfattning  

I den reviderade ABVA har texten uppdaterats för att följa Svenskt Vattens 

basförslag, bli mer lättläst och följa aktuell lagstiftning. Föråldrade förkla-

ringar och inaktuell information som finns i andra dokument har tagits bort.   

Beslutsunderlag 

ABVA – Allmänna bestämmelser för användandet av Håbo kommuns all-

männa vatten- och avloppsanläggningar.   

 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Tekniska förvaltningen, VA-avdelningen 
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Vatten och avlopp

Antagen av kommunfullmäktige den datum månad år. Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen 
är Håbo kommun, nedan kallad kommunen.

Lagen om allmänna vattentjänster (206:412) finns med som del 2 i detta dokument.
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Inledning
1 För fastighetsägares användning av den allmänna 
VA-anläggningen i Håbo kommun gäller vad som 
föreskrivs i lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) 
eller annan författning samt vad som nedan föreskrivs.

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

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

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

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

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

Inkoppling till den allmänna vatten 
anläggningen
4 Huvudmannen levererar vatten till fastighet, vars ägare 
har rätt att använda den allmänna 
dricksvattenanläggningen
och som iakttar gällande bestämmelser
för användandet. 

Huvudmannens leveransskyldighet avser endast vatten av 
dricksvattenkvalitet för normal hushållsanvändning.
Huvudmannen garanterar inte att visst vattentryck eller 
viss vattenmängd per tidsenhet alltid kan levereras.

Vatten som levereras genom allmän VA-anläggning får 
utnyttjas för värmeutvinning endast om huvudmannen 
efter ansökan skriftligen medger detta.

5 Huvudmannen har rätt att begränsa eller avbryta 
vattenleveransen när denne finner det nödvändigt för att 
förebygga person- eller egendomsskada samt för 
reparation, ändring, kontroll eller annan sådan åtgärd 
som berör huvudmannens egna eller därmed
förbundna anläggningar.

Vid begränsad vattentillgång är fastighetsägare skyldig att 
reducera sin vattenförbrukning enligt huvudmannens 
anvisningar.

Vid planlagt leveransavbrott lämnar huvudmannen på 
lämpligt sätt meddelande om detta.

6 Ska vattenförbrukning hos fastighetsägare fastställas 
genom mätning tillhandahålls vattenmätare av 
huvudmannen och förblir huvudmannens egendom. 
Huvudmannen bestämmer antalet mätare och vilket slag 
av mätare som ska användas. Fastighetsägaren ska bekosta 
erforderliga anordningar för uppsättning
av mätare och sammankoppling med installationen i 
övrigt.

Vattenmätares plats ska vara godkänd av huvudmannen, 
som har rätt att kostnadsfritt disponera platsen och ensam 
har befogenhet att sätta upp, ta ned, kontrollera, justera, 
underhålla samt till- och frånkoppla mätaren.

Användning av den allmänna 
avloppsanläggningen
7 Huvudmannen tar emot avloppsvatten från fastighet, 
vars ägare har rätt att använda den allmänna 
avloppsanläggningen och som iakttar gällande 
bestämmelser
för användandet, om behovet av avledning
inte kan tillgodoses bättre på annat sätt.

Huvudmannen är inte skyldig att ta emot spillvatten vars 
beskaffenhet i ej oväsentlig mån avviker från 
hushållsspillvattens.

8 Vatten som utnyttjats för värmeutvinning får avledas 
till den allmänna avloppsanläggningen endast om 
huvudmannen efter ansökan skriftligen medger det.

9 Fastighetsägare får inte tillföra avloppet lösningsmedel, 
avfettningsmedel, färger, olja, bensin eller annan 

Del 1 - ABVA
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petroleumprodukt utan oljeavskiljare (SS-EN858). Fett 
får inte tillföras avloppet utan fettavskiljare (SS-EN1825). 
Andra vätskor, ämnen eller föremål får inte heller tillföras 
avloppet som exempelvis läkemedel eller sura, frätande 
eller giftiga vätskor och inte heller vätska, ämnen eller 
föremål som kan orsaka stopp, avlagring, vidhäftning, 
gasbildning eller explosion.

Ånga eller varmvatten med högre temperatur än 45° C får 
inte tillföras i förbindelsepunkten.

Oavsiktligt utsläpp av sådant slag som anges i första och 
andra styckena ska ofördröjligen anmälas till 
huvudmannen.

Fastighetsägare får inte tillföra avloppet spillvatten från 
köksavfallskvarn utan huvudmannens skriftliga 
medgivande.

10 Värmeuttag ur avloppsvatten får inte ske så att 
temperaturen i utsläppt avloppsvatten underskrider 
temperaturen i det av huvudmannen levererade 
dricksvattnet. 

11 Huvudmannen har rätt att tillfälligt begränsa 
fastighetsägares möjlighet att använda 
avloppsanläggningen när huvudmannen finner det 
nödvändigt för att förebygga person- eller egendomsskada 
samt för reparation, ändring, kontroll eller annan åtgärd 
som berör huvudmannens egna eller därmed förbundna 
anläggningar.

12 Spillvatten får inte tillföras allmän ledning som är 
avsedd att uteslutande avleda dag- och dränvatten. (Med 
spillvatten likställs i denna punkt allt avloppsvatten som 
huvudmannen bedömer ska avledas till
spillvattenledning.)
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Dag- och dränvatten får inte tillföras allmän ledning som 
inte är avsedd för sådant ändamål, om inte huvudmannen 
av särskilda skäl skriftligen medgivit undantag.
Avleds dag- och dränvatten från fastighet till 
spillvattenförande ledning får fortsatt tillförsel av sådant 
vatten inte ske, sedan särskild förbindelsepunkt för 
ändamålet upprättats och fastighetsägaren underrättats
därom, eller om huvudmannen vidtagit åtgärder för 
avledande av dagvatten utan att förbindelsepunkt för 
dagvatten upprättats, när huvudmannen meddelat
fastighetsägaren att sådana åtgärder har vidtagits. 
Huvudmannen bestämmer tidrymd inom vilken 
tillförseln ska ha upphört. Undantag från förbudet eller
anstånd med att avbryta tillförseln kan medges av 
huvudmannen om särskilda skäl föreligger.

Har särskild förbindelsepunkt för dag- och dränvatten 
inte upprättats, kan huvudmannen ändå förbjuda dittills
tillåten tillförsel av sådant vatten till spillvattenförande 
ledning. Förutsättningar för detta är dels att avledning 
kan ske ändamålsenligt på annat sätt, dels
att huvudmannen i skälig omfattning ersätter 
fastighetsägaren hans kostnader för erforderlig 
omläggning. Dag- och dränvatten från fastighet, som 
nyinkopplas till den allmänna anläggningen, får inte 
tillföras annan ledning än den huvudmannen bestämmer.

13 Huvudmannen kan i enskilda fall medge utsläpp i 
den allmänna avloppsanläggningen av avloppsvatten
som i ej oväsentlig mån har annan sammansättning än 
spillvatten från bostäder (hushållsspillvatten) vad gäller 
arten eller halten av ingående ämnen. Huvudmannen 

bestämmer därvid villkoren för utsläpp av såväl spill- som 
dagvatten.

14 Fastighetsägare som helt eller delvis använder eller 
upplåter fastighet till annat än bostadsändamål ska 
informera huvudmannen om sådan verksamhet som kan 
påverka beskaffenheten hos avloppsvattnet från 
fastigheten. Fastighetsägaren ska bekosta de 
provtagningar och analyser som huvudmannen finner 
vara nödvändiga för kontroll av avloppsvattnet.

Huvudmannen har rätt att fordra att fastighetsägaren för 
journal över verksamhet som inverkar på avloppsvattnets 
beskaffenhet och företar kontroll av vattnet genom 
provtagningar och analyser. Huvudmannen anger hur 
journalföring och provtagningar ska göras.

15 Vid anslutning till allmänt tryckavloppssystem 
tillhandahåller huvudmannen LTA-pumpenhet som
förblir dennes egendom. Huvudmannen bestämmer 
antalet pumpenheter och vilket slag av pumpenhet som 
ska användas.Fastighetsägaren utför installation
mot en reduktion av anläggningsavgifterna, enligt VA-
taxans § 5.9. Fastighetsägaren bekostar erforderliga 
anordningar för att sammankoppla enheten med 
installationen i övrigt.

Pumpenhetens plats ska bestämmas av huvudmannen, 
som äger rätt till kostnadsfri upplåtelse av platsen. 
Huvudmannen svarar för inköp, underhåll och förnyelse 
av pumpenhet.
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Inledande bestämmelser
1§ Bestämmelserna i denna lag syftar till att säkerställa 
att vattenförsörjning och avlopp ordnas i ett större 
sammanhang, om det behövs med hänsyn till skyddet för 
människors hälsa eller miljön.

2§ I denna lag avses med 

vattenförsörjning: tillhandahållande av vatten som är 
lämpligt för normal hushållsanvändning,

avlopp: bortledande av dagvatten och dränvatten från ett 
område med samlad bebyggelse eller från en 
begravningsplats, bortledande av spillvatten eller
bortledande av vatten som har använts för kylning,

vattentjänster: vattenförsörjning och avlopp (va),

VA-anläggning: en anläggning som har till ändamål att 
tillgodose behov av vattentjänster för bostadshus eller 
annan bebyggelse,

allmän VA-anläggning: en VA-anläggning över vilken 
en kommun har ett rättsligt bestämmande inflytande och 
som har ordnats och används för att uppfylla kommunens 
skyldigheter enligt denna lag,

enskild anläggning: en VA-anläggning eller annan 
anordning för vattenförsörjning eller avlopp som inte är 
eller ingår i en allmän VA-anläggning,

verksamhetsområde: det geografiska område inom 
vilket en eller flera vattentjänster har ordnats eller
skall ordnas genom en allmän VA-anläggning,

huvudman: den som äger en allmän VA-anläggning,

fastighetsägare: den som äger en fastighet inom en 
allmän VA-anläggnings verksamhetsområde eller innehar 
sådan fast egendom med tomträtt, ständig besittningsrätt, 
fideikommissrätt eller på grund av testamentariskt 
förordnande,

VA-installation: ledningar och därmed förbundna 
anordningar som inte ingår i en allmän VA-anläggning 
men som har ordnats för en eller flera fastigheters 
vattenförsörjning eller avlopp och är kopplade eller 

avsedda att kopplas till en allmän VA-anläggning,

förbindelsepunkt: gränsen mellan en allmän VA-
anläggning och en VA-installation,

allmän platsmark: mark som i detaljplan enligt plan- 
och bygglagen (2010:900) redovisas som allmän plats 
eller, om marken inte omfattas av detaljplan, väg eller
mark som funktionellt och i övrigt motsvarar sådan mark,

anläggningsavgift: engångsavgift för täckande av en 
kostnad för att ordna en allmän VA-anläggning,

brukningsavgift: periodisk avgift för täckande av drift- 
och underhållskostnader, kapitalkostnader för 
investeringar eller andra kostnader för en allmän VA-
anläggning som inte täcks av en anläggningsavgift. SFS 
2010:917

3§ Vid tillämpningen av denna lag skall en kommun 
anses ha ett rättsligt bestämmande inflytande över en 
VA-anläggning om kommunen ensam eller tillsammans 
med en eller flera andra kommuner

1. helt äger anläggningen,

2. genom ägande förfogar över mer än hälften av samtliga 
röster i den eller de juridiska personer som helt äger 
anläggningen eller på annat sätt förfogar över en mot-
svarande majoritet av beslutsmakten i den eller de juri-
diska personer som helt äger anläggningen,

3. har rätt att utse eller avsätta mer än hälften av ledamö-
terna i styrelsen för den eller de juridiska personer som 
helt äger anläggningen, eller

4. utgör samtliga obegränsat ansvariga bolagsmän i ett 
handelsbolag som helt äger anläggningen.

4§ Om det behövs för att tillgodose syftet med denna 
lag, skall det som i lagen gäller i fråga om en fastighet 
också tillämpas i fråga om en byggnad eller annan 
anläggning som inte tillhör fastighetens ägare. I så fall 
skall det som i lagen sägs om fastighetsägaren
tillämpas på byggnadens eller anläggningens ägare.

5§ Om någon annan än en fastighetsägare har ingått 
avtal med huvudmannen om att få använda 
huvudmannens VA-anläggning, skall det som i denna lag 
gäller en fastighetsägare också gälla användaren.

Del 2 Lagen om allmänna vattentjänster 
(2006:412)
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Kommunens skyldighet att ordna 
vattentjänster
6§ Om det med hänsyn till skyddet för människors 
hälsa eller miljön behöver ordnas vattenförsörjning eller 
avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller 
blivande bebyggelse, skall kommunen

1. bestämma det verksamhetsområde inom vilket vatten-
tjänsten eller vattentjänsterna behöver ordnas, och

2. se till att behovet snarast, och så länge behovet finns 
kvar, tillgodoses i verksamhetsområdet genom en all-
män VA-anläggning.

En allmän VA-anläggnings
verksamhetsområde
7§ Av ett beslut om en allmän VA-anläggnings 
verksamhetsområde skall det framgå vilka fastigheter som  
verksamhetsområdet omfattar.

8§ Om verksamhetsområdet behöver omfatta en eller 
flera fastigheter som ingår i en samfällighet för VA-frågor, 
skall verksamhetsområdet bestämmas så att det omfattar 
alla fastigheter som ingår i den särskilda samfälligheten.

Om det finns synnerliga skäl, får verksamhetsområdet 
bestämmas med avvikelse från kravet i första stycket.

9§ Om det inom verksamhetsområdet finns en fastighet 
eller bebyggelse som uppenbarligen inte behöver omfattas 
av det större sammanhang som avses i 6 §, får 
verksamhetsområdet inskränkas så att det inte omfattar 
den fastigheten eller bebyggelsen. En sådan inskränkning 
av verksamhetsområdet får göras endast
om fastighetens eller bebyggelsens behov av 
vattenförsörjning och avlopp lämpligen kan ordnas 
genom enskilda anläggningar som kan godtas med 
hänsyn till skyddet för människors hälsa och miljön.

Ordnandet och driften av en
allmän VA-anläggning
10§ En allmän VA-anläggning skall ordnas och drivas 
så att den uppfyller de krav som kan ställas med hänsyn 
till skyddet för människors hälsa och miljön och med 
hänsyn till intresset av en god hushållning med 
naturresurser.
När det är förenligt med anläggningens huvudsakliga 
ändamål, bör den ordnas och drivas så att också andra 

allmänna intressen som har behov av anläggningen
kan tillgodoses.

11§ En allmän VA-anläggning får inte ordnas

1. i strid med detaljplan,  områdesbestämmelser eller 
andra bestämmelser om hur marken skall bebyggas, 
eller

2. så att den försvårar en ändamålsenlig bebyggelse eller 
lämplig planläggning.

Om syftet med planen eller bestämmelserna inte 
motverkas, får dock mindre avvikelser göras.

12§ Om en allmän VA-anläggning innebär att 
vattentjänster tillhandahålls genom ledningsnät för 
vattenförsörjning eller avlopp, skall huvudmannen för 
varje fastighet inom VA-anläggningens 
verksamhetsområde bestämma en förbindelsepunkt.

Förbindelsepunkten skall finnas i fastighetens omedelbara 
närhet, om det inte finns särskilda skäl för en annan 
placering.

Huvudmannen skall samråda med och därefter informera 
fastighetsägaren om förbindelsepunktens läge inom den 
tid som är skälig med hänsyn till fastighetsägarens
intresse av att kunna planera för sin användning av 
fastigheten.

13§ Huvudmannen skall för den allmänna VA-
anläggningen ordna

1. ledningar och andra anordningar för vattenförsörjning 
till eller avlopp från varje förbindelsepunkt,

2. anordningar för bortledande av vatten som inte sker 
genom en förbindelsepunkt, och

3. de anordningar som i övrigt behövs för att VA-anlägg-
ningen skall kunna fylla sitt ändamål och tillgodose 
skäliga anspråk på säkerhet.

Huvudmannens skyldighet enligt första stycket omfattar 
inte vägdiken, rännstenar, rännstensbrunnar eller 
ledningar som förbinder rännstensbrunnar med
den allmänna VA-anläggningen.

14§ Huvudmannen skall se till att berörda 
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fastighetsägare i skälig tid underrättas om planerade 
vattenavstängningar och andra väsentliga ändringar av 
förutsättningarna för att använda VA-anläggningen.

15§ Huvudmannen får upplåta åt någon annan att 
sköta driften av VA-anläggningen.

Fastighetsägares rätt att använda en 
allmän VA-anläggning
16§ En fastighetsägare har rätt att använda en allmän 
VA-anläggning, om fastigheten

1. finns inom VA-anläggningens verksamhetsområde, 
och

2. behöver en vattentjänst och behovet inte kan tillgodo-
ses bättre på annat sätt.

17§ Trots 16 § får huvudmannen vänta med att utföra 
de anläggnings- eller utbyggnadsarbeten som är 
nödvändiga för att fastighetsägaren skall kunna
använda VA-anläggningen, om arbetena

1. behöver samordnas med andra arbeten och samord-
ningen annars skulle väsentligt försvåras, och

2. utförs i den ordning som följer av huvudmannens 
utbyggnadsplan.

18§ Trots 16 § är huvudmannen inte skyldig att låta en 
fastighet kopplas eller vara kopplad till VA-anläggningen

1. innan fastighetsägaren har betalat den anläggningsav-
gift som är bestämd enligt 34 § eller lämnat en godtag-
bar säkerhet, eller

2. om fastighetens VA-installation har väsentliga brister.

Särskilda anordningar för 
användningen av en allmän VA-
anläggning
19§ Huvudmannen skall ordna de pumpar och andra 
särskilda anordningar som på grund av den allmänna 
VA-anläggningens konstruktion eller utförande behövs på 
en fastighet för att fastighetsägaren skall kunna använda 
VA-anläggningen.

Om vattenförbrukningen på en fastighet behöver 
fastställas genom mätning, skall huvudmannen ordna 
den eller de vattenmätare som behövs för mätningen.

20§ En fastighetsägare är skyldig att upplåta 
nödvändigt utrymme för en sådan anordning som avses i 
19 §.

Fastighetsägaren skall fortlöpande se till anordningen och 
skydda den mot skada samt vid behov svara för dess 
elförsörjning.

Fastighetsägaren skall snarast anmäla uppkomna fel och 
driftstörningar till huvudmannen.

Användningen av en allmän VA-
anläggning
21§ En fastighetsägare får inte använda en allmän VA-
anläggning på ett sätt som innebär

1. att avloppet tillförs vätskor, ämnen eller föremål som 
kan inverka skadligt på ledningsnätet eller anläggning-
ens funktion eller på annat sätt medför skada eller olä-
genhet,

2. att huvudmannen får svårt att uppfylla de krav som 
ställs på VA-anläggningen och driften av den eller att i 
övrigt uppfylla sina skyldigheter enligt lag, annan för-
fattning eller avtal, eller

3. andra olägenheter för huvudmannen eller någon 
annan.

22§ Om en fastighets VA-förhållanden påtagligt 
avviker från de förhållanden som i övrigt råder i en 
allmän VA-anläggnings verksamhetsområde, får 
huvudmannen träffa avtal med fastighetsägaren om 
särskilda villkor för användningen av VA-anläggningen.

23§ Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, 
kommunen får meddela ytterligare föreskrifter om 
användningen av allmänna VA-anläggningar.

Skyldighet att betala avgifter för 
allmänna vattentjänster
24§ En fatighetsägare skall betala avgifter för en allmän 
VA-anläggning, om fastigheten

1. finns inom VA-anläggningens verksamhetsområde, 
och

2. med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller mil-
jön behöver en vattentjänst och behovet inte kan tillgo-
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doses bättre på annat sätt.

Vid bedömning av behovet enligt första stycket 2 skall 
särskild hänsyn tas till i vilken utsträckning jämförda 
alternativ tillgodoser intresset av en god hushållning
med naturresurser.

Om fastigheten är obebyggd men enligt en detaljplan är 
avsedd för bebyggelse, skall bedömningen av behovet 
enligt första stycket 2 göras som om fastigheten vore 
bebyggd i enlighet med planen. Detta gäller
dock inte om det finns särskilda skäl för en annan 
bedömning.

25§ En avgift enligt 24 § skall avse 

1. vattentjänster som tillhandahålls fastigheten genom en 
förbindelsepunkt, från det att huvudmannen har ord-
nat förbindelsepunkten och informerat fastighetsäga-
ren enligt 12 §, och

2. bortledande av vatten från fastigheten som inte sker 
genom en förbindelsepunkt, från det att huvudman-
nen har ordnat de anordningar som behövs för bortle-
dandet och informerat fastighetsägaren om detta.

26§ Utöver vad som följer av 24 och 25 §§ skall en 
fastighetsägare betala en avgift för en allmän VA-
anläggning, om fastigheten

1. finns inom VA-anläggningens verksamhetsområde,

2. är bebyggd eller enligt en detaljplan är avsedd för 
bebyggelse, och

3. behöver, eller har nytta av, bortledande av vatten från 
allmän platsmark.

Avgiften skall avse bortledande av vatten från allmän 
platsmark inom VA-anläggningens verksamhetsområde, 
från det att huvudmannen har ordnat de anordningar 
som behövs för bortledandet och informerat 
fastighetsägaren om detta.

27§ Den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i 
ordning och underhålls skall betala en avgift för en 
allmän VA-anläggning, om

1. den allmänna platsmarken finns inom VA-anläggning-
ens verksamhetsområde, och

2. bortledande av vatten från den allmänna platsmarken 
behövs med hänsyn till skyddet för människors hälsa 
eller miljön.

Avgiften skall avse bortledande av vatten från den 
allmänna platsmarken, från det att huvudmannen har 
ordnat de anordningar som behövs för bortledandet och 
informerat den som är avgiftsskyldig om detta.

28§ Avgifter enligt 24-27 §§ som avser bortledande av 
vatten skall även täcka kostnaderna för den rening av 
vattnet som behövs med hänsyn till skyddet för 
människors hälsa och miljön.

Avgifternas storlek och grunderna för 
hur de beräknas
29§ Avgifter enligt 24-28 §§ får bestämmas som 
anläggningsavgifter och brukningsavgifter.

30§ Avgifterna får inte överskrida det som behövs för att 
täcka de kostnader som är nödvändiga för att ordna och 
driva VA-anläggningen. 

Medel får avsättas till en fond för framtida 
nyinvesteringar, om

1. det finns en fastställd investeringsplan,

2. avsättningen avser en bestämd åtgärd,

3. åtgärden och de beräknade kostnaderna för den redovi-
sas i planen,

4. det av planen framgår när de avsatta medlen är avsedda 
att tas i anspråk, och

5. planen innehåller de upplysningar som i övrigt behövs 
för att bedöma behovet av avsättningens storlek.

Avgifter enligt 26 och 27 §§ får inte överskrida det som 
behövs för att täcka kostnaderna för den vattentjänsten.

31§ Avgifterna skall bestämmas så att kostnaderna 
fördelas på de avgiftsskyldiga enligt vad som är skäligt 
och rättvist.

Om vattentjänsterna för en viss eller vissa fastigheter på 
grund av särskilda omständigheter medför kostnader som 
i beaktansvärd omfattning avviker från andra
fastigheter i verksamhetsområdet, skall avgifterna 
bestämmas med hänsyn till skillnaderna.
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Avgifter enligt 26 och 27 §§ skall fördelas mellan de 
fastighetsägare som avses i 26 § och de avgiftsskyldiga 
som avses i 27 § enligt vad som är skäligt med hänsyn till 
den berörda allmänna platsmarkens omfattning
och fastighetsägarnas nytta av vattentjänsten.

32§ Anläggningsavgifterna skall bestämmas på 
beräkningsgrunder som innebär att en fastighetsägare 
inte behöver betala mer än vad som motsvarar 
fastighetens andel av kostnaden för att ordna VA-
anläggningen.

33§ Brukningsavgifterna skall bestämmas på 
beräkningsgrunder som är lika oavsett när på året VA-
anläggningen används. Om det med hänsyn till 
vattenförsörjningen, behovet av en tillfredsställande
avloppsrening eller av andra skäl behövs särskilda åtgärder 
av säsongsbetonad karaktär under en viss mindre del av 
året, får dock brukningsavgifter för en sådan tid 
bestämmas på beräkningsgrunder som innebär högre 
avgifter än under huvuddelen av året.

34§ Avgifternas belopp och hur avgifterna skall 
beräknas skall framgå av en taxa. Avgifterna får inte 
bestämmas till högre belopp än vad som är förenligt med 
bestämmelserna i 30-33 §§.

Kommunen får meddela föreskrifter om taxan.
Kommunen får överlåta åt huvudmannen att bestämma 
avgifternas belopp enligt beräkningsgrunder i 
kommunens taxeföreskrifter.

Betalning av avgifterna
35§ Avgifter enligt denna lag skall enligt kommunens 
bestämmande betalas till kommunen eller 
huvudmannen.

Om inte annat följer av 36 § skall avgifterna betalas på 
begäran. På obetalt belopp skall ränta enligt 6 § 
räntelagen (1975:635)  betalas från dagen för sådan 
begäran.

36§ En anläggningsavgift skall fördelas på årliga 
betalningar (delbelopp) under en viss tid, längst tio år, om
1. avgiften är betungande med hänsyn till fastighetens 

ekonomiska bärkraft och andra omständigheter,

2. fastighetsägaren begär att avgiften skall fördelas, och

3. fastighetsägaren ställer godtagbar säkerhet.

Ränta enligt 5 § räntelagen (1975:635) skall betalas på 
den del av avgiften som inte har betalats, från den dag det 
första delbeloppet förfaller till betalning till dess 
betalning sker. På delbelopp som har förfallit till
betalning skall ränta i stället betalas enligt 6 § räntelagen 
från delbeloppets förfallodag till dess betalning sker.

37§ När en fastighet byter ägare, är den nya ägaren 
betalningsansvarig för avgifter som förfaller till betalning 
på tillträdesdagen eller senare, om inte annat följer av 
andra stycket.

Den tidigare ägaren är betalningsansvarig för 
brukningsavgifter som är hänförliga till tiden före den nya 
ägarens tillträde.

Avtal om avgifter
38§ Huvudmannen får komma överens med 
fastighetsägare och andra  avgiftsskyldiga i avgiftsfrågor 
som inte regleras i kommunens taxeföreskrifter.

Inlösen av enskilda anläggningar 
med mera
39§ Om det för en fastighet inom en allmän VA-
anläggnings verksamhetsområde finns en enskild 
anläggning som kan användas i den allmänna VA-
anläggningen, är den som äger den enskilda anläggningen
skyldig att, om huvudmannen begär det, mot
skälig ersättning låta den enskilda anläggningen ingå i 
den allmänna VA-anläggningen.

40§ Om en enskild anläggning blir onyttig till följd av 
att kommunen ordnar eller utvidgar en allmän VA-
anläggning, skall huvudmannen betala skälig ersättning 
till den enskilda anläggningens ägare.

Tillträde för undersökning, installation 
och underhåll
41§ Huvudmannen har rätt till det tillträde på en 
fastighet som behövs för att

1. undersöka en VA-installation och dess användning 
innan VA-installationen kopplas till den allmänna VA-
anläggningen eller när det annars behövs för att 
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huvudmannen skall kunna fullgöra sina skyldigheter, 
och

2. installera, underhålla och i övrigt fullgöra sina skyldig-
heter i fråga om sådana  särskilda anordningar som 
avses i 19 §.

Tystnadsplikt
42§ Den som deltar eller har deltagit i en undersökning 
eller andra åtgärder enligt 41 § får inte obehörigen avslöja 
eller utnyttja information som vid undersökningen 
kommit fram om enskildas affärs eller driftsförhållanden.

I det allmännas verksamhet tillämpas i stället 
bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400). SFS 2009:515

Avstängning av vattenförsörjningen
43§ Huvudmannen får stänga av vattenförsörjningen 
till en fastighet, om

1. fastighetsägaren har åsidosatt sin skyldighet att betala 
en avgift eller i övrigt försummat sina skyldigheter 
enligt denna lag,

2. försummelsen är väsentlig,

3. avstängningen inte medför olägenhet för människors 
hälsa,

4. huvudmannen skriftligen har uppmanat fastighetsäga-
ren att vidta rättelse och gett fastighetsägaren skälig tid 
att vidta rättelsen, och

5. fastighetsägaren trots den uppmaning som avses i 4 
inte har vidtagit rättelse inom den skäliga tiden.

Kostnaden för en avstängningsåtgärd får påföras 
fastighetsägaren.

Skadeståndsansvar med mera
44§ Om en allmän VA-anläggnings 
verksamhetsområde inskränks med stöd av 9 §, skall 
huvudmannen ersätta  fastighetsägaren eller ägaren av 
bebyggelsen för den skada som inskränkningen medför. 
När ersättningen bestäms skall hänsyn tas till åtgärder 
som huvudmannen vidtagit för att tillgodose fastighetens 
eller bebyggelsens fortsatta behov av vattenförsörjning 
och avlopp.
45§ Huvudmannen skall ersätta en 
översvämningsskada på en fastighet inom den allmänna 

VA-anläggningens verksamhetsområde, om

1. huvudmannen har åsidosatt en skyldighet enligt denna 
lag eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd 
av lagen och 

2. åsidosättande har medfört att vatten som är avsett att 
tillhandahållas eller ledas bort genom huvudmannens 
VA-anläggning ytledes eller på annat sätt trängt in på 
fastigheten.

46§ Om en fastighetsägare orsakas en skada på annat 
sätt en den som avses i 45 § har överskridit sin rätt eller 
åsidosatt en skyldighet enligt denna lag eller enligt 
föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen, skall 
huvudmannen återställa det som rubbats eller fullgöra det 
som eftersatts och ersätta skadan.

47§ Om huvudmannen orsakas en skada på grund av 
att en fastighetsägare har överskridit sin rätt eller åsidosatt 
en skyldighet enligt denna lag eller enligt föreskrifter som 
har meddelats med stöd av lagen, skall fastighetsägaren 
återställa det som rubbats eller fullgöra det som eftersatts 
och ersätta skadan.

48§ Skadestånd enligt denna lag skall avse personskada, 
sakskada och ren förmögenhetsskada.

49§ Om en fastighetsägare har betalat en 
anläggningsavgift och det sedan visar sig att fastigheten 
på grund av att bygglov vägras inte kan användas på det 
sätt som förutsattes när avgiften betalades, skall 
kommunen återbetala avgiften eller en del av den. 
Återbetalningen skall göras i den mån det som avgiften 
avsåg inte kommer att leda till motsvarande vattentjänster 
för fastigheten.

Kommunen skall betala ränta på återbetalningsbeloppet 
enligt 5 § räntelagen (1975:635) från den dag då 
fastighetsägaren betalade avgiften. 

Talan om återbetalning skall väckas inom två år från den 
dag då det beslut på vilket talan grundas vann laga kraft. 
Talan får dock väckas senare, om den relevanta ändringen 
i förutsättningarna för fastighetens användning inte 
rimligen kunde förutses inom den angivna tiden.
Redovisning
50§ En huvudman skall i fråga om verksamheten med 
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att ordna och driva en allmän VA-anläggning se till

1. att verksamheten bokförs och redovisas i enlighet med 
god redovisningssed där resultat- och balansräkningar 
redovisas särskilt och där det av tilläggsupplysningar 
framgår hur huvudmannen har fördelat kostnader som 
varit gemensamma med annan verksamhet, och

2. att redovisningen, när den är fastställd, finns tillgäng-
lig för fastighetsägarna.

Tillsyn
51§ Länsstyrelsen utövar tillsynen över att kommunen 
fullgör skyldigheten enligt 6 § att tillgodose behovet av 
vattentjänster. Länsstyrelsen får förelägga kommunen att 
fullgöra skyldigheten. Ett sådant  föreläggande får förenas 
med vite.

Överklagande och prövning av VA-
frågor
52§ Länsstyrelsens beslut om föreläggande enligt 51 § 
får överklagas av kommunen hos Mark- och 
miljödomstolen. SFS 2015:693

53§ Mark- och miljödomstolen prövar i övrigt mål om 
frågor som regleras i denna lag eller i föreskrifter som 
meddelats med stöd av lagen. SFS 2015:693

53 a § Rätten ska se till att utredningen i mål enligt 
denna lag får den inriktning och omfattning som krävs. 
SFS 2015:693

53 b § I mål om avstängning av vattenförsörjningen 
enligt 43 § får rätten, efter yrkande av en part, besluta vad 
som ska gälla för tiden till dess att frågan har avgjorts 
genom en dom eller ett beslut som fått laga kraft. Innan 
rätten meddelar ett sådant beslut, ska den ge motparten 
tillfälle att yttra sig i frågan. SFS 2015:693

53 c § Bestämmelsen i 15 kap. 3 § rättegångsbalken 
ska inte tillämpas i mål enligt denna lag. SFS 2015:693

54 § En mark- och miljödomstols förelägganden enligt 
denna lag får förenas med vite. SFS 2015:693

55 § Mark och miljödomstolen prövar efter särskild 
ansökan frågor om utdömande av vite som har förelagts 

enligt denna lag. SFS 2015:693

Rättegångskostnader
56 § I mål enligt denna lag där mark- och 
miljödomstolen är första instans gäller 56 a–56 e §§ i 
fråga om rättegångskostnader. SFS 2015:693

56 a § I mål om inlösen eller ersättning enligt 39, 40 
eller 44 § ska
1. i fråga om rättegångskostnader i mark- och miljö-

domstolen, huvudmannen svara för rättegångskostna-
derna på båda sidor om inte annat följer av 56 d §, och

2. i fråga om rättegångskostnader i högre rätt 
 
a) huvudmannen svara för sina egna rättegångskostna-
der och för rättegångskostnad som har uppkommit för 
motparten genom att huvudmannen har fullföljt talan, 
om inte annat följer av 18 kap. 6 § rättegångsbalken, 
och 
 
b) bestämmelserna i 18 kap. rättegångsbalken tilläm-
pas i andra fall än de som avses i a. SFS 2015:693

56 b § I andra mål som ska handläggas enligt 
bestämmelserna om tvistemål i rättegångsbalken än 
sådana som avses i 56 a § ska vardera parten svara för sina 
rättegångskostnader, om inte annat följer av 56 d § eller 
det annars finns särskilda skäl. 
Bestämmelserna i 18 kap. rättegångsbalken ska dock 
tillämpas i fråga om kostnad för ansökningsavgift. SFS 
2015:693

56 c § I mål om utdömande av vite ska vardera parten 
svara för sina rättegångskostnader. Bestämmelserna i 18 
kap. rättegångsbalken ska dock tillämpas i fråga om 
kostnad för ansökningsavgift. SFS 2015:693

56 d § Trots det som sägs i 56 a § 1 och 56 b § får 
rätten förplikta en part att helt eller delvis svara för 
rättegångskostnaderna, om parten
1. har inlett en rättegång utan att motparten har gett 

anledning till det,

2. på annat sätt uppsåtligen eller av oaktsamhet har för-
anlett en onödig rättegång, eller

3. har handlat på ett sådant sätt som avses i 18 kap. 6 § 
rättegångsbalken. SFS 2015:693

56 e § Om en part enligt 56 d § helt eller delvis ska 
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ersätta motpartens rättegångskostnader och partens 
ställföreträdare, ombud eller biträde har handlat på ett 
sådant sätt som avses i den bestämmelsen och därigenom 
vållat kostnaderna helt eller delvis, kan ställföreträdaren, 
ombudet eller biträdet förpliktas att tillsammans med 
parten ersätta kostnaderna. Rätten kan besluta om detta 
även om någon part inte yrkar det. SFS 2015:693

Undantag från 2 kap 1 § 
kommunallagen (2017:725)
57§ Trots bestämmelsen i 2 kap. 1 § kommunallagen
(2017:725) om anknytning till kommunens område eller 
dess medlemmar, får en kommun sköta driften av en 
allmän VA-anläggning i andra kommuner, om driften 
sker på affärsmässiga grunder och ekonomiskt redovisas 
skilt från annan verksamhet. SFS 2017:749

Övergångsbestämmelser SFS 
2006:412
1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007, då lagen 

(1970:244) om allmänna vatten- och avloppsanlägg-
ningar skall upphöra att gälla.

2. För en VA-anläggning som förklarats för allmän enligt 31
§ den upphävda lagen eller motsvarande bestämmelse i 
äldre lag och som inte är att anse som allmän enligt 2 § 
den nya lagen gäller följande.

a) Bestämmelserna i 10-22, 24 och 25 §§, 30 § första 
stycket, 31 § första och andra styckena, 32 §, 35 § andra 
stycket, 36-43 och 53-56 §§ den nya lagen skall tillämpas 
i fråga om anläggningen. 

b) Bestämmelserna i den upphävda lagen, utom 5 §, 6 §, 
12 a § och de bestämmelser som motsvarar de i a) uppräk-
nade bestämmelserna, skall tillämpas så länge anlägg-
ningen består som allmänförklarad, dock längst till och 
med den 31 december 2016. 

c) Huvudmannen för anläggningen får inte besluta i frå-
gor som rör anläggningens verksamhetsområde. Det som 
sägs i 7 § den upphävda lagen skall, från och med den 1 
januari 2007 endast avse huvudmannens skyldigheter för 
tiden dessförinnan.

3. Det som en huvudman enligt den upphävda lagen har 
beslutat i fråga om en VA-anläggnings verksamhetsom-
råde skall gälla även efter ikraftträdandet.

4. För andra allmänna VA-anläggningar än dem som avses i 

2 skall det som en huvudman enligt 22 eller 27 § den 
upphävda lagen har beslutat i frågor om användningen av 
VA-anläggningen eller om taxa fortsätta att gälla till dess 
att kommunen med stöd av 23 och 34 §§ den nya lagen 
har ersatt huvudmannens beslut med nya föreskrifter, 
dock längst till och med den 31 december 2008.

5. Bestämmelserna i 50 § den nya lagen tillämpas första 
gången för det första räkenskapsår som påbörjas efter den 
31 december 2006.

6. Denna lag skall inte tillämpas på mål eller ärende som 
enligt bestämmelserna i den upphävda lagen har anhäng-
iggjorts före ikraftträdandet.
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Egna anteckningar
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Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 106 Dnr 2019/00137 

Revidering av taxa för kommunalt vatten och avlopp 

Kommunstyrelsens förslag  

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderad taxa för vatten och avlopp

(VA). 

2. Kommunfullmäktige beslutar att upphäva VA-taxa antagen 2016-06-13,

indexreglerad 2017-05-08. 

Sammanfattning 

I den reviderade VA-taxan har texten uppdaterats för att följa Svenskt Vat-

tens basförslag, bli mer lättläst och följa aktuell lagstiftning. Föråldrade för-

klaringar och inaktuell information har tagits bort. Därutöver har följande 

förändringar gjorts: 

- Införande av en differentierad taxa vad gäller mätarstorlek. Detta då VA-

huvudmannens kostnad för små respektive stora mätare skiljer sig avsevärt 

åt. 

- Införande av att byggvatten alltid ska mätas och brukningsavgift erläggas. 

- Införande av en avgift för felaktigt användande av LTA-pump (lätt tryck 

avlopp) som kräver reparation av VA-huvudmannen. 

- Införande av en avgift för olovligt öppnande av servisventil. Detta då det 

förekommer inkoppling på det allmänna ledningsnätet utan tillstånd, vilket 

kan äventyra säkerheten liksom att det allmänna lednings-nätet nyttjas utan 

att ersättning har erlagts.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KSAU 2019-04-08 § 91 

Protokollsutdrag tekniska nämnden § 28 2019 

Förslag VA-taxa 

Ärende 8
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JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 91 Dnr 2019/00137  

Revidering av taxa för kommunalt vatten och avlopp 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderad taxa för vatten och avlopp 

(VA). 

2. Kommunfullmäktige beslutar att upphäva VA-taxa antagen 2016-06-13, 

indexreglerad 2017-05-08.   

Sammanfattning  

I den reviderade VA-taxan har texten uppdaterats för att följa Svenskt Vat-

tens basförslag, bli mer lättläst och följa aktuell lagstiftning. Föråldrade för-

klaringar och inaktuell information har tagits bort. Därutöver har följande 

förändringar gjorts: 

• Införande av en differentierad taxa vad gäller mätarstorlek. Detta då VA-

huvudmannens kostnad för små respektive stora mätare skiljer sig avsevärt 

åt. 

• Införande av att byggvatten alltid ska mätas och brukningsavgift erläggas. 

• Införande av en avgift för felaktigt användande av LTA-pump (lätt tryck 

avlopp) som kräver reparation av VA-huvudmannen. 

• Införande av en avgift för olovligt öppnande av servisventil. Detta då det 

förekommer inkoppling på det allmänna ledningsnätet utan tillstånd, vilket 

kan äventyra säkerheten liksom att det allmänna lednings-nätet nyttjas utan 

att ersättning har erlagts.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag tekniska nämnden § 28 2019 

Förslag VA-taxa 
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JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 28 Dnr 2019/00073  

Revidering VA-taxa 

Tekniska nämndens beslut 

1. Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta reviderad 

taxa för vatten och avlopp (VA). 

2. Tekniska nämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att upphäva 

VA-taxa antagen 2016-06-13, indexreglerad 2017-05-08.   

Sammanfattning  

I den reviderade VA-taxan har texten uppdaterats för att följa Svenskt Vat-

tens basförslag, bli mer lättläst och följa aktuell lagstiftning. Föråldrade för-

klaringar och inaktuell information har tagits bort. 

Därutöver har följande förändringar gjorts 

• Införande av en differentierad taxa vad gäller mätarstorlek. 

Detta då VA-huvudmannens kostnad för små respektive stora mätare skiljer 

sig avsevärt åt. 

• Införande av att byggvatten alltid ska mätas och brukningsavgift      

erläggas. 

• Införande av en avgift för felaktigt användande av LTA-pump 

(lätt tryck avlopp) som kräver reparation av VA-huvudmannen. 

• Införande av en avgift för olovligt öppnande av servisventil. 

Detta då det förekommer inkoppling på det allmänna ledningsnätet utan till-

stånd, vilket kan äventyra säkerheten liksom att det allmänna ledningsnätet 

nyttjas utan att ersättning har erlagts.  

 

Beslutsunderlag 

VA-taxa 2019.   
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Beslutet skickas till: 

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

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

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

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

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

§ 3 Fastighetskategorier och 
begreppsförklaringar
I dessa taxeföreskrifter avses med

Fastighetskategorier

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Spillvattenavlopp, S: bortledande av spillvatten.

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

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

Tomtyta: En fastighets uppmätta tomtyta enligt fastig-
hetsregistret.

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

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

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

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

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

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

Ändamål Anläggningsavgift Brukningsavgift

V, vattenförsörjning Ja Ja

S, spillvattenförsörjning Ja Ja

Df, dag- och dränvattenavlopp från fastighet Ja Ja

Dg, dagvattenavlopp från allmän platsmark Ja Ja

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

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

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

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

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

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

Avgift utgår per fastighet med:

Anläggningsavgifter (kr) Utan 
moms

Med moms

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

41 067 kr 51 334 kr

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

26 884 kr 33 605 kr

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

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

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

11 537 kr 14 421 kr

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Avgift utgår per fastighet med:

Anläggningsavgifter, annan fastighet (kr) Utan moms Med moms

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

41 067 kr 51 334 kr

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

26 884 kr 33 605 kr

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

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

11 573 kr 14 421 kr

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

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

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

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

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

dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen.

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

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

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

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

Bostadsfastighet Annan fastighet

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

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

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

Lägenhetsavgift 5,1 d ) 0 % -

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

7.2 Bebyggs obebyggd fastighet skall erläggas resterande avgifter enligt följande:

Bostadsfastighet Annan fastighet

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

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

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

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

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

Avgifter för framdragen servisledning

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

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

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

Avgifter i övrigt: 

V S Df Dg

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

Tomtyteavgift 5.1 c) 30 % 50 % - 20 %

Lägenhetsavgift 5.1 d) 30 % 50 % - 20 %

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

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

Tomtyteavgift 6.1 c) 30 % 50 % - 20 %

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

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

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

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

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

För avgiftsändamålet Df tas endast en av avgifterna ut enligt 5.1 b) respektive 5.1 e), eller 6.1 b) respektive 6.1 d).
Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.



11

§ 9 Avgift för allmän 
platsmarkshållare
Den som svarar för att allmän platsmark ställs i ordning 
och underhålls skall erlägga anläggningsavgift. Avgiftens 
storlek fastställs vid varje enskilt tillfälle genom avtal.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Avgift utgår per fastighet med: 

Utan moms Med moms

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

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

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

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

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

1 023 kr 1 279 kr

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

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

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

Följande avgifter skall därvid erläggas för respektive 
ändamål:

V S Df Dg

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

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

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

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

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

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

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

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

Parallellkopplade vattenmätare räknas som ett mätställe.

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

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

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

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

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

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

Avgift utgår per sprinkleravgift med: Utan moms Med moms

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

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

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

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

Avgift utgår med:

Utan moms Med moms

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

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

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

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

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

Utan moms Med moms

Nedtagning av vattenmätare 417 kr 521 kr

Uppsättning av vattenmätare 417 kr 521 kr

Avstängning av vattentillförsel 834 kr 1 042 kr

Påsläpp av vattentillförsel 834 kr 1 042 kr

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

Undersökning av vattenmätare 834 kr 1 042 kr

Länsning av vattenmätarbrunn 834 kr 1 042 kr

Förgäves besök 417 kr 521 kr

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

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

4 000 kr 5 000 kr

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

26,38 kr
400 kr
400 kr

32,97 kr
500 kr
500 kr

Olovligt öppnande av servisventil 1 500 kr  1 875 kr

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

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

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

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

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

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

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

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

TAXANS INFÖRANDE
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JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 104 Dnr 2019/00128 

Antagande av VA-plan och VA-policy 

Kommunstyrelsens förslag 

1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna VA-policy för Håbo kommun-

2. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna VA-plan för Håbo kommun.

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen uppdrog 20 november 2017 åt kommunstyrelsens för-

valtning att ta fram en VA-plan för att tydliggöra kommunens långsiktiga 

arbete med vattenförsörjning och avloppshantering. 

Processen och de framtagna dokumenten baseras på den vägledning som 

Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket tillsammans med SKL 

och andra aktörer inom området har tagit fram.  

VA-planen har tagits fram genom ett förvaltningsövergripande arbete. 

Workshops med politiker från tekniska utskottet, kommunstyrelsen och 

bygg- och miljönämnden har genomförts. 

Framtagandet har omfattat flera steg varvid tre dokument har tagits fram – 

en VA-översikt (ett planeringsunderlag), en VA-policy och en VA-plan. 

VA-policyn utgör utgångspunkt för de åtgärder som identifierats i VA-

planen. VA-planen är en långsiktig plan för hur VA-försörjningen inom 

kommunen ska utvecklas för att kunna uppfylla framtida krav, förändringar 

och bebyggelseutveckling. 

VA-planen ska revideras varje mandatperiod. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KSAU 2019-04-08 § 89 

Protokollsutdrag tekniska nämnden § 30 2019 
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Ärende 9
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§ 89 Dnr 2019/00128  

Antagande av VA-plan och VA-policy 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna VA-policy för Håbo kommun 

2. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna VA-plan för Håbo kommun  

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen uppdrog 20 november 2017 åt kommunstyrelsens för-

valtning att ta fram en VA-plan för att tydliggöra kommunens långsiktiga 

arbete med vattenförsörjning och avloppshantering. 

Processen och de framtagna dokumenten baseras på den vägledning som 

Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket tillsammans med SKL 

och andra aktörer inom området har tagit fram.  

VA-planen har tagits fram genom ett förvaltningsövergripande arbete. 

Workshops med politiker från tekniska utskottet, kommunstyrelsen och 

bygg- och miljönämnden har genomförts. 

Framtagandet har omfattat flera steg varvid tre dokument har tagits fram – 

en VA-översikt (ett planeringsunderlag), en VA-policy och en VA-plan. 

VA-policyn utgör utgångspunkt för de åtgärder som identifierats i VA-

planen. VA-planen är en långsiktig plan för hur VA-försörjningen inom 

kommunen ska utvecklas för att kunna uppfylla framtida krav, förändringar 

och bebyggelseutveckling. 

VA-planen ska revideras varje mandatperiod.   
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1 Inledning 

1.1 VA-plan – det tredje steget i VA-planearbetet 

VA-planen är det tredje steget i kommunens arbete med VA-planering, se Figur 1.1. VA-planen har 

föregåtts av en VA-översikt som beskriver nuläget i kommunen samt en VA-policy som anger 

inriktningen på VA-verksamheten i Håbo kommun. Arbetet har bedrivits med utgångspunkt från 

Havs- och vattenmyndighetens rapport ”Vägledning för kommunal VA-planering1”.  

 
Figur 1.1 VA-planen är det tredje steget i kommunens arbete med VA-planering 

 

I VA-planen säkerställs att den allmänna VA-anläggningen klarar av dagens behov och krav samt har 

beredskap för framtida krav, förändringar och bebyggelseutveckling. I VA-planen ska också 

säkerställas att kommunikation och ansvarsfördelning inom kommunen är tydlig vad gäller VA-

frågor och att det är tydligt för hushåll utanför VA-verksamhetsområdet vilka eventuella planer som 

finns kring framtida anslutningar. VA-planen ska visa på de åtgärder som behövs avseende VA för att 

bidra till förändrad vattenstatus och tydliggöra vilka resurser som behöver avsättas för att efterleva 

planen. 

 

Eftersom en särskild policy för dagvatten nyligen beslutats i kommunen ligger denna tills vidare kvar 

som ett eget dokument och en egen plan. Dagvattenpolicyn och VA-policyn kommer på sikt att 

arbetas om till ett gemensamt dokument och en gemensam plan för vatten, spillvatten och dagvatten 

kommer att arbetas fram. 

 

VA-planen har tagits fram av en bred och representativ grupp av tjänstemän i Håbo kommun 

(arbetsgrupp). Denna har bestått av representanter från VA-avdelningen, plan- och 

exploateringsavdelningen (samhällsplanerare och kommunekolog) och miljöavdelningen. Enheten för 

kart, mät och GIS har bidragit med att åskådliggöra underlaget i kartor. Projektledare har varit Krister 

Nilsson, VA-chef. En styrgrupp har varit knuten till hela VA-planearbetet. I denna har tekniska 

chefen, plan- och exploateringschefen samt chefen för bygg- och miljöförvaltningen ingått. 

                                                 
1 Vägledning för kommunal VA-planering. Havs- och vattenmyndighetens rapport 2014:1 
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För de delar i kommunens organisation som ansvarar för VA-planens åtgärder blir planen ett underlag 

för verksamhetsplanering och budgetarbete. 

1.2 Implementering och uppföljning 

VA-planen antas av kommunfullmäktige. Dokumentet följer de riktlinjer för styrdokument som är 

beslutade i kommunen. I dessa ingår en årlig aktualitetsprövning samt en översyn varje mandatperiod. 

 

VA-avdelningen i Håbo kommun är ansvarig för att kommunicera ut den beslutade VA-planen till 

berörda chefer på kommunen och för den övergripande uppföljningen. Då VA-planen blivit antagen 

sammankallar VA-chefen berörda chefer för att redogöra för VA-planen och vad som åligger 

respektive verksamhet. I samband med detta möte beslutas om frekvensen för återkommande möten 

för att följa upp och vid behov revidera VA-planen. 

 

Det är en stor fördel att så långt det är möjligt använda de kommunikationskanaler som redan finns 

upparbetade i kommunen. I Håbo kommun genomförs löpande möten inom respektive verksamhet, 

exempelvis APT (arbetsplatsträffar), där de aktiviteter och åtgärder som tagits fram ska följas upp. 

 

Rollfördelning och implementering i budgetarbete och övrig verksamhet är avgörande för att VA-

planen ska bli en del av den dagliga verksamheten. 

2 VA-planens innehåll 
VA-plan 2019 omfattar kommunens VA-försörjning innanför och utanför det allmänna VA-

verksamhetsområdet (med undantag för dagvatten, se avsnitt 1.1). 

 

Den politiskt beslutade VA-policyn utgör utgångspunkt för de åtgärder som identifierats i VA-planen.  

Denna ger förutsättningarna både för hur det dagliga och det mer långsiktiga arbetet i Håbo kommun 

ska bedrivas såväl innanför som utanför allmänt VA-verksamhetsområde. Utöver detta har en översyn 

gjorts av områden med befintlig och planerad bostadsbebyggelse som kan bli aktuell att ansluta till 

allmän VA-försörjning (se bilagorna 1, 1A och 1B). 
 

För en väl fungerande vattenförsörjning och avloppshantering för kommunens alla invånare, som 

stödjer en hållbar samhällsutveckling behöver fokus i Håbo kommuns åtgärdsarbete ligga på att: 

 

• Ta fram en kommunikationsplan för kommunikation med allmänheten 

• Öka kapaciteten i vattenförsörjning och avloppshantering i Skokloster så att anläggningarna 

klarar att tillgodose framtida behov 

• Säkra dricksvattenförsörjningen genom vattenskyddsområden och reservvattenförsörjning 

• Genomföra åtgärder för förbättrad redundans i dricksvattenledningsnätet 

• Kartlägga ålder, material och skick på ledningsnätet och ta fram en förnyelseplan samt utifrån 

denna genomföra förnyelse 

• Minska andelen tillskottsvatten som kommer in till avloppsreningsverket i Bålsta 

• Säkra leverans av dricksvatten och omhändertagande av avloppsvatten 

• Skapa förutsättningar för kretsloppsanpassade avloppssystem både inom och utanför allmänt 

VA-verksamhetsområde 

• Ta fram en VA-utbyggnadsplan för hantering av befintliga och planerade områden som 

behöver införlivas i det allmänna VA-verksamhetsområdet 

• Utveckla samarbetet kring samhällsplanering och VA-försörjning i kommunen 
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3 Aktiviteter/Åtgärder 
I det här avsnittet presenteras de aktiviteter och åtgärder som arbetsgruppen tagit fram i syfte att 

kunna efterleva VA-policyn. De aktiviteter och åtgärder som förväntas rymmas inom det ordinarie 

arbetet/organisationen, samt de aktiviteter och åtgärder som redan finns med i beslutad budget, har 

markerats som gröna i kolumnen ”Tid/budget”. De aktiviteter och åtgärder som inte ryms inom det 

ordinarie arbetet och som inte omfattas av beslutad budget, är markerade med gul färg. De/t årtal som 

anges avser de/t år aktiviteten/åtgärden planeras genomföras. I de fall ett årtal anges tillsammans med 

texten ”Löpande” avser årtalet startår för en aktivitet/åtgärd som sedan ska fortsätta. Kolumnen 

”Uppföljning” längst till höger i varje tabell används vid uppföljning av VA-planen. 

 

Aktiviteter och åtgärder finns även listade i ett exceldokument som kan användas för att förenkla 

arbetet med uppföljningen. Den numrering som visas till vänster om varje aktivitet/åtgärd kan 

härledas till numreringen i exceldokumentet och visar kopplingen till VA-policyns förtydliganden. 

 

3.1 Organisation och kommunikation 

För ökad tydlighet gentemot kommunens invånare, är det viktigt att kommunicera ut VA-

utbyggnadsplanen och kommunens kretsloppsarbete i den mån invånarna berörs. Annan extern 

kommunikation handlar om att förmedla till abonnenterna vad som är tillåtet och inte tillåtet att 

släppa ut i avloppet. Syftet är att komma tillrätta med problem med stopp i ledningsnätet (exempelvis 

till följd av fett), få väl fungerande processer i avloppsreningsverket och minimera utsläppen av 

skadliga ämnen till recipienten. 

 

Även internt är VA-utbyggnadsplanen viktig att kommunicera ut och att ha en aktiv dialog kring, se 

avsnitt 1.2. 

 

De aktiviteter och åtgärder som är prioriterade i arbetet kring organisation och kommunikation 

redovisas i Tabell 1. 

 
Tabell 1 Prioriterade aktiviteter/åtgärder inom organisation och kommunikation 

 Aktivitet/Åtgärd Ansvar Tid/budget Uppföljning 

6.1 Bilda en grupp för uppströmsarbete. I gruppen 
ingår Kommunikationsavdelningen, Tekniska 
förvaltningen och 
Miljöstrateg/Hållbarhetsstrateg. VA är 
sammankallande. Ett av gruppens syften är att 
skapa attitydförändringar hos VA-abonnenterna. 
Gruppen träffas kontinuerligt minst 6 gånger per 
år. 

VA-avdelningen 2019  

6.2 Paketera budskapet från uppströmsgruppen till 
VA-abonnenterna. 

Kommunikationsenheten 2019  

6.3 Ta fram en kommunikationsplan för 
kommunikation med allmänheten (innehåller 
bland annat frågor kring kretslopp, VA-
utbyggnad, uppströmsarbete). 

Kommunikationsenheten 2020  
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3.2 Förändrad VA-struktur utanför det allmänna VA-verksamhetsområdet 

3.2.1 Befintlig bebyggelse i behov av förändrad VA-försörjning 

Enligt 6§ i Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV) har kommunen ett ansvar att ordna 

vattentjänster (försörjning av dricksvatten och försörjning av avloppsvatten) för fastigheter i ett större 

sammanhang, om risk för människors hälsa eller miljön föreligger. 

 

Vid en analys som genomfördes av kommunens arbetsgrupp under 2018 har nio områden identifierats 

som bedöms kunna omfattas av §6 i Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster2. I Håbo benämner 

man dessa områden som ”bebyggelse i grupp”. I urvalet av områden har kriterierna varit:  

• 15 bostäder eller fler 

• Avståndet mellan bostäderna är 100 meter eller mindre 

Analysen har resulterat i en VA-utbyggnadsplan, se bilaga 1. VA-utbyggnadsplanen kommer att 

kompletteras då mer information tagits fram, se tabell 2. De aktiviteter och åtgärder som är 

prioriterade i det fortsatta arbetet med VA-utbyggnadsplanen redovisas i Tabell 2. 

 
Tabell 2 Prioriterade aktiviteter/åtgärder för VA-utbyggnadsplanen 

 Aktivitet/Åtgärd Ansvar Tid/budget Uppföljning 

3.1 Genomföra VA-utredningar för de områden som 
klassificerats som VA-utredningsområden i VA-
utbyggnadsplanen, bilaga 1, (Talltorp, Måttan, 
Vreta/Häggeby). Se även åtgärd 20.1. 

VA-avdelningen 2020  

3.2 Komplettera VA-utbyggnadsplanen, bilaga 1, efter att 
VA-utredningar genomförts (se 3.1) med: 

• Eventuella områden med befintlig bebyggelse 

i grupp som ska införlivas i det allmänna VA-

verksamhetsområdet 

• Tidplan för eventuell utbyggnad 

• Uppskattade kostnader för eventuell 

utbyggnad  

Tidplaner och kostnadsuppskattningar tas även fram 

för planerad bebyggelse som ska införlivas i det 

allmänna VA-verksamhetsområdet. 

Komplettera planen med de fastigheter inom VA-

verksamhetsområdet som inte har anslutning till 

vatten- och/eller avlopp. 

VA-avdelningen 2020 
 

 

                                                 
2 Dvs områden som kan komma att bli föremål för krav om att införlivas i den allmänna VA-anläggningen om det finns behov utifrån människors hälsa 

eller miljön 



 

 VA-PLAN 7 

 Datum Vår beteckning 

 [SkapadDat] [DiaEnhet] [Diarienr] nr [Hnr] 

 

7.1 
8.1 

Kommunicera VA-utbyggnadsplanen till allmänheten 
(ingår som en del i kommunikationsplanen)  

VA-avdelningen 2020 
Löpande 

 

3.3 
4.1 

Se över VA-utbyggnadsplanen varje ny mandatperiod 
och genomför vid behov en ny klassificering av 
befintlig bebyggelse i grupp samt uppdatera tidplan 
och kostnader.  

VA-avdelningen Varje ny 
mandatperiod 

 

 

3.2.2 Fysisk planering 

I Håbo kommun finns idag drygt 21 000 invånare. Enligt kommunens vision - Vårt Håbo 2030 - finns 

det 25 000 invånare år 2030. Ökningen förväntas huvudsakligen ske inom det allmänna VA-

verksamhetsområdet. 

 

I VA-utbyggnadsplanen (bilaga 1) har planer för framtida exploatering i nära anslutning till befintlig 

bebyggelse i grupp inkluderats för att möjliggöra en helhetssyn på den framtida VA-försörjningen.  

 

De aktiviteter och åtgärder som är prioriterade i arbetet med VA i fysisk planering redovisas i    

Tabell 3. 

Tabell 3 Prioriterade aktiviteter/åtgärder i arbetet med VA inom fysisk planering 

 Aktivitet/Åtgärd Ansvar Tid/budget Uppföljning 

1.1 Säkerställa att VA-avdelningen samt plan och 
exploateringsavdelningen samverkar aktivt i den 
fysiska planeringen.  

Plan- och 
exploateringsavdelningen 

2019 
Löpande 

 

2.1 Säkerställa att alla planerade områden med 
bebyggelse i grupp utreds utifrån deras behov 
av allmänt VA.  
 

Plan- och 
exploateringsavdelningen  

2019 
Löpande 

 

2.2 Ta fram och ajourhålla en aktuell karta över 
områden med bebyggelse i grupp och med 
områden som närmar sig gränsen för 
bebyggelse i grupp. Kommunicera kartan till 
berörda. 

VA-avdelningen 2020 
Löpande 

 

5.1 Säkerställa att ansökan behandlas vid 
gemensamt möte, med VA-avdelningen, vid 
prövning av förhandsbesked. Vid behov 
kompletterar VA-avdelningen med ett skriftligt 
yttrande. 

Bygglovsavdelningen 2019 
Löpande 

 

5.2 Säkerställa att ansökan behandlas vid 
gemensamt möte, med VA-avdelningen, innan 
planbesked ges. Vid behov kompletterar VA-
avdelningen med ett skriftligt yttrande. 

Plan- och 
exploateringsavdelningen 

2019 
Löpande 

 

5.3 VA-avdelningen är behjälpliga i arbetet med att 
ta fram nybyggnadskarta vid bygglovsprövning. 

Bygglovsavdelningen 2019 
Löpande 
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3.3 Aktiviteter och åtgärder inom det allmänna VA-verksamhetsområdet 

3.3.1 Arbetssätt 

I syfte att effektivisera VA-verksamheten i Håbo kommun finns ett behov inom det allmänna VA-

verksamhetsområdet av att förtydliga olika roller och funktioner, kartlägga vilka delar i verksamheten 

som är mest tidskrävande samt att arbeta med att förbättra implementeringen av olika 

verksamhetssystem. 

 

De aktiviteter och åtgärder som är prioriterade i detta arbete redovisas i Tabell 4. 

 
Tabell 4 Prioriterade aktiviteter/åtgärder i arbetet med att effektivisera VA-verksamheten 

 Aktivitet/Åtgärd Ansvar Tid/Budget Uppföljning 

18.2 Genomföra en processkartläggning av VA-verksamheten 
i syfte att säkerställa effektiva arbetssätt. 

VA-avdelningen 2019 - 
2020 

 

18.3 Ta fram och implementera ett system för 
tidrapportering i syfte att kartlägga hur mycket tid som 
läggs på olika områden inom VA-verksamheten. 

VA-avdelningen 2019  

18.4 Implementera VA-avdelningens verksamhetssystem så 
att det börjar användas fullt ut. 

VA-avdelningen 2019  

 

3.3.2 Ledningsnät 

Ledningsnätet inom Håbos allmänna VA-verksamhetsområde är framförallt anlagt under 1960 - 70-

talet och skick och material är i stora delar okänt. I värsta fall kan omfattande ledningsförnyelse vänta 

inom närmaste 10 - 15 åren. För att skapa en överblick över framtida investeringsbehov på det 

befintliga ledningsnätet behöver en förnyelseplan för VA-ledningsnätet tas fram med underlag från 

bland annat vattennätsmodellen, driftsstörningar, ålder, material, risk- och sårbarhetsanalys.  

 

Åtgärder genom filmning, brunnsinventering och flödesmätning kommer att ge ytterligare värdefullt 

underlag för att bedöma ledningarnas skick och förnyelsebehov. 

 

I syfte att skydda ledningsnätets och reningsverkets funktioner samt för att skydda recipienten 

behöver en riskklassificering genomföras av de verksamheter som är anslutna och genomföra 

provtagning av spillvattnet från utvalda områden där det finns ökad risk för utsläpp av föroreningar 

och fett i bostadsområden. Med detta kunskapsunderlag kan riktade informationsinsatser genomföras. 

 

De aktiviteter och åtgärder som är prioriterade i detta arbete redovisas i Tabell 5. 
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Tabell 5 Prioriterade aktiviteter/åtgärder för ledningsnätet 

 Aktivitet/Åtgärd Ansvarig Tid/budget Uppföljning 

10.1 Genomföra byte av den GAP-ledning (glasfiberarmerad 
plast) som distribuerar vatten från vattenverket i Bålsta 
(ca 2,6 km). 

VA-avdelningen 2019 – 
2022(1 

 

15.1 Riskklassa och kategorisera verksamheter i Håbo 
kommun som är anslutna till det allmänna VA-nätet 
utifrån Miljöavdelningens tillsynsobjekt. Syftet är att 
minska tillskottet av oönskade ämnen till den allmänna 
VA-anläggningen. Riskklassificeringen ses över årligen 
vid tillkomna/förändrade verksamheter. 

VA-avdelningen 2019 
Löpande 

 

15.2 Genomföra provtagning av spillvatten från utvalda 
riskområden (verksamheter och bostadsområden) i syfte 
att möjliggöra riktade informationsinsatser. 
Provtagningen ska ske årligen.  
 
Provtagningen genomförs i syfte att skydda 
ledningsnätets och reningsverkets funktioner, samt för 
att skydda recipienten.  

VA-avdelningen 2019 
Löpande 

 

24.1 Ta fram en förnyelseplan för VA-ledningsnätet. 
Förnyelseplanen uppdateras efterhand som förbättrat 
underlag framkommer. 
 
Planen gås igenom minst en gång per år och förbättras 
allteftersom statusbedömning av ledningsnätet 
genomförs. 
 

VA-avdelningen 2019 
Löpande 

 

24.2 Köpa filmbuss (detta ger underlag för att förbättra 
förnyelseplanen för ledningsnätet). 
 

VA-avdelningen 2020  

24.3 Installera flödesmätare på ledningsnät och 
pumpstationer samt regnmätare på strategiska platser 
som underlag till förnyelseplanen. 

VA-avdelningen 2020  

24.4 Utreda kondition och kapacitet för ledningsnät, 
pumpstationer och verk med hjälp av 
driftstörningsstatistik, filmning och beräkningar. 

VA-avdelningen 2020 - 
2022 

 

24.5 Genomföra ledningsförnyelse och andra åtgärder på 
ledningsnätet som identifierats i förnyelseplanen. 
 

VA-avdelningen 2019 – 
2021(1 

 

 (1 Åtgärden är beslutad i budget för angivna år 
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3.3.3 Vattenförsörjning 

I Håbo behöver vattenskyddet stärkas, dels genom vattenskyddsområden, dels genom att identifiera 

möjlig reservvattenförsörjning. En ansökan om vattenskyddsområde för Prästfjärden (Bålsta 

vattenverk) lämnades till Länsstyrelsen i Uppsala för flera år sedan, men beslut saknas. En ansökan 

ska även lämnas in för Skofjärden. Denna ansökan är beroende av Skoklosters framtida VA-

försörjning. 

 

I Bålsta vattenverk (Prästfjärden) finns tillgänglig kapacitet för ytterligare minst 7500 personer. I 

Skofjärden har däremot Skoklosters vattenverk redan idag svårt att producera erforderlig volym av 

dricksvatten och samtidigt upprätthålla god dricksvattenkvalitet. Ett arbete har påbörjats i kommunen 

med att identifiera ny VA-försörjning för Skoklosterhalvön, se avsnitt Ny VA-försörjning för 

Skoklosterhalvön. VA-avdelningen deltar i kommunens arbete med en förvaltningsövergripande 

nödvattenplan3. Detta arbete kommer att fortsätta även framöver. 

 

De aktiviteter och åtgärder som är prioriterade i detta arbete redovisas i Tabell 6. 

 
Tabell 6 Prioriterade aktiviteter/åtgärder för vattenförsörjningen inom allmänt VA-verksamhetsområde 

 Aktivitet/Åtgärd Ansvarig Tid/budget Uppföljning 

10.2 Genomföra kompletterande reningssteg i befintligt 
vattenverk i Skokloster för att klara vattenkvaliteten 
med nuvarande maxflöde maj 2018. 

VA-avdelningen 2019  

11.1 Utreda reservvattenförsörjning för Skoklosterhalvön. VA-avdelningen 2021  

11.2 Säkerställa att område för reservvattentäkterna tas i 
anspråk och skyddas för framtida behov. 

VA-avdelningen 2021 - 
2022 

 

11.3 Utreda grundvattenförekomsten Uppsala-Vreta (Draget) 
i anslutning till Bålsta med avseende på vattenkvalitet 
och möjlig reservvattentäkt samt ev. skyddsåtgärder. 

VA-avdelningen 2019  

12.1 Se till att det alltid finns en ansvarig person på 
kommunen som driver frågan om vattenskyddsområden 
i Håbo kommun. Personen ska ansvara för att 
vattenskyddsområden fastställs och att skyddsområden 
och skyddsföreskrifter hålls aktuella.  

VA-avdelningen 2019 
Löpande 

 

12.2 Ta fram förslag till vattenskyddsområde för Skofjärden 
och ansöka om fastställande. 

VA-avdelningen 2020  

13.1 Implementera berörda delar från regionala 
vattenförsörjningsplanen vid revidering av VA-planen. 

VA-avdelningen 2022  

                                                 
3 Nödvattenförsörjning används vid avbrott i ordinarie dricksvattenförsörjning, och baseras på vattentankar som körs ut 

till och ställs upp i berört område 
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14.1 Delta i arbetet med att färdigställa den 
kommunövergripande nödvattenplanen. 

VA-avdelningen 2019  

14.2 Fortsatt medverka i gruppen som hanterar frågor kring 
nödvattenförsörjning. 

VA-avdelningen 2019 
Löpande 

 

 

3.3.4 Avloppsrening 

I Håbo finns två allmänna avloppsreningsverk, Bålsta avloppsreningsverk som belastas av ca 16 000 

pe4 och Skokloster avloppsreningsverk som har ca 2 000 personer anslutna. 

 

Idag finns problem med att klara gränsvärdet för BOD i Skokloster avloppsreningsverk. Ett arbete har 

påbörjats i kommunen med att identifiera ny VA-försörjning för Skoklosterhalvön, se avsnitt Ny VA-

försörjning för Skoklosterhalvön.  

 

I Bålsta tillförs reningsverket stora andelar tillskottsvatten vilket skapar problem med 

reningsprocessen. För att komma tillrätta med detta behöver åtgärder genomföras på ledningsnätet, se 

vidare under avsnitt. 

 

Slamåldern är också väldigt hög i Bålsta reningsverk och tillräckligt stora mängder slam har inte gått 

att ta ut. Slammet har dåliga egenskaper vilket gör att det inte sedimenterar. Vad det beror på är i 

dagsläget inte känt, men ett arbete med att utreda detta är pågående. Även tillskott av föroreningar till 

reningsverket skulle kunna ställa till problem med reningen. Under avsnitt Ledningsnät beskrivs de 

aktiviteter som kopplar till detta. 

 

Idag transporteras det orötade slammet från båda avloppsreningsverken till Gävle för sluttäckning av 

deponi. Hanteringen är inte bra ur miljösynpunkt och dessutom kostsam (ca 3,5-4 miljoner kronor för 

båda verken). I och med att avtalet går ut under utgången av 2018 kommer VA-avdelningen att se 

över hur hanteringen kan förbättras.  

 

De aktiviteter och åtgärder som är prioriterade i detta arbete redovisas i Tabell 7. 

 
Tabell 7 Prioriterade aktiviteter/åtgärder för förbättrad avloppsrening inom allmänt VA-verksamhetsområde 

 Aktivitet/Åtgärd Ansvar Tid/Budget Uppföljning 

18.1 Handla upp ny entreprenör för hantering av slammet 
(transport, behandling och deponitäckning) från 
reningsverken. Vid upphandlingen ska även hanteringen 
av det slam som går till Käppala tas med i beaktande. 

VA-avdelningen 2019  

 

                                                 
4 Personekvivalent, pe, anger den genomsnittliga mängd föroreningar i avloppsvatten som  

en person ger upphov till per dag. Vid dimensionering utgår man vanligen från 70 g BOD/person, dygn, detta kallas 1 pe. 

Detta är en definition som finns i lagtexter inom EU. BOD är en kemisk analys för att avgöra hur snabbt organismer 

förbrukar syrgas i en given mängd vatten 
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3.3.5 Ekonomisk hållbarhet 

En långsiktig ekonomisk planering är viktig för att säkerställa att tillräckliga resurser finns och kunna 

planera taxeutvecklingen. En god framförhållning som grund för planering av åtgärder ökar 

möjligheten för kommunens verksamheterer att planera sina investeringar. På så vis kan 

en mer hållbar ekonomisk situation skapas.   

De aktiviteter och åtgärder som är prioriterade i detta arbete redovisas i Tabell 8. 

 
Tabell 8 Prioriterade aktiviteter/åtgärder för ekonomisk hållbarhet inom allmänt VA-verksamhetsområde 

 Aktivitet/Åtgärd Ansvarig Tid/budget Uppföljning 

22.1 Se till att det finns en prognos för taxeutveckling som 
ligger 10 år fram i tiden. Gå igenom prognosen minst en 
gång per år. 

Tekniska 
förvaltningen 

2019 
Löpande 

 

22.2 Utreda finansiering av investeringar (balansen mellan lån 
och fondering) som är långsiktigt hållbar, i samverkan 
med ekonomiavdelningen. 

Tekniska 
förvaltningen 

2019 
Löpande 

 

23.1 Tydliggöra gränserna mellan verksamhetsområden på 
fastighetsnivå för dricksvatten, spillvatten och dagvatten 
(fastighet) och kontrollera att dessa stämmer med 
taxeintäkter. Tydliggöra gränserna mellan allmänt och 
enskilt verksamhetsområde. 

VA-
avdelningen 

2019  

 

3.3.6 Ny VA-försörjning för Skoklosterhalvön 

Vattenverket och avloppsreningsverket i Skokloster försörjer idag ca 2000 personer. Vattenverket har 

redan idag svårt att producera tillräcklig mängd dricksvatten och samtidigt upprätthålla god 

dricksvattenkvalitet. Avloppsreningsverket har viss överkapacitet (ca 1000 pe) men problem finns 

med att klara gränsvärdet för BOD. 

 

Innan man fått ordning på Skoklosters VA-försörjning är det inte möjligt att genomföra någon 

förtätning eller utbyggnad där allmän VA-försörjning förutsätts.  

 

VA-avdelningen i Håbo har fått i uppdrag att genomföra en förstudie (åtgärd 24.6) för flytt av 

Skoklosters vattenverk och avloppsreningsverk eller överföringsledningar till annan VA-försörjning. 

Detta skulle frigöra värdefull mark i Skokloster och ge möjlighet att öka kapaciteten i verken för att 

möjliggöra förtätning och utökning av VA-verksamhetsområdet. 

 

De aktiviteter och åtgärder som är prioriterade i detta arbete redovisas i Tabell 9. 
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Tabell 9 Prioriterade aktiviteter/åtgärder för Skoklosters framtida VA-försörjning 

 Aktivitet/Åtgärd Ansvarig Tid/budget Uppföljning 

24.6 Genomföra en förstudie för Skoklosters förändrade VA-
försörjning (ny vatten- och avloppsförsörjning) där lokalt 
alternativ jämförs med påkoppling till annan befintlig 
anläggning. 

VA-avdelningen 2019(1  

24.7 Genomföra en utredning för Skoklosters förändrade VA-
försörjning (ny vatten- och avloppsförsörjning) enligt 
alternativ från förstudien. 
 

VA-avdelningen 2020 - 
2021 

 

24.8 Genomföra projektering för Skoklosters förändrade VA-
försörjning 

VA-avdelningen 2022 - 
2023 

 

24.9 Anlägga ny VA-försörjning för Skokloster enligt tidigare 
projektering. 

VA-avdelningen 2024 - 
2025 

 

(1 Åtgärden är beslutad i budget för angivet år 

 

3.4 Kretslopp 

Restprodukter från allmän och enskild VA-verksamhet i Håbo utgörs idag av slam från 

trekammarbrunnar, fosforfällor från enskilda avlopp och slam från avloppsreningsverk. Ingen av 

dessa produkter används idag på ett sätt så att växtnäring och/eller mullämnen tillgodogörs i ett 

kretslopp.  

 

I kommunens VA-policy som arbetats fram under 2018 finns en tydlig viljeyttring från politiker och 

tjänstemän i målet: ”Håbo kommun ska aktivt verka för kretsloppslösningar genom avloppssystem 

där växtnäring och mullämnen kan tillgodogöras”. Målet omfattar restprodukter både från enskild VA 

och från den allmänna VA-verksamheten. Kommunens arbetsgrupp har identifierat flera olika 

åtgärder som syftar till att motivera enskilda fastighetsägare att anlägga avloppslösningar som 

möjliggör kretslopp och som synliggör kretsloppslösningar som ett möjligt alternativ. En av 

åtgärderna handlar om att bygga en visningsanläggning med snålspolande toaletter (förslagsvis 

vakuumtoaletter) och separat uppsamling i en offentlig miljö i Håbo dit intresserade invånare kan gå 

för att få kunskap om vad en sådan toalett innebär. 

 

Idag finns inget system i Håbo för omhändertagande av kretsloppsprodukter från avlopp och det finns 

inget samarbete med andra kommuner kring omhändertagande. Därför behöver en utredning göras 

som tittar på vilka möjliga lösningar som finns. Här behöver lantbruket också involveras för att få 

insyn i vilken/vilka typer av restprodukter de föredrar. 

 

De aktiviteter och åtgärder som är prioriterade i detta arbete redovisas i Tabell 10. 
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Tabell 10 Prioriterade aktiviteter/åtgärder för att öka mängden växtnäring och mullämnen som kan tillgodogöras 

från avlopp  

 Aktivitet/Åtgärd Ansvarig Tid/budget Uppföljning 

19.1 Ta fram en utredning för framtida hantering av 
avloppsprodukter i kommunen (klosettvatten från 
slutna tankar, slam från trekammarbrunnar, P-fällor 
från enskilda avlopp och slam från reningsverk) 
inklusive åtgärder, tidplan och delaktiviteter. 
 
Utredningen ska också förtydliga hur Håbo definierar 
vad som avses med kretsloppsprodukter. Lantbrukare 
involveras i utredningen. 
 
Utredningen ska ligga till grund för den framtida 
hanteringen av alla avloppsprodukter i kommunen. 

Tekniska 
förvaltningen 

2020  

19.2 Se över möjligheten att bygga en visningsanläggning i 
en offentlig anläggning med vakuumtoaletter och 
urinaler. 

VA-avdelningen 2021  

20.1 Studera alla områden som identifierats som VA-
utbyggnadsområden eller VA-utredningsområden i 
VA-utbyggnadsplanen även med avseende på 
möjlighet till kretsloppslösning. Se åtgärd 3.1. 

VA-avdelningen 2020 
Löpande 

 

20.2 Studera möjligheten till kretsloppslösning då VA-
utredning tas fram i samband med planarbete. 

Plan- och 
exploateringsavdel
ningen 

2020 
Löpande 

 

21.1 Utreda möjligheter att använda lägre 
slamtömningstaxa som incitament till WC-sortering. 

Avfallsavdelningen 2022  

21.2 Ta fram en blankett för kostnadskalkyl vid ansökan 
om ny avloppsanläggning som ej är 
kretsloppsanläggning. Kalkylen ska omfatta både vald 
lösning och kretsloppsanläggning för jämförelse. 
Fastighetsägaren ska motivera varför 
kretsloppslösning ej valts.  

Bygglovsavdelning
en 

2021  
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4 Ordlista 
 

Allmän VA-

försörjning/anläggning 

Anläggningar för vatten eller avlopp som kommunen äger eller har 

rättsligt bestämmande över och som har anordnats för att uppfylla 

kommunens skyldigheter enligt lagen om allmänna vattentjänster (LAV). 

  

Avloppsvatten  Avloppsvatten är samlingsnamn för spillvatten, dagvatten samt 

dräneringsvatten. 

  

Bräddning Orenat spillvatten leds ut till recipient då inflödet i en VA-anläggning (till 

exempel ledning, pumpstation eller avloppsreningsverk) överstiger 

anläggningens kapacitet. 

  

Bebyggelse i grupp Definieras av Håbo kommun som ett område utanför allmänt VA-

verksamhetsområde med 15 bostäder eller fler där avståndet mellan 

bostäderna är 100 meter eller mindre. Definitionen har koppling till 6§ i 

Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster.  

  

BOD7 Biochemical Oxygen Demand (biologisk syreförbrukning) används som 

mått på innehållet av lätt nedbrytbart organiskt material i vatten, bestämd 

under 7 dygns laboratorietest. 

  

Dagvatten  Ytligt avrinnande regn- och smältvatten samt dräneringsvatten. Dagvatten 

från gemensamma ytor inom detaljplanelagt område eller 

kyrkogårdsvatten ingår i avloppsvatten enligt definitionen för 

avloppsvatten ovan.  

  

Detaljplan Plan för hur mark och vatten ska användas inom ett avgränsat område, 

från enstaka fastighet till mindre stadsdel. Denna är juridiskt bindande.  

  

Enskild VA-försörjning En anläggning eller annan anordning för försörjning av vatten eller avlopp 

som kommunen inte äger. Enskilda anläggningar kan finnas för en enskild 

fastighet, för flera fastigheter tillsammans eller för samfälligheter och 

föreningar. En enskild VA-anläggning kan avse såväl ledningar som en 

lokal lösning för produktion av dricksvatten eller rening av avloppsvatten. 

En enskild VA-anläggning kan vara ansluten till det allmänna dricks- eller 

spillvattennätet via avtalsanslutning. 

  

Grundvatten Allt vatten som finns under markytan i den mättade zonen och som står i 

direkt kontakt med marken eller underliggande jordlager. 

  

Hushållskaraktär Enligt Håbo kommuns ABVA (Allmänna bestämmelser för användande 

av Håbo kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning) är VA-

avdelningen inte skyldig att ta emot spillvatten vars innehåll i ej 

oväsentlig mån avviker från hushållsspillvatten. VA-enheten kan i 

enskilda fall medge utsläpp i den allmänna avloppsanläggningen av 

avloppsvatten som i ej oväsentlig mån har annan sammansättning än 
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spillvatten från bostäder (hushållsspillvatten) vad gäller arten eller halten 

av ingående ämnen. VA-avdelningen bestämmer därvid villkoren för 

utsläpp av såväl spill- som dagvatten. 

  

Kretsloppslösning En avloppsanläggning som förenklar återföring av de näringsämnen 

och/eller mullämnen som finns i spillvattnet. En kretsloppslösning kan se 

ut på många olika sätt. I vissa fall kan avloppsvattnet från toaletten ledas 

bort i ett eget system (tex till en sluten tank), medan bad-, disk-, och 

tvättvattnet leds bort i ett annat system (tex en markbädd). Toalettvattnet 

innehåller stor andel av de näringsämnen som finns i avloppsvattnet. 

  

Recipient Sjö, å, hav eller grundvatten som avloppsvatten avleds till. 

  

Spillvatten Avloppsvatten från hushåll och industrier (inkluderar inte dagvatten). 

Spillvatten från hushåll består av toalett-, bad-, disk- och tvättvatten. 

  

Tillskottsvatten Vatten i spillvattenförande avloppsledning som inte är spillvatten, d.v.s. 

dag, drän- eller grundvatten som läckt in i spillvattenledningen.  

  

VA-anläggning En anordning för att försörja en fastighet eller bebyggelse med vatten- och 

avlopp. I begreppet VA-anläggning ingår både ledningar och pumpar för 

transport av vatten och avlopp, samt anordningar för produktion av 

dricksvatten och rening av avloppsvatten. 

  

VA-verksamhetsområde Ett av kommunfullmäktige fastställt geo¬grafiskt definierat område, inom 

vilket kommunen är huvudman (ansvarig) för vatten- och/eller 

avloppsförsörjning. Inom verksamhetsområdet gäller VA-taxa. 

  

VA-taxa Anger den enskilde abonnentens VA-avgifter och består av 

anläggningsavgift och brukningsavgift. VA-taxan är i princip lika för alla 

VA-abonnenter (inom allmänt VA-verksamhetsområde) av en viss typ. 

Dock finns undantag där kommunen har rätt att ta ut en annan taxa. 

  

Vattentäkt Vattenförekomst som utnyttjas för vattenförsörjning. 

 
 



 

 

 

STYRDOKUMENT 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VA-policy för Håbo kommun 

Antagen av kommunfullmäktige xxx 
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VA-planering i Håbo kommun 

I Håbo kommun finns idag drygt 21 000 invånare. Av dessa är ungefär 20 000 personer bosatta inom 

det allmänna VA-verksamhetsområdet medan omkring 1000 personer har enskild vatten- och 

avloppsförsörjning. Det finns också ett avtal med Enköpings kommun som innebär att Håbo kommun 

försörjer 250 fastigheter i Enköping med vatten och hanterar spillvattnet. Enligt kommunens vision - 

Vårt Håbo 2030 - finns det 25 000 invånare år 2030. Ökningen förväntas huvudsakligen ske inom det 

allmänna VA-verksamhetsområdet. 

 

Håbo kommun är helt självförsörjande med både vatten- och avlopp genom egna anläggningar. I 

kommunens norra delar finns ett vattenverk och ett avloppsreningsverk (Skokloster) som försörjer ca 

2000 personer. I kommunens södra delar finns ett vattenverk och ett avloppsreningsverk (Bålsta) som 

försörjer ca 18 000 personer. Både i Skokloster- och Bålsta vattenverk används ytvatten (sjöar) för 

dricksvattenproduktion. De som är bosatta utanför det allmänna VA-verksamhetsområdet har egna 

anläggningar för vatten och avlopp. Dessa kan vara gemensamma för flera hushåll/fastigheter. 

 

VA-policyns syfte 

VA-policyn följer Havs- och Vattenmyndighetens Vägledning för kommunal VA-planering. Policyn 

är en del i arbetet med kommunens VA-plan med syftet att nå en trygg och hållbar VA-försörjning. 

Arbetet med VA-policyn har föregåtts av en VA-översikt där kommunens nuläge och förutsättningar 

identifierats. Policyn utgör utgångspunkt för det fortsatta arbetet med kommunens VA-planering. En 

politiskt beslutad VA-policy ger en grund både för hur det dagliga och det mer långsiktiga arbetet i 

Håbo kommun ska bedrivas såväl inom som utanför allmänt VA-verksamhetsområde.  

 

 
 

Policyn har tagits fram av en bred tjänstemannagrupp med utgångspunkt i politikernas mål och 

ambitioner med kommunens VA-försörjning. Den utgörs av sex övergripande förhållningssätt inom 

planering, kommunikation, dricksvattenförsörjning, spillvattenhantering, kretslopp och ekonomi. 

Dessa konkretiseras med ett antal förtydliganden. 
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Bilden visar hur VA-policyn förhåller sig till andra styrdokument. Eftersom en särskild policy för 

dagvatten nyligen beslutats i kommunen ligger denna tills vidare kvar som ett eget dokument. 

Dagvattenpolicyn och VA-policyn kommer på sikt att arbetas om till ett gemensamt dokument.  

 

 
 

Längst ned i detta dokument finns en ordlista som förklarar olika begrepp inom vatten- och 

avloppsförsörjning. 

 

Antagande, översyn och aktualitetsprövning 

VA-policyn antas av kommunfullmäktige. Dokumentet följer de riktlinjer för styrdokument som är 

beslutade i kommunen. I dessa ingår en årlig aktualitetsprövning samt en översyn varje mandatperiod.  
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Policy 

 

1 Håbo kommun ska ha en gemensam och tydlig planering för utveckling av VA-försörjningen i hela 
kommunen och de förutsättningar som påverkar denna utveckling 

 

2 Håbo kommun ska ha god kommunikation om dricksvatten och avloppsvatten 

 

3 Håbo kommun ska säkerställa leverans av dricksvatten av god kvalitet i tillräcklig mängd inom den 
allmänna vattenförsörjningen 

 

4 Håbo kommun ansvarar för att hanteringen av spillvatten i de allmänna anläggningarna är robust 
och förbereds för att möta framtida krav  

 

5 Håbo kommun ska aktivt verka för kretsloppslösningar genom att eftersträva avloppssystem där 
växtnäring och mullämnen kan tillgodogöras 

 

6 Håbo kommun ska fatta långsiktigt ekonomiskt hållbara beslut avseende dricksvatten och 
avloppsvatten 
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 Datum Vår beteckning 

 [SkapadDat] [DiaEnhet] [Diarienr] nr [Hnr] 

 

Förtydliganden 

1 Håbo kommun ska ha en gemensam och tydlig planering för utveckling av VA-försörjningen 
i hela kommunen och de förutsättningar som påverkar denna utveckling 

1. Utvecklingen av den allmänna VA-anläggningen ska samverka med kommunens övriga 

planer och program. 

2. När bebyggelse i grupp lokaliseras utanför fastställt verksamhetsområde för allmänt VA ska 

VA-utredning genomföras.  

3. Det ska finnas en aktuell bedömning av vilka områden med enskild VA-försörjning som ska 

införlivas i det allmänna VA-verksamhetsområdet och när och hur områdena ska hanteras i 

väntan på VA-utbyggnad.  

4. Det ska finnas en aktuell bedömning av vilka områden som ska fortsätta ha enskild VA-

försörjning.  

5. Vid handläggning av förhandsbesked och bygglov ska det klarläggas att VA-försörjningen kan 

lösas ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt idag och på lång sikt. Framtida klimatförändringar 

ska vägas in i bedömningen. Påverkan på vattenkvaliteten (grund- och ytvatten) från 

avloppsvatten ska minimeras. 

 

2 Håbo kommun ska ha god kommunikation om dricksvatten och avloppsvatten 

6. Håbo kommun ska verka för ökad kunskap hos invånare, verksamhetsutövare och hos 

kommunens tjänstemän om människans påverkan på grundvatten och ytvatten. 

7. Håbo kommun ska tydligt kommunicera till allmänheten var VA-försörjningen är allmän, var 

allmän VA-försörjning ska byggas ut, och var VA-försörjningen är enskild. 

8. Håbo kommun ska tydligt kommunicera till allmänheten när den allmänna VA-försörjningen 

ska byggas ut samt vad det innebär för fastighetsägaren, både i väntan på utbyggnad och när 

utbyggnad sker. 

9. Håbo kommun ska ha en god kommunikation med lantbruket och dess aktörer för att 

möjliggöra att näringsämnen och mullämnen från avloppsprodukter kan tillgodogöras. 

 

3 Håbo kommun ska säkerställa leverans av dricksvatten av god kvalitet i tillräcklig mängd 
inom den allmänna vattenförsörjningen 

10. De allmänna dricksvattenanläggningarna ska ha god funktion så att distribution av 

dricksvatten av god kvalitet i tillräcklig mängd är säkerställd. 

11. Den allmänna vattenförsörjningen ska vara tryggad genom att det finns fler än ett alternativ 

till vattenförsörjning. Detta säkerställer leverans av dricksvatten även vid driftsstörningar. 

12. Kommunens allmänna vattentäkter ska ha ett skydd som säkerställer vattnets kvalitet.  

13. Kommunen ska kartlägga möjliga framtida allmänna råvattentäkter och, där det finns ett 

behov, säkerställa ett långsiktigt skydd för kommande generationer.  

14. Distribution av dricksvatten ska vara säkerställd även vid allvarliga samhällsstörningar. 

 



 

 VA-policy 6 

 Datum Vår beteckning 

 [SkapadDat] [DiaEnhet] [Diarienr] nr [Hnr] 

 

4 Håbo kommun ansvarar för att hanteringen av spillvatten i de allmänna anläggningarna är 
robust  

15. Det allmänna spillvattennätet ska inte ta emot vatten eller förororeningar som inte är av 

hushållskaraktär utan att särskilt avtal upprättats. 

16. Andelen tillskottsvatten till spillvattennätet ska minimeras för att undvika onödig belastning 

på de allmänna spillvattenanläggningarna och problem med bräddning. 

17. Utsläpp av obehandlat spillvatten ska inte ske från de allmänna spillvattenanläggningarna vid 

normal drift.  

18. Funktionen i de allmänna spillvattenanläggningarna ska säkerställas för att möjliggöra en 

miljö- och hälsomässigt godtagbar rening av spillvatten även vid utbyggnad och 

prognosticerad befolkningsförändring. 

 

5 Håbo kommun ska aktivt verka för kretsloppslösningar genom att eftersträva 
avloppssystem där växtnäring och mullämnen kan tillgodogöras 

19. Håbo kommun ska verka för att system ska finnas för omhändertagande av 

kretsloppsprodukter från avlopp. 

20. Håbo kommun ser positivt på initiativ till kretsloppslösningar. 

21. Avloppssystem som möjliggör återföring av stor andel näringsämnen och mullämnen från 

avloppet i en form som kan tillgodogöras ska uppmuntras vid nya eller ändrade enskilda 

avloppsanläggningar. 

 

6 Håbo kommun ska fatta långsiktigt ekonomiskt hållbara beslut avseende dricksvatten och 
avloppsvatten 

22. Planer för investeringar och reinvesteringar ska baseras på förväntad befolkningsutveckling 

och förändringsanalyser som ligger 10 år fram i tiden och i övrigt harmoniserar med 

kommunens översiktsplan. Där det är motiverat ska åtgärder som genomförs på den allmänna 

VA-anläggningen stödja ett långsiktigt perspektiv på 50 år. 

23. Det allmänna VA-verksamhetsområdet ska vara tydligt uppdelat mellan dricksvatten, 

spillvatten och dagvatten och det ska vara tydligt vilka gränser som utgör VA-

verksamhetsområdet. 

24. Det ska finnas en förnyelseplan för befintligt ledningsnät, VA-verk och övriga anläggningar 

som baseras på god kunskap om ledningsnätets befintliga skick och prognoser om olika 

anläggningars förväntade livslängd. 

 



 

 VA-policy 7 

 Datum Vår beteckning 

 [SkapadDat] [DiaEnhet] [Diarienr] nr [Hnr] 

 

Ordlista 

 

Allmän VA-

försörjning/anläggning 

Anläggningar för vatten eller avlopp som kommunen äger eller har 

rättsligt bestämmande över och som har anordnats för att uppfylla 

kommunens skyldigheter enligt lagen om allmänna vattentjänster (LAV). 

  

Avloppsvatten  Avloppsvatten är samlingsnamn för spillvatten, dagvatten (från 

detaljplanelagt område) samt dräneringsvatten. 

  

Bräddning Orenat spillvatten leds ut till recipient då inflödet i en VA-anläggning (till 

exempel ledning, pumpstation eller avloppsreningsverk) överstiger 

anläggningens kapacitet. 

  

Bebyggelse i grupp Definieras av Håbo kommun som ett område utanför allmänt VA-

verksamhetsområde med 15 bostäder eller fler där avståndet mellan 

bostäderna är 100 meter eller mindre. Definitionen har koppling till 6§ i 

Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster. 

  

Dagvatten  Ytligt avrinnande regn- och smältvatten samt dräneringsvatten. Dagvatten 

från gemensamma ytor inom detaljplanelagt område eller 

kyrkogårdsvatten ingår i avloppsvatten enligt definitionen för 

avloppsvatten ovan.  

  

Detaljplan Plan för hur mark och vatten ska användas inom ett avgränsat område, 

från enstaka fastighet till mindre stadsdel. Denna är juridiskt bindande.  

  

Enskild VA-försörjning En anläggning eller annan anordning för försörjning av vatten eller avlopp 

som kommunen inte äger. Enskilda anläggningar kan finnas för en enskild 

fastighet, för flera fastigheter tillsammans eller för samfälligheter och 

föreningar. En enskild VA-anläggning kan avse såväl ledningar som en 

lokal lösning för produktion av dricksvatten eller rening av avloppsvatten. 

En enskild VA-anläggning kan vara ansluten till det allmänna dricks- eller 

spillvattennätet via avtalsanslutning. 

  

Grundvatten 

 

Allt vatten som finns under markytan i den mättade zonen och som står i 

direkt kontakt med marken eller underliggande jordlager. 

  

Hushållskaraktär Enligt Håbo kommuns ABVA (Allmänna bestämmelser för användande 

av Håbo kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning) är VA-

enheten inte skyldig att ta emot spillvatten vars innehåll i ej oväsentlig 

mån avviker från hushållsspillvatten. VA-enheten kan i enskilda fall 

medge utsläpp i den allmänna avloppsanläggningen av avloppsvatten som 

i ej oväsentlig mån har annan sammansättning än spillvatten från bostäder 

(hushållsspillvatten) vad gäller arten eller halten av ingående ämnen. VA-

enheten bestämmer därvid villkoren för utsläpp av såväl spill- som 

dagvatten. 

  



 

 VA-policy 8 

 Datum Vår beteckning 

 [SkapadDat] [DiaEnhet] [Diarienr] nr [Hnr] 

 

Kretsloppslösning En avloppsanläggning som förenklar återföring av de näringsämnen 

och/eller mullämnen som finns i spillvattnet. En kretsloppslösning kan se 

ut på många olika sätt. I vissa fall kan avloppsvattnet från toaletten ledas 

bort i ett eget system (tex till en sluten tank), medan bad-, disk-, och 

tvättvattnet leds bort i ett annat system (tex en markbädd). Toalettvattnet 

innehåller stor andel av de näringsämnen som finns i avloppsvattnet. 

  

Recipient Sjö, å, hav eller grundvatten som avloppsvatten avleds till. 

  

Spillvatten Avloppsvatten från hushåll och industrier (inkluderar inte dagvatten). 

Spillvatten från hushåll består av toalett-, bad-, disk- och tvättvatten. 

  

Tillskottsvatten Vatten i spillvattenförande avloppsledning som inte är spillvatten, d.v.s. 

dag, drän- eller grundvatten som läckt in i spillvattenledningen.  

  

VA-anläggning En anordning för att försörja en fastighet eller bebyggelse med vatten- och 

avlopp. I begreppet VA-anläggning ingår både ledningar och pumpar för 

transport av vatten och avlopp, samt anordningar för produktion av 

dricksvatten och rening av avloppsvatten. 

  

VA-verksamhetsområde Ett av kommunfullmäktige fastställt geografiskt definierat område, inom 

vilket kommunen är huvudman (ansvarig) för vatten- och/eller 

avloppsförsörjning. Inom verksamhetsområdet gäller VA-taxa. 

  

VA-taxa Anger den enskilde abonnentens VA-avgifter och består av 

anläggningsavgift och brukningsavgift. VA-taxan är i princip lika för alla 

VA-abonnenter (inom allmänt VA-verksamhetsområde) av en viss typ. 

Dock finns undantag där kommunen har rätt att ta ut en annan taxa. 

  

Vattentäkt Vattenförekomst som utnyttjas för vattenförsörjning. 

  

Verksamhetsområde Geografiskt område inom vilket en eller flera vattentjänster har ordnats 

eller ska ordnas genom en allmän VA-anläggning. 

  

Ytvatten Begreppet omfattar sjöar, dammar, åar, floder, kanaler och kustvatten. 
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 Datum Vår beteckning 
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Inledande bestämmelser 

1 § För kommunens avfallshantering gäller 

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

 föreskrifter om avfallshantering i förordningar utfärdade med stöd av miljöbalken  

 andra författningar som berör avfallshantering. 

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

Definitioner 

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

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

anges: 

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

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

samfällighetsförening kan i förekommande fall jämställas med fastighetsinnehavare. 

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

eller nyttja fastighet eller del därav.  

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

specialbehållare för olika typer av fast och flytande avfall. 

För övriga definitioner och ordförklaringar, se bilaga 1. 

Ansvar för avfallshanteringen 

Kommunens ansvar 

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

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

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

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

de entreprenörer som kommunen tecknat avtal med. 

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

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

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

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

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

Fastighetsinnehavares ansvar 

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

annat särskilt anges i dessa föreskrifter.  

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

kommunfullmäktige.  

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

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

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

förändring som berör avfallshanteringen i fastigheten till kommunen eller till kommunens 

entreprenör. 

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

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

bortforslingsskyldighet.  

Producenternas ansvar 

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

förordning om producentansvar. 

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

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

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

kommunens renhållningsordning. 

Hushållsavfall 

Sortering av avfall 

13 § Hushållsavfall ska sorteras och lämnas enligt bilaga 2. 

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

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

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

inte uppkommer. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Skyldighet att lämna hushållsavfall 

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

annat särskilt anges i dessa föreskrifter. 

Anskaffande, underhåll och skötsel av behållare och annan utrustning  

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

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

med abonnemangsmärkning får märkningarna inte tas bort eller göras oläsliga.  

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

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

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

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

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

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

den utrustning som används i kommunens insamlingssystem. 

Avfallsutrymmen, hämtningsplats, gång- och transportvägar 

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

sin bortforslingsskyldighet kan TF anvisa hämtningsplats för enskilda eller grupp av 

fastighetsinnehavare utanför fastigheten, under förutsättning att godtagbara hämtningsförhållanden 

inte har uppnåtts inom fastigheten.   

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

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

annan hämtningsplats som TF anvisat enligt 22 §.  

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

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

annan olägenhet minimeras.  

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

ska förvaras i kylt utrymme. 

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

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

entreprenör. 

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

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

som används i kommunens insamlingssystem.  

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

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

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

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

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

att det är 1 meter fritt runt om hela kärlet.  

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

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

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

att gångväg får vara längre än 30 meter.  

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

med vändning.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emballering av avfall, fyllnadsgrad och vikt 

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

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

arbetsmiljöproblem eller annan olägenhet inte uppkommer. 

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

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

föreskrifter. 

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

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

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

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

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

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

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

samband med nästkommande ordinarie hämtningstillfälle. 

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

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

Hämtningsområde  

39 § Kommunen utgör ett hämtningsområde. 

Hämtningsintervall och hämtningstider 

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

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

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

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

Restavfall  

 Ordinarie 

hämtning 

Hämtning 

sker minst 

Hämtning sker 

som mest 

Hämtningsperiod 

En- och 

tvåbostadshus 

Varannan 

vecka 

En gång per 

månad 

Varannan vecka Året runt 

Fritidsboende Varannan 

vecka 

En gång per 

månad 

Varannan vecka Under perioden 

mitten av april till 

mitten av oktober. 

Övrig tid efter 

särskild beställning 

Flerbostadshus, 

restavfall i kärl 

och container 

Varje vecka Varannan 

vecka 

Två gånger per 

vecka 

Året runt 

Flerbostadshus, 

restavfall i 

krantömmande 

behållare 

Varannan 

vecka 

Varannan 

vecka 

Två gånger per 

vecka 

Året runt 

Verksamheter Varje vecka En gång per 

månad 

Tre gånger per 

vecka 

Året runt eller under 

del av året för 

säsongsbundna 

verksamheter enligt 

överenskommelse 

med TF 
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Matavfall  

 

 

  

 Ordinarie hämtning Hämtningsperiod 

En- och tvåbostadshus Varannan vecka  Året runt 

Fritidsboende Varannan vecka  Under perioden mitten av 

april till mitten av oktober. 

Övrig tid efter särskild 

beställning 

Flerbostadshus, matavfall i 

kärl  

Med samma 

hämtningsintervall som för 

restavfall, men vid hämtning 

av restavfall mer sällan än 

varannan vecka sker 

hämtning av matavfall minst 

varannan vecka 

Året runt 

Flerbostadshus, matavfall i 

krantömmande behållare 

Med samma 

hämtningsintervall som för 

restavfall, men vid hämtning 

av restavfall mer sällan än 

varannan vecka sker 

hämtning av matavfall minst 

varannan vecka 

Året runt 

Verksamheter Med samma 

hämtningsintervall som för 

restavfall, men vid hämtning 

av restavfall mer sällan än 

varannan vecka sker 

hämtning av matavfall minst 

varannan vecka 

Året runt eller under del av 

året för säsongsbundna 

verksamheter enligt 

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

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

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

Övrig tid sker hämtning efter särskild beställning. 

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

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

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

vartannat år.  

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

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

leverantören anvisar.  

Tömning av fettavskiljare ska ske minst två gånger per år. 

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

Farligt avfall från hushåll 

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

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

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

Elavfall och batterier från hushåll 

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

hållas skilt från annat avfall.  

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

bilaga 2. 

Grovavfall från hushåll 

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

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

grovavfall inom eller i anslutning till fastigheten.  

Trädgårdsavfall från hushåll 

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

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

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

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

får förekomma. 

Latrin 

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

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

Latrinbehållare ska förslutas av fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren. Om det finns 

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

ske mot extra avgift. 



 

 AVFALLSFÖRESKRIFTER 11 

 Datum Vår beteckning 

 2019-05-01 Dnr 2019/00067 

 

52 § Latrin hämtas vid fastighetsgräns eller på annan av TF anvisad plats så nära hämtningsfordonets 

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

maximalt väga 15 kg.  

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

Slam och urin från enskilda avlopp 

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

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

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

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

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

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

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

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

debiteras tilläggsavgift för extra slangdragning. 

Fosforfällor 

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

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

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

tillföras anläggningen genom fastighetsinnehavarens försorg. 

Fett från fettavskiljare 

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

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

som uppfyller krav på god arbetsmiljö och enligt bilaga 2.  

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

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

långt att hämtningen försvåras ska fastighetsinnehavaren underlätta arbetet genom egna särskilda 

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

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

tilläggsavgift för extra slangdragning. 

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

nyttjanderättshavarens försorg. 

Avfall med producentansvar 

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

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

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

kommunen, se 44-45 §§.  

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

sker hämtning efter överenskommelse mellan fastighetsinnehavare och entreprenör som har de 

tillstånd och avtal som krävs av producenterna. 

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

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

sammansättning, mängd och hantering som behövs som underlag för kommunens 

renhållningsordning. 

Undantag 

Handläggning av anmälnings- och ansökningsärenden 

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

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

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

Bygg- och Miljönämnden. 

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

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

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

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

beräknade avfallsmängderna. 

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

omprövas om förutsättningarna ändrats. Fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren har 

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

renhållningsordning ska gälla tills kommunen beslutar om annat. 

Undantag från krav på utsortering av matavfall 

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

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

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

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

Förutsättningar för eget omhändertagande av hushållsavfall 

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

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

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

risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön.  

Bortskaffande eller återvinning av annat hushållsavfall än trädgårdsavfall kräver anmälan till 

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

Följande krav gäller: 

Latrin 

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

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

hälsa eller miljön, eller näringsläckage, inte uppstår.  

Slam och filtermaterial 

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

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

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

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

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

runt.  

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

anmälan till Bygg- och Miljönämnden. 

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

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

matavfallskvarn till det kommunala avloppsnätet. 

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

uppfylls.  

Utsträckt hämtningsintervall 

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

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

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

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

är slutinspekterad av Bygg- och Miljönämnden  

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

Gemensam avfallsbehållare 

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

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

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

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

Uppehåll i hämtning 

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

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

minst sex (6) månader.  

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

april till mitten av oktober. 

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

bedrivas under en sammanhängande tid om minst en månad. 

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

Befrielse från skyldigheten att överlämna hushållsavfall till kommunen 

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

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

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

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

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

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

Ikraftträdande 

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

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

(MB=Miljöbalken, kursiv text= lagtext) 

ABVA ABVA avser Allmänna bestämmelser om 

användande av Håbo kommuns allmänna vatten- och 

avloppsanläggning. 

 

Angöringsplats Angöringsplatsen är den plats där 

hämtningsfordonet stannar när avfall ska hämtas.  

 

Avfall Med avfall avses varje föremål eller ämne som 

innehavaren gör sig av med eller avser eller är 

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

 

Batterier Ett batteri är en källa till elektrisk energi. Alla 

batterier omfattas av producentansvar och ska samlas 

in. Batterier delas in i typerna industribatteri, 

bilbatteri och bärbara batterier.  

 

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

krantömmande behållare, latrinbehållare eller någon 

annan anordning för uppsamling av hushållsavfall.  

 

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

vid bygg- och anläggningsverksamhet, vid rivnings- 

och renoveringsarbeten samt jord- och schaktmassor. 

Som bygg- och rivningsavfall räknas även avfall från 

privatpersoners större renoveringar. Bygg- och 

rivningsavfall utgör inte hushållsavfall. 

 

 

Ej brännbart avfall Med ej brännbart avfall avser avfall som inte 

brinner även om energi tillförs, tex metall, glas, 

porslin keramik sten och gips. 

 

 

Elavfall Med elavfall avses avfall från elektriska och 

elektroniska produkter. Exempel på elavfall är 

uttjänta eller kasserade datorer, TV-apparater, 

hushållsmaskiner (diskmaskin, spis, brödrost etc), 

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

glödlampor) är också elavfall.  

 

 

Entreprenör Entreprenören är det företag som efter upphandling 

i konkurrens anlitas av kommunen för att utföra 

hämtning och omhändertagande av avfall. 

  

Farligt avfall Farligt avfall är allting som kan skada människors 

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

och lackavfall, lim, lösningsmedel, kemikalier, 

bekämpningsmedel, rengöringsmedel, spillolja och 

avfall med kvicksilver, PCB-haltigt avfall och 

cyanidrester. Utförligare precisering av vad som 

räknas till farligt avfall finns i bilaga 4 i 

avfallsförordningen (2011:927). 

 

Fastighetsinnehavare Med fastighetsinnehavare avses den som är 

fastighetsägare eller den som enligt 

fastighetstaxeringslagen ska anses som 

fastighetsägare. Tomträttsinnehavare och 

samfällighetsförening kan i förekommande fall 

jämställas med fastighetsinnehavare. 

 

 

Fastighetsnära insamling av 

förpackningar 

Med fastighetsnära insamling av förpackningar 

avses insamling som sker på eller i direkt anslutning 

till den fastighet där avfallet uppkommer. 

Alternativet till fastighetsnära insamling är att 

förpackningarna lämnas till producenternas 

återvinningsstationer. 

 

Fettavskiljare En fettavskiljare är en anordning som används för 

att samla upp slam i form av fettavfall i 

avloppsvatten från lokaler där livsmedel hanteras 

yrkesmässigt. Fettet skulle annars avsättas i 

ledningsnätet och kunna orsaka stopp. 

 

Fosforfälla En fosforfälla är en typ av filter som används i 

enskilda avlopp för att ta bort fosfor från 

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

Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2004:4), sådant 

avfall från hushållen som är så tungt eller 

skrymmande eller har andra egenskaper som gör att 

det inte är lämpligt att samla in i ordinarie behållare 

för restavfall. Exempel på grovavfall är trasiga 

möbler och cyklar. Som grovavfall räknas även avfall 

från mindre underhållsarbeten och reparationer i 

bostad. Till grovavfall hör inte bygg- och 

rivningsavfall.  

 

Gångväg Med gångväg avses den gångyta som används av 

hämtningspersonalen för att transportera avfall från 

hämtningsplats till hämtningsfordonet. Gångvägen 

mäts som enkel väg mellan hämtningsfordonets 

angöringsplats och hämtningsplatsen. 

 

Hushållsavfall Med hushållsavfall avses avfall som kommer från 

hushåll samt därmed jämförligt avfall från annan 

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

samt därmed jämförligt avfall räknas avfall som 

uppkommer som en direkt följd av att människor 

uppehåller sig i en bostad, lokal eller anläggning 

oavsett verksamhet. Som exempel kan nämnas 

köksavfall och städsopor som uppkommer i hushåll, 

industrier, kontor, handel och hantverk, restauranger 

och storkök, skolor och förskolor, järnvägs- och 

busstationer, sjukhus och andra vårdinrättningar, 

samlingslokaler, fritidsanläggningar och 

byggarbetsplatser. 

 

  

Hämtningsplats Med hämtningsplats avses utrymme eller plats där 

en eller flera behållare är placerade för hämtning av 

hushållsavfall. 

 

Insamlingssystem Med insamlingssystem avses det sätt som olika slags 

avfall samlas in på. 

 

Kompostering Med kompostering avses biologisk behandling där 

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

 

Krantömmande behållare En krantömmande behållare är en större behållare 

som töms med kranbil. Behållaren kan vara 

markbehållare eller underjordsbehållare. 

 

Matavfall Med matavfall avses särskilt utsorterat, organiskt 

avfall som komposteras eller samlas in separat för 

biologisk behandling. Matavfall består av rester från 

matberedning och måltider.  

 

Matavfallskvarn Matavfallskvarn används för sönderdelning av 

matavfall så att det kan samlas upp i särskild sluten 

tank eller följa med avloppsvattnet ut i ledningsnätet 

eller till enskilt avlopp.  

 

Nyttjanderättshavare Med nyttjanderättshavare avses den som, utan att 

omfattas av begreppet fastighetsinnehavare, har rätt 

att bruka eller nyttja fastighet. 

 

Producent Med producent avses 

1. den som yrkesmässigt tillverkar, för in till Sverige 

eller säljer en vara eller en förpackning, eller 

2. den som i sin yrkesmässiga verksamhet 

frambringar avfall som kräver särskilda åtgärder av 

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

 

Producentansvar Med producentansvar avses att producenterna har 

ansvar för att en vara eller produkt samlas in och 

omhändertas genom återvinning, återanvändning 

eller bortskaffning på ett sådant sätt som krävs för en 

hälso- och miljömässigt godtagbar avfallshantering 

(gäller förpackningar, tidningar, läkemedel, däck, 

bilar och elavfall). 

 

Renhållningsordning Den kommunala renhållningsordningen består av 

avfallsplan och avfallsföreskrifter. 

 

Restavfall Med restavfall avses den vanliga soppåsen, det vill 

säga sådant hushållsavfall som återstår sedan 

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

av vilken typ av behållare som avfallet samlas upp i. 

Dock avses inte slam från enskilda 

avloppsanläggningar, fett från fettavskiljare eller 

latrin. I områden där matavfallssortering inte har 

införts avser restavfall den vanliga soppåsen, 

inklusive matavfall. 

 

Slamavskiljare En slamavskiljare är en anordning som används för 

att fånga upp slam i enskilda avloppsanläggningar. 

 

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

samla upp avloppsvatten då det inte finns tillgång till 

kommunalt avlopp eller andra godkända enskilda 

avloppslösningar. 

 

Säsongsbunden verksamhet Med säsongsbunden verksamhet avses en 

verksamhet som endast är aktiv under en del av 

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

 

Transportväg Med transportväg avses den väg som används av 

hämtningsfordonet för att ta sig till angöringsplatsen. 

 

Trädgårdsavfall Med trädgårdsavfall avses huvudsakligen växtavfall 

som uppkommer vid den normala skötseln av tomter 

hos fritidsboende och en- och tvåbostadshus. Som 

trädgårdsavfall räknas inte avfall som uppkommer 

vid större omläggning av trädgårdar, stubbar eller 

fällda träd. Avfall som uppstår vid 

fastighetsinnehavarens skötsel av flerbostadshusens 

grönytor ingår inte heller. 

 

Återvinningscentral  Med återvinningscentral avses en bemannad 

insamlingsplats där hushållen kan lämna avfall i 

sorterade fraktioner, t.ex. grovavfall, farligt avfall 

och elavfall. En återvinningscentral kan även vara 

mobil. 

Återvinningsstation Med återvinningsstation avses en insamlingsplats 

där hushållen kan lämna sina förpackningar sorterade 

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

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

lämnas vid för respektive avfallsslag anvisad plats.  

Restavfall 

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

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

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

föreskrifter. 

Matavfall 

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

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

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

Farligt avfall från hushåll 

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

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

Ej brännbart avfall 

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

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

lämnas som grovavfall på återvinningscentralen. 

Elavfall och batterier från hushåll 

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

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

försäljningsställen eller vid kommunens återvinningscentral. 

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

beställning  

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

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

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

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

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

beställas mot avgift. 

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

fastighetsinnehavaren ordnar en hämtningsplats enligt entreprenörens anvisningar. Behållare för 

insamlingen kan fastighetsinnehavare skaffa genom direkt överenskommelse med kommunens 

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

glödlampor, bärbara batterier, vitvaror och övrigt elavfall.  

Grovavfall från hushåll 

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

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

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

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

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

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

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

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

avlämnas buntat eller förpackat i för lastningen lämpligt emballage. 

Trädgårdsavfall från hushåll 

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

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

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

lämnas till kommunens återvinningscentral.  

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

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

Plastsäckar får inte förekomma. 

Latrin 

Latrin hämtas enligt §50-53 i dessa föreskrifter. 

Slam och urin från enskilda avlopp 

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

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

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

krav på god arbetsmiljö. 

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

entreprenören och fastighetsinnehavaren. Om fastighetsinnehavaren och entreprenören inte är överens 

om schemaläggningen fastställs hämtningsintervallet av Bygg- och Miljönämnden. Entreprenören 

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

Tömning kan också ske efter särskild beställning. 

Slutna tankar töms efter beställning till entreprenören. 

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

första beställningen av tömning av tank.  

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

i lösvikt hänvisas även till bestämmelserna om avstånd mellan slamsugningsfordonets angöringsplats 

och slambrunn enligt 55 §.  

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

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

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

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

Fett från fettavskiljare 

Fastighetsinnehavaren ansvarar för anläggningens skötsel och underhåll.  

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

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

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

kan också ske efter särskild beställning. 

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

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

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

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

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

Förpackningar och tidningar 

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

producentansvar och ska lämnas vid Förpacknings- och Tidningsinsamlingens återvinningsstationer 

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

hänvisas till det insamlingssystemet. 

Läkemedelsrester och kanyler 

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

behållare som apoteken tillhandahåller. 

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

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

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

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

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

eller BIL Sweden.
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Bilaga 3 Behållartyper 

I kommunen används följande behållare: 

Behållare/utrustning/ 

anläggning 
Får användas för 

avfallsslag 
Ägs/tillhandahålls av 

kommunen (hyreskostnad 

kan tillkomma) 

Ägs/tillhandahålls av 

entreprenören utan 

kommunens medverkan 

Ägs/tillhandahålls av fastighets-

innehavaren
1 

Kärl 140, 190, 240 och 

370 liter 
Restavfall för en- och 

tvåbostadshus 
Ja   

Kärl 140, 190 och 240 

liter 
Restavfall för 

fritidsboende 
Ja   

Kärl 190, 240, 370 och 

660 liter 
Restavfall för 

flerbostadshus 
Ja   

Kärl 140, 190, 240, 370 

och 660 liter 
Restavfall för 

verksamheter 
Ja   

Kärl 140 liter Matavfall Ja   

Kärl 370 och 660 liter Grovavfall för 

flerbostadshus 
Ja   

Papperssäck Trädgårdsavfall Nej Nej Ja 

Papperspåsar och 

påshållare 
Matavfall från hushåll Ja   

Container 6 eller 8 m
3 

som töms med 

baklastade sopbil 

Restavfall för 

flerbostadshus och 

verksamheter 

Ja  I vissa fall 

Container 6 eller 8 m
3 Grovavfall för 

flerbostadshus och 

verksamheter 

Ja  I vissa fall 

Krantömmande 

behållare  
Restavfall för 

flerbostadshus 
Nej  Ja 

Krantömmande 

behållare  
Matavfall

 för 

flerbostadshus 

Nej  Ja 
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Insatssäck till 

krantömmande 

behållare 

Restavfall och 

matavfall 
Ja   

Matavfallskvarn och 

sluten tank 
Matavfall Nej  Ja 

Latrinkärl Latrin Ja   

Röd box, 25 liter Elavfall och batterier 

hos en- och 

tvåbostadshus och 

fritidsboende 

Ja   

Behållare för sortering 

av lysrör, 

lågenergilampor, 

glödlampor, batterier 

och smått elavfall. 

Elavfall i 

flerbostadshus med 

gemensam 

hämtningsplats 

Nej Ja I vissa fall 

Slamavskiljare, sluten 

tank, minireningsverk 

och liknande 

Slam och urin från 

enskilt avlopp 
Nej  Ja 

Fosforfälla Filtermaterial Nej Nej Ja 

Fettavskiljare
2 Fettavfall Nej  Ja 

1
 Med fastighetsinnehavare jämställs nyttjanderättshavare och verksamhetsutövare. 

2
 För mer information kontakta kommunens VA-enhet. 
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§ 96 Dnr 2019/00066 

Revidering av plan- och bygglovstaxan 

Kommunstyrelsens förslag  

1. Kommunfullmäktige godkänner förslag till ny plan- och bygglovtaxa in-

klusive kart- och mättaxa. 

2. Kommunfullmäktige uppdrar till bygg- och miljönämnden att se över

plan- och bygglovtaxan inklusive kart- och mättaxa efter att ha använts i två 

kalenderår, eller tidigare om behov finns.  

3. Plan- och bygglovtaxan i sin gällande utformning antagen av kommun-

fullmäktige den 19 december 2011, § 144, upphör att gälla. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade 2018-03-18 § 55 att återremittera förslag till ny 

plan- och bygglovstaxa för fortsatt utredning om taxorna överensstämmer 

med kommunens självkostnadsprincip. Mot den bakgrunden har därför 

ärendet kompletterats med en utredning om tydliggörande om självkost-

nadsprincipen.  

Bygg- och miljöförvaltningen har i samarbete med plan- och exploaterings-
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Kompletterande utredning om självkostnadsprincip 2019-04-02 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Owe Fröjd (Båp) yrkar i första hand på återremiss med motiveringen att ut-

reda: 

- Brygga, 4,21 och 4,22 

- Vepa 3,8 och 3,9 

- Granskning 7,1 och 7,2 

- Attefall, 8,a1 och 8,a2 

- Offentlig handling 22 

- Timpris, 25, 1,300 kr. 

Ärende 11



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 

 Sammanträdesdatum  

 2019-04-23  

Kommunstyrelsen    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

 

Owe Fröjd (Båp) yrkar i andra hand på avslag.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att avgöra ärendet idag eller 

återremittera det. Ordförande finner att ärendet ska avgöras idag.  

Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets för-

slag eller avslår detsamma. Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar 

enligt arbetsutskottets förslag.  

Protokollsanteckning 

Reservation Owe Fröjd (Båp) till förmån för eget förslag.  

 
 
 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  

 2019-04-08  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 81 Dnr 2019/00066  

Revidering av plan- och bygglovstaxan 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

1. Kommunfullmäktige godkänner föreslag till ny plan- och bygglovtaxa in-

klusive kart- och mättaxa. 

2. Kommunfullmäktige uppdrar till bygg- och miljönämnden att se över 

plan- och bygglovtaxan inklusive kart- och mättaxa efter att ha använts i två 

kalenderår, eller tidigare om behov finns.  

3. Plan- och bygglovtaxan i sin gällande utformning antagen av kommun-

fullmäktige den 19 december 2011, § 144, upphör att gälla.  

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen beslutade 2018-03-18 § 55 att återremittera förslag till ny 

plan- och bygglovstaxa för fortsatt utredning om taxorna överensstämmer 

med kommunens självkostnadsprincip. Mot den bakgrunden har därför 

ärendet kompletterats med en utredning om tydliggörande om självkost-

nadsprincipen.  

Bygg- och miljöförvaltningen har i samarbete med plan- och exploaterings-

avdelningen tagit fram ett förslag till ny plan- och bygglovtaxa inklusive 

kart- och mättaxa som har godkänts av bygg- och miljönämnden 2019-04-

02 § 32.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag bygg- och miljönämnden 2019-04-02 § 32 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2018-03-18 § 55 

Förslag till plan- och bygglovstaxa inklusive kart- och mättaxa.  

Kompletterande utredning om självkostnadsprincip 2019-04-02 

Taxetabell 

PowerPoint presentation från bygg- och miljönämnden 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Leif Zetterberg (C) yrkar på följande: 

1. Kommunfullmäktige godkänner föreslag ny plan- och bygglovtaxa inklu-

sive kart- och mättaxa. 

2. Kommunfullmäktige uppdrar till bygg- och miljönämnden att se över 

plan- och bygglovtaxan inklusive kart- och mättaxa efter att ha använts i två 

kalenderår, eller tidigare om behov finns.  

3. Plan- och bygglovtaxan i sin gällande utformning antagen av kommun-

fullmäktige den 19 december 2011, § 144, upphör att gälla.  
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 Sammanträdesdatum  

 2019-04-08  

Kommunstyrelsens ar-
betsutskott 

   

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

Liselotte Grahn Elg (M) yrkar bifall till Leif Zetterbergs (C) yrkande.  

Fredrik Anderstedt (S) yrkar bifall till Leif Zetterberg (C) yrkande.  

 

 
 
 

 













 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  

 2019-03-18  

Kommunstyrelsen  

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 55 Dnr 2019/00066  

Revidering av plan- och bygglovstaxan 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet.  

Sammanfattning  

Nu gällande plan- och bygglovtaxa inklusive kart- och mättaxa antogs av 

kommunfullmäktige den 19 december 2011. En mindre revidering i taxan 

gjordes 2017. En längre tid har det stått klart att gällande taxa är i behov av 

översyn. Bland annat finns det exempel på åtgärder där taxan ger ett för lågt 

utfall på avgiften i förhållande till arbetsinsatsen. Det finns även nyare 

lagändringar inom bygglovverksamheten som ger behov av att bestämma 

avgiftsnivå för åtgärden.   

En jämförelse med kringliggande kommuner samt andra relevanta kommu-

ner har genomförts och ger stöd för att Håbo kommuns plan- och bygglov-

taxa ger ett utfall som är förhållandevis lågt. Därmed erhålls inte den nivå på 

kostnadstäckning som erfordras.  

En plan- och bygglovtaxa ska vara konstruerad så att kommunens kostnader 

för den aktuella myndighetsutövningen täcks. Det som ska vara skatte-

finansierat är information, rådgivning, allmän övervakningsverksamhet och 

tillsynsarbete.   

 

Bygg- och miljöförvaltningen har i samarbete med plan- och exploaterings-

avdelningen tagit fram ett förslag till ny plan- och bygglovtaxa inklusive 

kart- och mättaxa.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KSAU 2019-03-04 § 42 

Tjänsteskrivelse 2019-02-14 

Plan och bygglovstaxa   

Bilaga taxatabell 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Anderstedt (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.  

Owe Fröjd (Båp) yrkar att ärendet återremitteras för fortsatt utredning om 

taxorna överensstämmer med kommunens självkostnadsprincip. 

Leif Zetterberg (C) yrkar bifall till Owe Fröjds (Båp) yrkande.  
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 Sammanträdesdatum  

 2019-03-18  

Kommunstyrelsen    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras. Ordfö-

rande finner att kommunstyrelsen återremitterar ärendet.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Plan- och exploatering  

Bygg- och miljönämnden  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antaget av Kommunfullmäktige 

Antaget 2019-XX-XX § XX 

Giltighetstid Tillsvidare 

Dokumentansvarig Förvaltningschef bygg- och miljö
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Styr-

dokument 
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Plan- och 
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1. Inledning 

Enligt denna taxa tas avgift ut för ärenden inom bygg- och miljönämndens och 

kommunstyrelsens verksamhetsområden. Avgifterna tas ut med stöd av plan- och bygglagen 

(2010:900), PBL, plan- och byggförordningen (2011:338), PBF, och kommunallagen 

(2017:725). 

 

Avgifterna är avsedda att täcka kommunens kostnad för den aktuella myndighetsutövningen 

eller tjänsten. Rådgivningsverksamhet och allmän övervakningsverksamhet är 

skattefinansierad.  

Bakgrund 
Tidigare plan- och bygglovtaxa inklusive kart- och mättaxa antogs av kommunfullmäktige 

den 19 december 2011 § 144. En mindre revidering i taxan gjordes 2017. En längre tid har 

det stått klart att gällande taxa är i behov av översyn. Bland annat finns det exempel på 

åtgärder där taxan ger ett för lågt utfall på avgiften i förhållande till arbetsinsatsen. Det finns 

även nyare lagändringar inom bygglovverksamheten som ger behov av att bestämma 

avgiftsnivå för åtgärden.   

Syfte  
Syftet med denna taxa är att med stöd av 12 kap. § 10 PBL meddela Håbo kommuns taxa för 

besked, beslut och handläggning enligt plan- och bygglagen.  

Taxan är konstruerad i syfte att ge en förenkling för den som behöver få reda på vad en 

avgift kan bli då det exakta beloppet i kronor framgår. Det blir lättare att förstå och utläsa 

taxan för sökande, beslutsfattare och förvaltning. 

2. Avgifter 

Särskilda föreskrifter om avgifter för kommunernas verksamhet inom planering och 

byggnadsväsende finns i 12 kap. plan- och bygglagen (2010:900). Där anges att avgifter får 

tas ut för:  

 

  beslut om planbesked, förhandsbesked, villkorsbesked, startbesked, slutbesked och 

 ingripandebesked, 

  beslut om lov, 

  tekniska samråd 

  slutsamråd, 

  arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen, 

  upprättande av nybyggnadskartor, 

  framställning av arkivbeständiga handlingar, 

  kungörelser enligt 9 kap. 41-41 b § tredje stycket, 

  planavgift för detaljplaner och områdesbestämmelser, 

  programarbete och 

  andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder. 

 

För avgifter som tas ut enligt tidsersättning är timkostnaden 1 300 kronor för 2019. Taxan 

omfattar även andra avgifter inom bygg- och miljönämndens ansvarsområde för  

mätningstekniska tjänster och kartor.  
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Hur avgiften bestäms 
Avgiften beräknas efter den taxa som gäller vid tidpunkten för beslutet eller, om särskilt 

beslut inte fattas i ärendet, då handläggningen som avgiften avser utförs.  

Finner bygg- och miljönämnden att det finns särskilda skäl som motiverar en höjning eller 

minskning av avgiften, får bygg- och miljönämnden besluta detta för visst slag av ärenden 

eller för särskilt ärende. Om en åtgärd inte kan hänföras till en särskild grupp i tabellerna, 

beslutar bygg- och miljönämnden om skälig avgift grundad på tidsersättning.  

 

Antagande av taxan beslutas av kommunfullmäktige, detsamma gäller ändring av taxans 

konstruktion och omfattning.  

Beräkning av avgift 
Avgifterna enligt taxan grundar sig på den komplexitet och tidsåtgång som handläggning av 

respektive ärendetyp kräver. Avgifterna är avsedda att täcka kommunens kostnad för den 

aktuella myndighetsutövningen eller tjänsten. Avgiften för en viss åtgärd tas ut enligt de 

tabeller som hör till taxan. Avgifterna grundar sig på faktorer som grundar sig på den 

tidsåtgång och komplexitet som handläggningen av respektive ärendetyp kräver.  

 

I avgiften ingår registrering, granskning och expediering. I vissa ärenden ingår även tekniskt 

samråd och platsbesök. Avgiften tas ut i samband med det första beslutet i ärendet. Därmed 

tas avgift för genomförandeskedet i ett bygglovärende ut i förskott. Om fler lovbeslut än ett 

behövs i samma ärende tas kostnad ut för den del som ingår i varje nytt beslut. I de fall det 

behövs fler startbesked, platsbesök eller interimistiska slutbesked debiteras dessa enligt 

tabell. 

 

Avgiften för bygglov och startbesked beräknas efter bruttoarean (BTA) + öppenarean 

(OPA). Arean beräknas enligt mätreglerna i Svensk Standard SS 21054.  

 

I ärenden gällande flera byggnader räknas den sammanlagda bruttoarean (BTA) + öppenarean 

(OPA). Vid ansökan för fler likartade byggnader på samma fastighet reduceras avgiften, se 

bilaga.  
 

Mervärdesskatt 
Mervärdesskatt utgår inte för avgifter i samband med myndighetsutövning. Mervärdesskatt 

tillkommer på avgifter för lägeskontroll och vissa andra mätningstekniska uppdrag. 

Betalning av avgift 
Avgift enligt denna taxa tas ut av sökanden eller beställaren mot faktura, efter bygg- och 

miljönämndens/kommunstyrelsens beslut eller resultat av vidtagen åtgärd.  

Betalning av avgift ska ske till bygg- och miljönämnden eller kommunstyrelsen inom den tid 

som anges i faktura. Betalas inte avgiften vid den förfallodag som anges i fakturan utgår 

dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) från förfallodagen till dess betalning sker. 

 

Reducering av avgift vid ansökan via e-tjänsten 
För ärenden som inkommit via e-tjänsten reduceras avgiften för: 

 bygglov och förhandsbesked med 650 kronor, 

 bygglovbefriad anmälan avseende tillbyggnad, komplementbyggnad, 
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komplementbostadshus, ytterligare lägenhet samt takkupa (“Attefallsåtgärder”) med 650 

kronor,  

 övriga anmälningsärenden med 300 kronor.  

Uppräkning av taxa 
Bygg- och miljönämnden får för varje nytt kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i denna 

taxa antagna fasta avgifterna och timkostnaden med den procentsats för det innevarande 

kalenderåret i prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på Sveriges 

kommuner och landstings (SKL), hemsida i oktober månad. Utgångspunkt för 

indexuppräkningen är oktober månad 2019. 

3. Ansvarig nämnd/delegation till tjänstemän 

Tillämpningen av taxan och debiteringen i enskilda fall ankommer på bygg- och 

miljönämnden när det avser bygglov och anmälningsärenden samt kart- och mättjänster. När 

det gäller tillämpningen av taxan och debiteringen för planverksamheten ankommer det på 

kommunstyrelsen.  

 

Bygg- och miljönämndens respektive kommunstyrelsens rätt att i varje särskilt fall 

bestämma om avgift får beslutas av tjänsteman vid nämnden enligt särskild 

delegationsordning. Beslut om påförande av avgift kan fattas av tjänstemän enligt 

delegationsordningen. Om beslutanderätten i fråga om avgifter inte delegeras, ligger 

beslutanderätten kvar hos den ansvariga kommunala nämnden. 
  

4. Upplysning om överklagande 
Bygg- och miljönämndens eller kommunstyrelsens beslut om debitering kan överklagas 

genom förvaltningsbesvär. Den som vill överklaga ska inkomma med sin skrivelse till bygg- 

och miljönämnden eller kommunstyrelsen. Överklagandet ska inkomma inom tre veckor 

från den dag då klaganden fick del av beslutet. 

Kommunen prövar att överklagandet har kommit in i rätt tid. Härefter överlämnar 

kommunen handlingarna till länsstyrelsen som prövar överklagandet som första instans. 

5. Planbesked 

I de fall någon som avser att vidta en åtgärd som kan förutsätta att en detaljplan antas, ändras 

eller upphävs kan denne ansöka om ett planbesked. I planbeskedet ska kommunen redovisa 

sin avsikt i fråga om att påbörja ett sådant planläggningsarbete. Avgifterna är avsedda att 

täcka kommunens kostnad för den aktuella tjänsten. Avgift tas ut även vid avslag. Avgiftens 

storlek baseras på vilken typ av åtgärd som planbesked söks för. För planbesked anges tre 

olika kategorier av åtgärd, se nedan: 

Enkel åtgärd 
Med enkel åtgärd avses projekt som uppfyller något eller några av följande kriterier:  
Mindre projekt av enklare karaktär:  

  Ny- eller tillbyggnad av bostadshus omfattande högst två lägenheter, eller  

  ny- eller tillbyggnad av verksamheter upp till totalt 300 kvadratmeter (kvm) bruttoarea, 

eller  

  övriga projekt med en markarea om högst 2000 kvm, eller  

  ändrad markanvändning till något av ovanstående.  
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Projektet ligger inom eller i direkt anslutning till detaljplanerad markanvändning av samma 

karaktär. 

Medelstor åtgärd 
Med medelstor åtgärd avses projekt som inte uppfyller något eller några av kriterierna för 

enkel åtgärd eller som inte uppfyller något av kriterierna för stor åtgärd. 

Stor åtgärd 
Med stor åtgärd avses projekt som uppfyller något av följande kriterier:  

  Projekt av större omfattning: 

- Bostadsprojekt omfattande mer än 25 lägenheter, eller 

- verksamhetsprojekt omfattande mer än 3000 kvm bruttoarea, eller 

- övriga projekt omfattande mer än 10 000 kvm markarea, eller 

- ändrad markanvändning till något av ovanstående.  

  Ärenden som kan antas innebära betydande miljöpåverkan,  

  Principiellt viktiga ärenden.   

 

Även negativa besked debiteras med ovanstående belopp. 

6. Avgift för program, områdesbestämmelser och detaljplaner   

Håbo kommun tillämpar två sätt att ta ut kostnaderna för planarbete. Kostnaden kan 

antingen tas ut i efterhand i samband med att bygglov beviljas, så kallad planavgift, eller så 

tas kostnaden ut i samband med planarbetet via ett särskilt planavtal. Avgifterna är avsedda 

att täcka kommunens kostnad för den aktuella tjänsten. Avgifterna är inte momsbelagda, om 

inget annat anges. 

Ett planavtal skrivs med den fastighetsägare/exploatör som har ansökt om planprogram, 

detaljplan, ändring av detaljplan eller ändring av områdesbestämmelser. Planavtalet 

upprättas vid planarbetets start och specificerar avgiften, betalningsvillkoren samt eventuellt 

också parternas övriga åtaganden i planarbetet. Kommunen tar en kostnad per timme för 

nedlagd arbetstid i planarbetet, kostnad för nyttjande av utdrag ur primärkarta (grundkarta) 

samt ersättning för eventuella utlägg. Kostnaderna betalas löpande enligt tidsersättning för 

nedlagt arbete. Ett planarbete kan sträcka sig över årsskifte och timkostnaden avser alltid 

aktuellt års avgift oaktat när planavtalet träffades.  

Exempel på utlägg kan vara kostnader för fastighetsägarförteckning, undersökning av 

markförhållanden, geoteknisk undersökning, arkeologisk utredning, va-utredning med fokus 

på dagvatten, trafikanalys, gatuutredning, bullerutredning, och solstudie med mera. I 

planavtalet kan beskrivas att exploatören istället för kommunen beställer del av dessa 

utredningar.   

Planavgift nyttjas i de fall då kommunen inte haft en tydlig motpart i samband med 

planläggningen. I dessa fall har kommunen stått för kostnaderna i samband med 

planläggning.  Planavgift tas då ut av den som är sökande eller den som gjort ansökan i det 

ärende som beskedet, beslutet eller handläggningen avser. I samband med ett bygglov för 

nybyggnad eller ändring av byggnad tas då samtidigt planavgift ut.  

En grundförutsättning för att planavgift ska få tas ut är att den fastighet som bygglovet avser 

har nytta av planen eller områdesbestämmelserna. Planavgift tas inte ut vid tidsbegränsat 
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bygglov (9 kap. 33 § PBL). Vid ändring av en del av en äldre detaljplan (antagen före 1 juli 

1987) tas planavgift ut för berörd byggrätt inom det område som ändrats.  Vid en generell 

ändring av en bestämmelse inom en eller flera äldre detaljplaner (antagna före 1 juli 1987), 

tas planavgift ut inom hela den gamla detaljplanens område om åtgärden som ska utföras 

endast har stöd i ändringen av detaljplanen (exempel inredning av vindar).  

Vilka detaljplaner som berörs av planavgift går att utläsa via karttjänsten på kommunens 

hemsida. Där presenteras gällande planer som röd- eller blåmarkerade, de detaljplaner som 

är blåmarkerade berörs i sin helhet eller delvis av planavgift.  

Planavgiften baseras på bygglovets totala BTA och OPA. Planavgift tas inte ut för 

byggnationer eller komplementbyggnader under 25 kvadratmeter BTA. Därutöver tas 

planavgiften ut oavsett typ av lov. Planavgift tas ut enligt tabell 23 som redovisas i bilagan. 

7. Taxa för tidsersättning – timkostnad 
För avgifter som tas ut enligt tidsersättning är timkostnaden 1 300 kronor för 2019. 

Respektive år justeras timkostnaden med prisindex för kommunal verksamhet (PKV).  

PBL 12 kap. 10 § anger att en avgift som tas ut i detta sammanhang inte får överstiga 

kommunens genomsnittliga kostnad för den typ av besked, beslut eller handläggning som 

avgiften sker. Vid beräkning av självkostnaderna får alla relevanta kostnader som 

verksamheten ger upphov till tas med. I underlaget för beräkning av timkostnader ingår, 

förutom lönekostnader och löneomkostnader (arbetsgivaravgifter och pensionstillägg) även 

övriga kostnader. Dessa omfattar lokaler, central administration, utrustning, resor, telefon 

med mera. 

Vid bedömningen av lämpligt sätt att beräkna timkostnad har också det aktuella prisläget för 

konsultarbete inom regionen beaktats för kompetenser såsom planarkitekt, mark- och 

exploateringsingenjör samt projektledare. Dessutom har även jämförelse gjorts med andra 

kommuners timkostnad.  

Vid situationer där ett detaljplanearbete leds av plankonsult tillkommer alltid en kostnad för 

kommuninternt samordningsarbete. I samordningsarbetet ingår att säkra 

samhällsbyggnadsprocessen som helhet, det vill säga att se till att det kommande 

genomförandet löper smidigt genom att organisationen är väl underrättad och förberedd. 

Detta arbete kan inte styras till enskilt projekt utan sker i en generell utveckling av 

samhällsbyggnadsprocessen. Som underlag och stöd för allt detaljplanearbete ligger ett antal 

sektorsplaner. Vid framtagandet av dessa deltar tjänstemän från hela 

kommunorganisationen. Det är rimligt att timkostnaden för deltagande i dessa projekt till 

viss del täcks av timkostnaden.   



 

 Taxa 7(9) 

 Datum Vår beteckning 

 2019-04-02 «Databas» «Diarienr» 

 

 

8. Definitioner 

Begrepp Definition 

Bruttoarea 

(BTA) 

Bruttoarean utgörs av den sammanlagda arean av mätvärda delar av 

våningsplan. Väggar, trappor och inredningsenheter som köksskåp, 

garderober och så vidare inräknas. Arean beräknas enligt mätreglerna i 

Svensk Standard SS 21054. 

Tekniskt samråd Ett möte på kommunhuset där byggnadsinspektör, kontrollansvarig och 

byggherre bör närvara. Man går igenom bland annat hur arbetet ska 

planeras och organiseras, förslaget till kontrollplan och de tekniska 

handlingarna. 

Utstakning Utstakning görs innan byggnadsarbetena påbörjas och innebär att läget 

av en nybyggnad, tillbyggnad eller annan anläggning märks ut på 

marken.  

Ändring av 

byggnad 

En eller flera åtgärder som ändrar en byggnads konstruktion, funktion, 

användningssätt, utseende, eller kulturhistoriska värde. 

Öppenarea 

(OPA) 

Mätvärd area under tak som är gjort för vistelse eller förvaring och som 

omsluts av helt eller delvis öppna sidor. I öppenarea inräknas balkong, 

loftgång, taktäckt uteplats och liknande. Arean beräknas enligt 

mätreglerna i Svensk Standard SS 21054. 
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Utredning hur föreslagen ny plan- och bygglovtaxa inkl. kart- 
och mättaxa överensstämmer med kommunens självkostnads-
princip 

 
Bakgrund 

Bygg- och miljönämnden godkände den 26 februari 2019 § 23 sina delar 

inom den av bygg- och miljöförvaltningen och plan- och exploateringsav-

delningen framtagna förslaget till ny taxa. Vid kommunstyrelsens behand-

ling av ärendet den 18 mars 2019 § 55 beslöts att återremittera ärendet till 

bygg- och miljönämnden med uppdrag om fortsatt utredning om taxorna 

överensstämmer med kommunens självkostnadsprincip. Mot den bakgrun-

den har därför ärendet kompletterats med en utredning som tydliggör hur 

självkostnadsprincipen ligger till grund för förslaget till ny plan- och bygg-

lovtaxa.  

 
Självkostnadsprincipen 

En kommun får enligt kommunallagen inte ta ut högre avgifter än som sva-

rar mot kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som kommunen tillhan-

dahåller. För kommunens myndighetsutövning kopplat till plan- och bygg-

lagen (2010:900) anges i 12 kap. § 8 att en byggnadsnämnd får ta ut avgifter 

för:  

- beslut om planbesked, förhandsbesked, villkorsbesked, startbe-

sked, slutbesked och ingripandebesked, 

- beslut om lov, 

- tekniska samråd 

- slutsamråd, 

- arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen, 

- upprättande av nybyggnadskartor, 

- framställning av arkivbeständiga handlingar, 

- kungörelser enligt 9 kap. 41-41 b § tredje stycket, 

- planavgift för detaljplaner och områdesbestämmelser, 

- programarbete och 

- andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder. 

 

Innebörden av självkostnadsprincipen är att avgifter inte får bestämmas till 

sådana belopp att de tillför kommunen en vinst, avgiftsintäkterna får med 

andra ord inte överstiga kostnaderna för verksamheten. Självkostnadsprinci-

pen syftar på det totala avgiftsuttaget för en verksamhet. Kostnaderna i det 

enskilda fallet har inte någon betydelse för tillämpningen av principen.   

http://www.habo.se/
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Vid beräkningen av självkostnaderna får utöver externa kostnader alla rele-

vanta direkta och indirekta kostnader som verksamheten ger upphov till tas 

med. Exempel på direkta kostnader är personalkostnader, personalomkost-

nader (pensionskostnader), material och utrustning, försäkringar med mera. 

Exempel på indirekta kostnader är lokalkostnader, kapitalkostnader och ad-

ministrationskostnader.  

Avsikten med att avgiftsbelägga dessa tjänster som riktar sig mot enskild 

(privatperson eller företag) är att den som har nytta av tjänsten eller nyttig-

heten ska bekosta den insats som sammantaget i kommunorganisationen har 

krävts för att genomföra den önskade tjänsten. Det som är till gagn för den 

enskilda ska inte skattekollektivet bekosta. Det innebär att verksamhetens 

myndighetsutövning till 100 procent ska finansieras via avgifter. Dock ska 

information och allmän rådgivning finansieras via skattemedel. Det kom-

munerna håller sig normalt till att mellan 75-85 procent av verksamhetens 

totala kostnader ska vara avgiftsfinansierad. För Håbo kommun bygger 

taxan på en avgiftsfinansiering upp till 80 procent av de totala kostnaderna 

och resterande kostnader täcks via skattefinansiering.   

Sveriges Kommuners och Landstings underlag  

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tar fram underlag som kan an-

vändas av kommunerna som stöd vid upprättande av taxor inom såväl mil-

jöbalkens som plan- och bygglagens områden. I det underlaget finns både 

ett förslag till taxekonstruktion och stöd för uträkning av handläggnings-

kostnad per timme. Håbo kommun har nu liksom tidigare inför beslut om 

plan- och bygglovtaxa använt både förslaget om taxekonstruktion och ut-

räkning av handläggningskostnad per timme samt nu valt att kostnaden föl-

jer utveck-lingen i PKV, Prisindex för kommunal verksamhet, som är fram-

taget av SKL. 

Det senaste upplägget för taxekonstruktion skiljer sig väsentligt från tidigare 

version. Det nya upplägget utgår från en detaljerad genomlysning av tidsåt-

gång för de olika ärendetypernas olika moment från att ansökan inkommit 

och registrerats, granskning och handläggning av ärendet till att beslutet har 

expedierats och avgiften fakturerats samt genomförandedelens olika skeden 

är klara och ärendet slutligen arkiverats.  

Avgiften för ett bygglov baseras på den genomsnittliga tiden för en viss typ 

av bygglovsärende från start till mål. Modellen innebär alltså att alla betalar 

ett ”självkostnadspris” utifrån ärendets genomsnittliga beräknade tid i pro-

cessen.   

Handläggningskostnad per timme  

När det gäller uträkningen av handläggningskostnad per timme så är det 

SKL:s handledning* som har använts inför upprättande av föreliggande för-

slag till taxa. Konstruktionen utgår från att räkna fram genomsnittlig årsar-

betstid och handläggningstid. Till det adderas antalet årsarbetare inom myn-

dighetsområdet och genomsnittlig lön per år för personalen och genomsnitt-
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lig handläggningstid per handläggare. Därutöver ska gemensamma kostna-

der för förvaltningen och berörda nämnder samt specifika kostnader för 

myndighetsområdet, som till exempel teknisk utrustning, tas fram och förde-

las per handläggare. Resultatet ger en total kostnad per handläggare samt 

handläggningskostnad per timme.   

Den personalgrupp som har ingått i uträkningen av handläggningskostnad är 

samtlig personal inom plan- och exploaterings- och bygglovavdelningen, 

kart, mät, GIS-enheten samt nämndsekreterare och chefsnivån inom respek-

tive. Resultatet av den uträkningen enligt SKL:s mall är 1 133 kronor som 

handläggningskostnad per timme. Förslaget till handläggningskostnad per 

timme i taxan är dock satt till 1 300 kronor.  

Höjningen från uträkningen till föreslagen nivå av handläggningskostnad 

motiveras av att det är en rad sektorsplaner som kommunen under åren har 

tagit fram och kommer att ta fram på egen bekostnad och som är ett måste 

för att klara uppdraget i myndighetsutövningen. Det handlar om kostnader 

för ”programarbete samt andra tids- och kostnadskrävande åtgärder” enligt 

PBL 12 kap. § 8. Det avser till exempel sektorsplaner som översiktsplan, 

fördjupning av översiktsplan, planprogram, dagvattenpolicy, vattenplan, va-

plan, kulturmiljöprogram och naturvärdesinventering. När hänsyn tas till 

detta höjs timtaxan till 1 300 kronor. Slutsatsen är att handläggningskostna-

den per timme är förenlig med självkostnadsprincipen som kommunen har 

att förhålla sig till.  

 

 

 

 

Tidsåtgång 

Ett av de viktigaste momenten vid utarbetande av taxan och att komma fram 
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till föreslagen avgift har varit den tidsregistrering som har utförts för att er-

hålla en genomsnittlig tidsåtgång för de olika momenten i de olika ärende-

typerna. Det är tidsåtgången i följande moment som har bedömts: 

 

-Start av ärende och registrering av handlingar, 

-bygglovprövning/granskning, 

-expediering och kungörelse, 

-tekniskt samråd, 

-startbesked, 

-arbetsplatsbesök, 

-slutsamråd, 

-slutbesked och 

-avslut av ärende. 

För respektive ärendetyp har sedan den sammanlagda tiden summerats och 

avgiften räknas ut genom att multiplicera antal timmar med handläggnings-

kostnaden. För samtliga ärendetyper har slutligen en bedömning gjorts av 

rimligheten av framräknad avgiftsnivå. Här har en jämförelse med andra 

kommuner också gjorts som stöd i avvägningen. I de flesta fall har uträknad 

avgift varit den som föreslås i taxan, men i några ärendetyper har den uträk-

nade avgiftsnivån bedömts som för hög för att uppfattas som rimlig och då 

har avgiften sänkts genom att minska antalet timmar som faktiskt debiteras 

kund.  

Det är några ärendetyper som har sänkts och det är främst förhandsbesked, 

nybyggnad av enbostadshus, bygglov för plank och mur och det motiveras 

av att avgiften ska bli mer rimlig för den enskilde. Därmed subventioneras 

deras fulla avgift av andra ärendetypers avgifter. Det ska inte ses som ett av-

steg från självkostnadsprincipen för dessa ärendetyper utan självkostnads-

principen syftar på det totala avgiftsuttaget för en verksamhet. Kostnaderna i 

det enskilda fallet har inte någon betydelse för tillämpningen av principen.   

 

Illustrationen ovan visar ett exempel på ett delegationsärendes (nybyggnad 

av enbostadshus, ej nämndbeslut) flöde från start till mål. Det är värt att po-

ängtera är att avgiften i samband med ett beslut i ett bygglovsärende även 

inkluderar den fortsatta genomförandedelen från tekniskt samråd, startbe-

sked, arbetsplatsbesök, slutsamråd och till sist slutbesked i de projekt som är 

av den omfattningen. Begreppet handläggningstid enligt PBL är enbart 

bygglovprövningen från komplett ansökan till beslut.   
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Kvalitetsarbete mot digitalisering  

I syfte att bli än mer effektiva arbetar verksamheterna för närvarande med 

processkartläggning. Det är angeläget att samordna sättet att arbeta, alla ska 

handlägga på likadant sätt, och därför ses besluts- och brevmallar, rutiner, 

checklistor med mera över. Det ska vara lätt för en nyanställd att komma in i 

Håbos sätt att arbeta inom den här myndighetsutövningen.  

Processkartläggningen är också en förutsättning för att nå målet om digital 

handläggning. Vägen till målet har dock en bit kvar. Bland annat behövs det  

verksamhetssystem som stöder digital handläggning och detta är också för-

knippat med kostnader. Kommuncentralt måste även ett e-arkiv komma till 

stånd. Fram till dess att digital handläggning blir en verklighet har förvalt-

ningen och kommunen en del ökade kostnader förknippat med övergången. 

Redan nu föreslås i taxan en rabatt för de ansökningar som inkommer via e-

tjänsten Mitt Bygge även fast det egentligen inte medför någon nämnvärd 

minskad tidsåtgång i förvaltningens arbete med ärendet. Det arbetsmoment 

som sparas in är enbart scanningen av den analoga ansökningshandlingen. 

Det effektiviseringsarbete som pågår ger ökade förutsättningar för ökad ser-

vice, bättre tillgänglighet och information samtidigt som behovet av ökade 

personella resurser skjuts framåt i tid.   

När väl processkartläggningen är i mål och det finns förutsättningar att gå 

mot ökad digital handläggning med robotar, verktyg, smarta detaljplaner,  

e-arkiv med mera kan det förväntade slutmålet med digital handläggning 

underlätta det interna arbetet. Då kan det finnas anledning att se över plan- 

och bygglovtaxan och den tidsåtgång som respektive ärendetyp då har. Sam-

tidigt är det värt att notera att taxan grundar sig på genomsnittlig tidsåtgång 

för erfaren handläggare och med personalomsättning gör det att för en nyan-

ställd inom verksamheten tar det längre tid innan man blivit van och fått ru-

tin som handläggare medan de som är ”gamla i gården” kan handlägga på 

normal tid.  

Idag finns det inte en exakt tidplan för när målet om digital handläggning 

nås, men lämpligt kan vara att se över taxan efter att den varit i bruk i två 

hela kalenderår. Det kan också vara så att det finns behov av vissa andra ju-

steringar efter att ha använt taxan en längre tid.  

Erfarenheten från andra kommuner som kommit längre i digitaliseringen 

och den bedömning som bygg- och miljöförvaltningen gör är att ett ärendes 

sammanlagda flödestid i processen minskar med digital handläggning. Men 

det är inte detsamma som att tiden för handläggning/granskning av det spe-

cifika ärendet minskar. Det är fortfarande samma typ av granskning som ska 

utföras så länge inte PBL ändras och anger något annat. Tidsminskningen 

erhålls snarare i ärendets totala process från att ärendet kommit in till kom-

munen och till dess att beslutet har expedierats och vidare mot genomföran-

deskedet och slutligen avslut av ärendet.  



 

 UTREDNING 6(7) 

 Datum Vår beteckning 

 2019-04-02  

 

Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att korta handläggningstiden men 

det handlar som sagt inte så mycket om att det kan komma att minska 

tidsåtgången för granskning av ett ärende, utan det handlar snarare om att 

korta ledtiderna, begära komplettering snabbt, få bort kötid och pauslägen 

och på så vis korta det som sökanden uppfattar som handläggningstid.  

Redan nu har bygglovavdelningen tack vare god bemanning haft tid för att 

arbeta med kvalitetsarbete, förbättra tillgängligheten, ha en ”bygglovtele-

fon” öppen och bemannad, mer aktivt bjuda in till förmöten för den som så 

önskar, ökad dialog och liknande. Det är så erhållen effektiviseringen har 

nyttjats och det har bemötts väldigt väl, vilket bland annat märks av NKI, 

nöjd-kund-index och andra kommentarer framförda vid enskilda möten, 

ÖppetHus-möten och/eller företagsfrukostarna.  

Samtidigt är den genomsnittliga ”handläggningstiden” det vill säga från att 

ärendet är komplett till dess att beslut expedieras cirka två veckor. Genom-

snittstiden för handläggning av bygglovsärenden under februari månad 2019 

låg på fyra dagar, vilket är ovanligt kort tid. Ärenden som ska på remiss, ut 

för grannyttranden eller ska till nämnd för beslut har längre tid innan beslu-

tet finns. Inte minst mot bakgrund av den positiva utveckling som har skett 

inom verksamheten är det av vikt att den goda bemanningen ges förutsätt-

ningar att kunna bibehållas genom att myndighetsutövningen kan erhålla 

full kostnadstäckning.   

Att det har lyckats så väl med utvecklingen av handläggningstid är att bygg-

lov genom de senaste utökade resurserna har blivit tillräckligt många för att 

i nuläget klara ärendevolymen samtidigt som en rad andra förbättringar har 

gjorts. Det bör återigen poängteras att det faktiskt inte är handläggarens tid 

för granskning av ärendet som har minskat, utan det är väntetid i pausläge 

som har kortats väsentligt. De nya reglerna i PBL om tidsfrister anger att 

nämnden inom tre veckor från att ansökan inkommit ska meddela sökanden 

om det föreligger brist i ansökan eller inte, det vill säga om ansökan måste 

kompletteras eller inte. Det bidrar förstås också till att ärendenas handlägg-

ning prioriteras för att klara de nya kraven.  

Att fortsätta pröva nya lösningar som förbättrar kommer att fortgå. Det ska 

vara lätt att göra rätt. Till exempel bör information utvecklas om hur den 

som söker ett lov ska göra för att ärendet är komplett från början. Det skulle 

betyda mycket för ärendets smidiga flöde mot ett beslut. E-tjänsten bör ut-

vecklas ytterligare med till exempel ökad tydlighet om vilka handlingar som 

krävs vilket gör att antalet förelägganden om komplettering bör minska.  

Som tidigare nämndes så har kommunerna normalt en avgiftsfinansiering 

inom intervallen 75-85 procent för de sammanlagda kostnaderna inom verk-

samheterna kopplat till PBL. När det gäller verksamheten inom enbart bygg-

lovavdelningen utan att räkna med nämndkostnader och övriga overhead-

kostnader så förutsätter budget för 2019 en avgiftsfinansiering om 74 pro-

cent. Jämfört med föregående år var siffran 72 procent och utfallet blev 57 
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procent. När övriga kostnader för att kunna bedriva verksamheten inklude-

ras så sjunker avgiftsfinansieringen. Detta talar sitt tydliga språk att finan-

sieringen från skattemedel är orimligt hög. Detta är en av anledningarna till 

behovet av ny taxa som bättre motsvarar en rimlig avgiftsfinansiering. Dock 

är det inte helt enkelt att förutse hur föreliggande förslag till taxa kommer 

att slå, och därför är det bra att ha en utvärdering efter två kalenderår.     

Summering 
Anledningen till kommunstyrelsens återremiss var att utreda självkostnads-

principen och det har detta PM haft som grund att utreda och förklara. Slut-

satsen är att taxan bygger på självkostnadsprincipen.   

Dessutom kan konstateras att det finns anledning att se över taxan efter att 

den varit i bruk i två kalenderår och då göra en utvärdering hur den slår. 

Ligger avgiftsfinansieringen i nivå med förväntad täckningsgrad om 80 pro-

cent eller har det blivit en avvikelse åt endera håll som gör att det finns be-

hov av justeringar. Visar sig behovet av justering tidigare än dessa två år så 

finns det inget som hindrar att se över taxekonstruktionen tidigare.  

Med anledning av dessa slutsatser föreslår bygg- och miljöförvaltningen 

bygg- och miljönämnden att godkänna denna utredning samt taxeförslaget i 

dess oförändrade form men kompletterat med beslut om översyn efter två 

kalenderår eller tidigare om behovet är uppenbart.   

 

Bålsta den 1 april 2019  

 

 

Anna-Karin Bergvall    

Bygg- och miljöförvaltningen  

 

* Handledning till underlag för att beräkna handläggningskostnad per 

timme, för kommunala taxor avseende miljöbalken och plan- och byggla-

gen, Sveriges Kommuner och Land 

https://skl.se/samhallsplaneringinfrastruktur/planerabyggabo/lovbyggandetil

lsyn/taxaplanochbygglov/handlaggningskostnadpertimme.3645.html 

 

https://skl.se/samhallsplaneringinfrastruktur/planerabyggabo/lovbyggandetillsyn/taxaplanochbygglov/handlaggningskostnadpertimme.3645.html
https://skl.se/samhallsplaneringinfrastruktur/planerabyggabo/lovbyggandetillsyn/taxaplanochbygglov/handlaggningskostnadpertimme.3645.html






























3 april 2019

Plan-och bygglovtaxa 
inkl kart- och mättaxa

Presentation av utvalda exempel med jämförelser



3 april 2019

Myndighetsutövning 

• Myndighetsutövning bekostas till 100 % av den som har 
nytta av tjänsten. 

• Dvs all myndighetsutövning ska vara avgiftsfinansierad

• Information, rådgivning och allmän 
övervakningsverksamhet ska vara skattefinansierad

• För Håbo kommun bygger taxan på en avgiftsfinansiering 
upp till 80 procent av de totala kostnaderna och 
resterande kostnader täcks via skattefinansiering. 



3 april 2019

Självkostnadsprincipen 

• Vid beräkningen av självkostnaderna får utöver externa 
kostnader alla relevanta direkta och indirekta kostnader 
som verksamheten ger upphov till tas med. 

• Exempel på direkta kostnader är personalkostnader, 
personalomkostnader (pensionskostnader), material och 
utrustning, försäkringar med mera. 

• Exempel på indirekta kostnader är lokalkostnader, 
kapitalkostnader och administrationskostnader. 
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Handläggningskostnad per timme

Jämförelse med andra kommuner med ny taxa utifrån SKL:s 
nya taxeupplägg:

• Håbo 1 300 kr

• Norrtälje 1 235 kr 

• Vallentuna 1 198 kr

• Vaxholm 1 300 kr

• Enköping 1 175 kr

• Upplands Bro 1 195 kr
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Handläggningskostnad per timme
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Programarbete och andra tids- och kostnadskrävande åtgärder

Gemensamma kostnader

Lönekostnader

Myndighetsspecifika kostnader

SKL:s uträkningstabell ger 1 133 kr och 
med tillägg för programarbete samt 
andra tids- och kostnadskrävande 
åtgärder blir förslaget till  kostnad per 
timme om 1 300 från och med 2019. 

Timtaxan anses därmed vara förenlig 
med självkostnadsprincipen som 
kommunen har att förhålla sig till.  
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Enbostadshus 120-250 kvm

Gällande taxa – 25 536kr Förslag enligt ny taxa – 35 100kr

 Nacka (2019) 40 500kr

 Tyresö (2019) 37 000kr

 Vaxholm (2019) 35 100kr

 Enköping (2018) 29 016kr

 Upplands Väsby (2017) 30 470kr

 Knivsta (2016) 25 630kr

Gällande taxa jämförelsekommuner
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Flerbostadshus- kontor- offentliga och 
industriella ny- och tillbyggnader 1001-3000 kvm

Gällande taxa: 65 193kr–137 733kr Förslag enligt ny taxa: 151 775kr

 Nacka (2019) 86 400kr – 134 400kr

 Uppsala (2019) 138 500kr – 171 700kr

 Vaxholm (2019) 79 950kr

 Enköping (2018) 75 440kr – 162 490kr

 Upplands Väsby (2017) 88 015kr – 189 570kr

 Knivsta (2016) 90 675kr – 235 755kr

Gällande taxa jämförelsekommuner
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Attefallsåtgärder

Nuvarande avgifter: Förslag enligt ny taxa

Vaxholm (2019) 

 Komplementbyggnad 8 775 kr

 Komplementbostadshus 10 725 kr

 Tillbyggnad 7 800 kr

Gällande taxa jämförelsekommuner
Enköping (2018) 

 Komplementbyggnad 4 020 kr

 Komplementbostadshus 6 250 kr

 Tillbyggnad 3 350 kr

Nacka (2019) 

 Komplementbyggnad 7 200* kr

 Komplementbostadshus 11 400* kr

 Tillbyggnad 4 200* kr

* Avgift för tekniskt samråd tillkommer a 4 800kr

Upplands Väsby (2017) 

 Komplementbyggnad 8 330* kr

 Komplementbostadshus 13 570* kr

 Tillbyggnad enkel 8 330* kr, svår 13 570* kr

* Avgift för tekniskt samråd tillkommer a 2 000kr

 Komplementbyggnad oisolerad 2 457kr

 Komplementbyggnad 4 323 kr

 Komplementbostadshus 8 782 kr

 Tillbyggnad 3 276 kr

 Komplementbyggnad oisolerad 3 575 kr

 Komplementbyggnad 8 775 kr

 Komplementbostadshus 10 725 kr

 Tillbyggnad 6 760 kr

* Avgift för tekniskt samråd a 3 250 kr tillkommer vid behov
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Förhandsbesked

Gällande taxa: 4 550 kr Förslag enligt ny taxa: 12 675 kr

 Uppsala (2019) En- och tvåbostadshus - 15 300kr

Annan verksamhet - 24 700kr (grannhörande ingår)

 Vaxholm (2019) 19 175 kr (grannhörande ingår)

 Enköping (2018) 10 944 kr + grannhörande 3 350kr = 14 290kr

 Nacka (2018) 20 700 kr + grannhörande som timdebiteras

 Upplands Väsby (2017) 13 020kr + grannhörande 3 906kr = 16 926kr

 Knivsta (2016) 9 905 kr (grannhörande ingår upp till 6 
sakägare, därefter inga prisuppgifter i taxan)

Gällande taxa jämförelsekommuner

15 275 kr• Tillkommande grannhörande, färre än 10 sakägare – 2 600 kr
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Bygglov för skylt eller ljusanordning

Skylt eller ljusanordning med liten
omgivningspåverkan = 5 850 kr/st

Skylt och/eller 
skyltpelare/stadspelare eller 
ljusanordning med stor 
omgivningspåverkan = 10 725 kr/st.

Ger merkostnad pga mer tidsåtgång 
i granskning och remisser mm.  

Exempel på skyltar med STOR omgivningspåverkan
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Nybyggnadskarta

 Uppsala 10 500 kr

 Enköping 8 370 kr

 Nacka 11 700 kr

 Vaxholm 9 240 kr

Nybyggnadskarta upp till 2 000 kvm area 

Nuvarande avgift = 9 300 kr                 Förslag på ny avgift = 11 700 kr

Nytt alternativ Förenklad nybyggnadskarta = 6 500 kr

Gällande taxa jämförelsekommuner
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Tidsfrister för ärende, komplett för 
beviljande

Ärendet 
komplettförklaras

Ansökan 
inkommer 

Nämndärenden 
bokas till 

sammanträde och 
tjänsteskrivelse 

upprättas

Ev. 
Grannhörande

Remisser

Kommunicering 
skickas

•Beslutet verkställs 4 
veckor senare

•Byggnadsinspektör 
inleder skede 2, 
bokar tid för 
tekniskt samråd

Ärendet beviljas 
och kungörs i 

Post och 
inrikestidningar

Total handläggningstid max 10 veckor
Beslutet verkställs

4 veckor



3 april 2019

Tidsfrister för ej komplett ärende

Föreläggande om 
komplettering

skickas inom
3 veckor

Ansökan 
inkommer 

Ärendet 
komplettförklaras 

(om komplett)

Komplettering 
inkommer

Nämndärenden 
bokas till 

sammanträde och 
tjänsteskrivelse 

upprättas

Ev. 
Grannhörande

Remisser

Kommunicering 
skickas

Kompletteringsbegäran

MAX 3 veckor

•Beslutet verkställs 4 
veckor senare

•Byggnadsinspektör 
inleder skede 2, 
bokar tid för 
tekniskt samråd

Ärendet 
beviljas och 

kungörs i Post 
och 

inrikestidningar

Handläggningstid

MAX 10 veckor

Beslutet verkställs

4 veckor

Överskrids tidsfrist börjar 10 veckor ”ticka” från 
inlämningsdatum

Sökanden påverkas av tidsfristen om inte ansökan 
förändras på eget initiativ

Överskrids tidsfrist om 10 veckor reduceras 
bygglovavgiften
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Processkartläggning  (enbart bygglovsprövning)
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Process, Enbostadshus, delegationsärende

Ansökan inkommer

•Start och registrering av 
ärende

•Förgranskning

•Fördelningsmöte

•Handläggare tilldelas

Bygglovprövning

•Granskning

•Kontroll mot DP

•Kontroll mot PBL,PBF, 
BBR & prejudicerande 
rättsfall

•Areaberäkning

•Begäran om 
komplettering/rättelser

•Samsynsmöte

•Komplettförklaring

•Räkna fram avgift

•Möte med sökande

•Remisshantering

•Grannhörande

•Skapa beslut

•Kvalitetsgranskning

Expediering och 
kungörelse

•Skapa fakturaunderlag

•Skicka underrättelser till 
sakägare

•Kungörelse i POiT

•Delge beslut till sökande 

•Hantering av ev. 
överklagande

•Rättidsprövning vid ev. 
överklagande

Startbesked

•Granskning av inspektör

•Begäran om 
komplettering

•Tekniskt samråd

•Skapa samrådsprotokoll

•Skapa beslut om 
startbesked

Slutbesked

•Arbetsplatsbesök

•Slutsamråd

•Begäran om 
komplettering inför 
slutbesked

•Skapa beslut om 
slutbesked

Avslut

•Inskanning

•Arkivering 

Handläggningstid

Bygglovavgift
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Process, Enbostadshus, delegationsärende

Ansökan inkommer

•Start och registrering av 
ärende

•Förgranskning

•Fördelningsmöte

•Handläggare tilldelas

Bygglovprövning

•Granskning

•Kontroll mot DP

•Kontroll mot PBL,PBF, 
BBR & prejudicerande 
rättsfall

•Areaberäkning

•Begäran om 
komplettering/rättelser

•Samsynsmöte

•Komplettförklaring

•Räkna fram avgift

•Möte med sökande

•Remisshantering

•Grannhörande

•Skapa beslut

•Kvalitetsgranskning

Expediering och 
kungörelse

•Skapa fakturaunderlag

•Skicka underrättelser till 
sakägare

•Kungörelse i POiT

•Delge beslut till sökande 

•Hantering av ev. 
överklagande

•Rättidsprövning vid ev. 
överklagande

Startbesked

•Granskning av inspektör

•Begäran om 
komplettering

•Tekniskt samråd

•Skapa samrådsprotokoll

•Skapa beslut om 
startbesked

Slutbesked

•Arbetsplatsbesök

•Slutsamråd

•Begäran om 
komplettering inför 
slutbesked

•Skapa beslut om 
slutbesked

Avslut

•Inskanning

•Arkivering 

Handläggningstid

Bygglovavgift

1,25 h
1 625kr

11 h
14 300kr

1 h
1 300kr

5 h
6 500kr

7,5 h
9 750kr

1,25 h
1 625kr

(Egentliga 
uppskattade 

timmar - 30 h)

35 100 kr 
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Nybyggnadskarta

 Uppsala 10 500 kr

 Enköping 8 370 kr

 Nacka 11 700 kr

 Vaxholm 9 240 kr

Nybyggnadskarta upp till 2 000 kvm area 

Nuvarande avgift = 9 300 kr                 Förslag på ny avgift = 11 700 kr

Nytt alternativ Förenklad nybyggnadskarta = 6 500 kr

Gällande taxa jämförelsekommuner
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Planbesked

• Nuvarande taxa har två kostnadsnivåer 8000kr resp. 17 
000kr

• Utredningsarbetet som läggs ned täcks inte av dagens 
nivåer.

• Föreslagen taxa har tre nivåer om 12 000kr, 20 000kr samt 
30 000kr

 Uppsala  19 300 kr

 Enköping 10 000 - 30 000 kr

 Knivsta  10 000 – 30 000kr

 Vaxholm  10 000 - 70 000kr
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Planavtal

• Nuvarande taxa baserar kostnaderna för nedlagd tid, 
men ger utrymme för enklare planer på fast pris om cirka 
70 000kr

• Föreslagen taxa tar bort möjligheten till fast pris, då          
70 000kr är långt under vad även en enklare plan kostar.
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Planavgift
Avgift vid bygglov för att finansiera en detaljplan utan 
tydlig motpart (främst moderniseringsplaner)

• Baseras på antalet kvadratmeter med särskillnad mellan 
ny- och tillbyggnad.

• Ny taxa höjer avgifterna generellt med 13 procent för 
småhusbebyggelse. För större flerbostadsprojekt höjs 
avgiften betydligt för att ge kostnadstäckning (ex. 
Tvåhus). Till/ombyggnad under 25kvm debiteras ej.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2019-04-23 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 98 Dnr 2019/00101 

Omdisponering av medel för kultur- och fritidsnämn-
den 2019 

Kommunstyrelsens förslag 

1. Kommunfullmäktige avslår kultur- och fritidsnämndens förslag att tillfäl-

ligt under 2019 omdisponera medel för kapitalkostnader. 

Sammanfattning 

Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2019-02-19 § 13 att föreslå kommun-

fullmäktige besluta att kultur- och fritidsnämnden tillfälligt under 2019 får 

omdisponera medel för kapitalkostnader. Motiveringen är att driftbudgeten 

inte tagit hänsyn till ökade driftskostnader. Totalt 1,2 miljoner kronor före-

slås omdisponeras tillfälligt under 2019.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KSAU 2019-04-08 § 83 

Protokollsutdrag 2019-02-19 § 13 

Kultur- och fritidsnämndens budget 2019 

Ärende 12



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2019-04-08 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 83 Dnr 2019/00101 

Omdisponering av medel för kultur- och fritidsnämn-
den 2019 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

1. Kommunfullmäktige avslår kultur- och fritidsnämndens förslag att tillfäl-

ligt under 2019 omdisponera medel för kapitalkostnader. 

Sammanfattning 

Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2019-02-19 § 13 att föreslå kommun-

fullmäktige besluta att kultur- och fritidsnämnden tillfälligt under 2019 

omdisponera medel för kapitalkostnader. Med motiveringen att hänsyn inte 

tagits till ökade driftskostnader. Det är totalt 1,2 miljoner kronor som före-

slås omdisponeras tillfälligt under 2019.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2019-02-19 § 13 

Kultur- och fritidsnämndens budget 2019 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Leif Zetterberg (C) föreslår att kommunfullmäktige avslår kultur- och fri-

tidsnämndens förslag att tillfälligt under 2019 omdisponera medel för kapi-

talkostnader. 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  

 2019-02-19  

Kultur- och fritidsnämnden  

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 13 Dnr 2019/00008  

Budget och mål 2019, internbudget, investeringsbud-
get, ramar, mål, plan 2020-2021 

Kultur- och fritidsnämndens förslag  

1. Kommunfullmäktige beslutar att kultur- och fritidsnämnden tillfälligt un-

der 2019 kan omdisponera medel för kapitalkostnader.   

 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Kultur och fritidsnämnden godkänner förslag till Budget år 2019, plan år 

2019-2020 under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner efterfrå-

gad omdisponering av kapitalkostnader tillfälligt under 2019. 

2. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att verksamhetsplan och mål 2019 tas 

upp som nytt ärende vid nämndsmöte i mars.   

Sammanfattning  

Kultur och fritidsnämnd har en tilldelad ram på 51,4 miljoner kronor. Till-

skottet för kultur och fritidsnämnden jämfört med budget 2018 är 4,9 miljo-

ner kronor. I tillskottet finns 500 000 kronor för organisationsförändring, 2,9 

miljoner kronor för kapitalkostnader som är låsta samt ett riktat tillskott på 

1,5 miljoner kronor till föreningsbidrag. 

Investeringar i ny fotbollsanläggning innebär ökade driftkostnader. Dessa 

har inte tillförts nämnden varför en tillfällig lösning för 2019 föreslås. 

Kommunfullmäktige beslutade att eventuella överskott på kapitalkostnaden 

gällande fotbollsanläggningen på 2,6 miljoner kronor inte får användas.  I 

och med att ingen hänsyn tagits till ökade driftskostnader föreslår nämnden 

att överskott av kapitalkostnaden används till driftskostnaderna. Den totala 

kapitalkostnaden för 2019 beräknas bli ungefär 1,4 miljoner kronor. Det är 

totalt 1,2 miljoner kronor som föreslås omdisponeras tillfälligt under 2019. 

Resursfördelningen behöver utvärderas inför 2020. 

Med denna tillfälliga lösning lägger förvaltningen fram ett förslag till bud-

get där kärnverksamheter som bibliotek, simhall och fritidsgårdar kan drivas 

som tidigare. Även Håbo festdag är då finansierad för 2019. 

Kommunens nya styrmodell innebär att nämnden ska ha möjlighet att aktivt 

delta i arbetet med prioriterade utvecklingsmål. För att detta ska bli möjligt 

föreslås att verksamhetsplan och mål 2019 tas till beslut vid nämndsmöte i 

mars.     

Beslutsunderlag 

Budget år 2019, plan år 2020-2021 Kultur och Fritidsnämnden 

§116 KF Budget år 2019, plan år 2020-2021   



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 

 Sammanträdesdatum  

 2019-02-19  

Kultur- och fritidsnämn-
den 

   

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

Protokollsanteckning 

Pyry Niemi (S) önskar få antecknat till protokollet att socialdemokraterna 

accepterar budgetförslaget för 2019, men vill betona att driftsbudgeten inför 

2020 måste vara fullt ut finansierad i enlighet med förvaltningens då redovi-

sade önskemål.  

 

______________ 

Beslutet skickas till: 

KS kansli för vidare hantering 

Förvaltningschef 

Ekonomichef 

Kommundirektör  
 
 

 



2019-02-13 13:39 

 

Budget år 2019, plan år 2020-2021 

Kultur- och fritidsnämnd 
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1 Uppdrag och ansvarsområde 

Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar för kultur- och fritidsfrågor i kommunen samt 

två kommunövergripande uppdrag. 

Inom Kultur finns biblioteksverksamheten vars innehåll beskrivs i bibliotekslagen, 

allmänkultur, offentliga arrangemang och konstfrågor. Inom Fritid finns öppen 

ungdomsverksamhet, anläggningar/lokaler och föreningsfrågor. 

De kommunövergripande uppdragen är Finskt förvaltningsområde och sommarjobb för 

ungdomar. 

  

2 Budget år 2019 och plan år 2020-2021 

2.1 Driftbudget år 2019 och plan år 2020-2021 

Verksamhet 
Bokslut 
2017 

Prognos 
2018 

Budget 
2018 

Förändr 
18/19 

Budget 
2019 

Plan 
2020 

Plan 
2021 

Kultur- och 
fritidsnämnd 

   -200 -200 0 0 

Vänortsverksamhet -42 -75 -100 0 -100 -100 -100 

Nämndadministratio
n 

   -300 -300 -300 -300 

Miljö, hälsa, hållbar 
utv 

-808 -880 -880 75 -805 -1 569 -1 569 

Allmän 
fritidsverksamhet 

-644 -1 458 -1 458 -97 -1 555 -1 940 -1 940 

Föreningsbidrag -2 051 -2 902 -2 967 -1 201 -4 168 -4 168 -4 168 

Stöd till studieorgan. -361 -360 -360 0 -360 -360 -360 

Allmän 
kulturverksamhet 

-2 173 -3 195 -2 810 -444 -3 254 -5 054 -5 054 

Bibliotek -7 662 -7 816 -7 769 127 -7 642 -10 705 -10 705 

Utomhusanläggning
ar 

-4 027 -5 056 -4 587 -1 914 -6 501 -9 789 -9 789 

Ishall -5 842 -4 537 -5 134 409 -4 725 -4 821 -4 821 

Simhall -4 656 -4 684 -4 627 -94 -4 721 -4 666 -4 666 

Föreningslokaler -9 420 -10 211 -9 866 106 -9 760 -10 731 -10 731 

Fritidsgårdar -3 906 -3 656 -3 725 -150 -3 875 -3 083 -5 683 

Förvaltningsövergrip
ande 

-1 814 -1 910 -2 183 -1 225 -3 408 -3 909 -3 609 

Kapitalkostnadsförä
ndring 

 0 0 0  -454 -3 112 

Övrig 
kommungemensam 
verksamhet 

-38       

Omprioritering för att 
nå budgeterad ram 

     9 364 13 469 

Summa -43 444 -46 740 -46 466 -4 908 -51 374 -52 285 -53 138 
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Nettotillskottet för kultur och fritidsnämnden är 1,4 miljoner kronor exklusive 

kapitalkostnader och organisationsförändring. I nettot ingår ett riktat tillskott på 1,5 

miljoner kronor till föreningsbidrag. 

Investeringar i ny fotbollsanläggning innebär ökade driftkostnader. Dessa har inte 

tillförts nämnden varför en tillfällig lösning för 2019 föreslås. Kommunfullmäktige 

beslutade att eventuella överskott på kapitalkostnaden gällande fotbollsanläggningen på 

2,6 miljoner kronor inte får användas.  I och med att ingen hänsyn tagits till ökade 

driftskostnader föreslår nämnden att överskott av kapitalkostnaden används till 

driftskostnaderna. Det är totalt 1,2 miljoner kronor som föreslås omdisponeras tillfälligt 

under 2019. Resursfördelningen behöver utvärderas inför 2020. 

Kultur och fritidsnämnd samt nämndadministration är nya poster och har tillförts medel 

från kommunstyrelsen. 

Föreningsbidrag ökar med 1,5 miljoner kronor enligt beslut av Kommunfullmäktige. 1,2 

miljoner kronor är fördelat till fritid under verksamhet föreningsbidrag. Kulturbidragen 

har fördelats med 400 000 kronor och redovisas under allmän kulturverksamhet. 

Allmän kulturverksamhet innefattar flera verksamhetsområden. I förvaltningens 

uppdrag finns till exempel att arrangera Håbo festdag. Medel för arrangemanget har 

tidigare varit 600 000 kronor men har omprioriterats till biblioteksverksamhet under 

senare år. Inför 2019 har medel tillfälligt  återförts men resursfördelningen behöver 

utvärderas inför 2020. 

Utomhusanläggningar ökar budget med 1,9 miljoner kronor. Som ovan nämnt saknas 

resurser för personal och maskin för att underhålla ny fotbollsanläggning. 

Ishallen har något lägre budget 2019 jämfört med 2018. Personalen som även arbetar 

med utomhusanläggningar är nu fördelad enligt behoven vid de olika anläggningarna. 

Fritidsgårdarna har en ökning som motsvarar löneökning. Verksamheten och 

bemanning behöver ses över inför kommande år. 

Förvaltningsövergripande ökar jämfört med föregående år. Ersättning från 

Migrationsverket som fördelas mellan kommunens nämnder har flyttats till verksamhet 

biblioteket där integrationsarbetet är koncentrerat. Personalresurser har utökats för 

utredningsuppdrag och kommunikation och marknadsföring. 

2.2 Investeringsbudget år 2019 och plan år 2020-2021 

Verksamhet 
Budget 
2018 

Budget 
2019 

Plan 
2020 

Plan 
2021 

Not 

Allmän Kulturverksamhet -200  -200  1 

Fridegårdscenen -490  -500  2 

Bibliotek -1 124 -250 -2 000  3 

Utomhusanläggningar -30 -3 000  -10 000 4 

Simhall -1 000    5 

Mötesplats Skokloster  -500 -30 000  6 

Kultur och Livsmiljö administration  -100  -60 7 

Summa -2 844 -3 850 -32 700 -10 060  
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Noter 

1. Allmän kulturverksamhet 

Inköp konst. Förslag att vart annat år avsätta 200tkr till inköp av konst till kommunen. 

2. Fridegårdsscenen 

Byte golvmatta Fridegårdsscenen. Fridegårdsgymnasiet önskar att stolarna byts ut till 

stolar med skrivskiva. I samband med detta måste mattan bytas också. 

3. Bibliotek 

Projektering nytt bibliotek/kulturhus. Förstudie börjar 2018 och slutförs 2019. Under 

2019 påbörjas projektering som fortsätter även 2020 samt ev2021. Medel för 

projektering kommer föreslås föras över till Tekniska nämnden. Genomförande 

2022. 2020 inköp av biblioteksbuss 2MKR. Kan eventuellt delvis finansieras av 

statsbidrag. 

4. Utomhusanläggningar 

2019 Upprustning Idrottsplatsen Gröna Dalen 3MKR. Gröna Dalens IP är sliten och 

behöver en rejäl upprustning för att kunna fungera som anläggning för friidrotten. 

2021 Folkhälsopark Gröna Dalen. I samband med att Gröna Dalenområdet utvecklas till 

både stadspark och arenapark bör en del av parken anläggas som "Folkhälsopark". 

Begreppet folkhälsopark är relativt nytt. Det innebär att integrera olika funktioner för 

välmående såväl fysiskt som psykiskt. Det kan handla om allt från en scen och 

stadsodling till utegym och andra aktivitetsytor. En plats för upplevelser och aktivitet 

inom kultur- och fritidsområdet. Medel som äskas är tillägg till gata/parks budget. 

5. Simhall 

Fastighetsavdelningen på Tekniska nämnden ansvarar för dessa investeringsplaner från 

2019 och framåt. 

6. Mötesplats Skokloster 

Projektering 2019, genomförande 2020. Dessa medel för projektering kommer föreslås 

föras över till Tekniska nämnden. 

7. Kultur- och livsmiljö administration 

2019-21 medel till arbetsplatser för tillkommande personal. 

2.3 Förändringar i driftbudgetram 

Förändring i driftbudget generell 

Förändring, tkr Kategori 2019 2020 2021 

Budget 2018  -46 466 -46 466 -46 466 

Befolkningsförändring  -606   

Löneökning  -341   

Kapitalkostnad förändring för ny 
fotbollsanläggning och Lundby ridhus 

 -2 973 -4 335 -4 335 

Kapitalkostnadsförändringar övrigt  -536 -454 -3 112 

Internhyresförändring  4   

Ny organisation: nämnd och 50% 
nämndsekreterare 

 -500 -500 -500 

Tillskott enligt alliansens budgetförslag till  -1 500 -1 500 -1 500 
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Förändring, tkr Kategori 2019 2020 2021 

föreningsbidrag 

Effektiviseringskrav för att nå budgeterad ram  1 008   

Omprioriteringar för att nå budgeterad ram  536 971 2 776 

Summa förändringar jämfört med budget 2018  -4 908 -5 818 -6 671 

Summa budget  -51 374 -52 284 -53 137 

3 Resurs- och produktionsmått 

3.1 Produktion 

Mått 
Utfall 
2016 

Utfall 
2017 

Budget 
2018 

Prognos 
2018 

Budget 
2019 

Antal besök på biblioteket 137 095 141 563 137 000 137 000 140 000 

4 Bilaga: Taxor och avgifter i Håbo kommun år 2019 

I denna bilaga redovisas en sammanställning av de taxor och avgifter som Håbo 

kommun tar ut år 2019. Taxor och avgifter är beslutade av kommunfullmäktige. 

Sammanställningen ger en kort beskrivning av taxan/avgiften samt belopp för år 2018 

och år 2019. 

För att ta del av de fullständiga taxe- och avgiftsbestämmelserna, hänvisas till 

kommunen hemsida eller kommun@habo.se. 

En översyn av samtliga taxor och avgifter för kultur- och fritidsnämnden har gjorts och 

förslag till beslut om nya avgifter kommer lämnas till kommunfullmäktige under hösten 

2018.  Det framgår vid respektive tabell om beslut finns för 2019. 

Håbo bibliotek, beslut KF §99 Dnr2018/00586 År 2018 År 2019 

Förseningsavgifter (Barn, 0-18år, och barnmedier är 
avgiftsfria) 

  

Per volym och påbörjad vecka 5 kr 5 kr 

Per DVD/Videofilm, cd-skiva, cd-rom och dag 5 kr 5 kr 

Snabblån och fjärrlån   

Per volym och dag 5 kr 5 kr 

   

Ersättning för förkommen/skadade medier   

Vuxenbok, angivet pris eller inköpspris om det är högre 250 kr 250 kr 

Barnmedier utom film, angivet pris eller inköpspris om det är 
högre 

100 kr 100 kr 

Tidskrift, angivet pris eller inköpspris om det är högre 100 kr 100 kr 

Ljudbok, CD-skiva, CD-rom, angivet pris eller inköpspris om 
det är högre, vuxenmedier 

250 kr 250 kr 

DVD, VHS, angivet pris eller inköpspris om det är högre, 
både barnfilm och vuxenfilm 

500 kr 500 kr 

Fjärrlånad bok, angivet pris eller inköpspris om det är högre 500 kr 500 kr 

   

Övriga avgifter (för kopia mm av allmänna handlingar 
gäller beslut 2014/27 nr 2014.192) 
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Håbo bibliotek, beslut KF §99 Dnr2018/00586 År 2018 År 2019 

Kopiering/utskrift per ark A4  2 kr 

Kopiering/utskrift per ark A3  4 kr 

Kopiering/utskrift per ark A4 färg  4 kr 

Kopiering/utskrift per ark A3 färg  8 kr 

Scanning och mail till kund, per scanning/skickande  5 kr 

Kasse  2 kr 

Kasse tyg  25 kr 

Lånekort, ersätta förlorat  10 kr 

Fjärrlån per beställning  20 kr 

Rutiner   

Om du har en skuld på över 100 kr kan du inte låna eller 
reservera. När du har betalat din skuld fungerar 
bibliotekskortet som normalt. 

  

Det är godkänt att avbetala eventuell skuld för 
förseningsavgifter vid flera tillfällen 

  

Avgifter betalas direkt på biblioteket.   

Åldersgräns för lån av DVD fastställs till 16 år.   

   

  

  

Hyra, beslutat av  KF 10 dec Kategori 1* 2019 Kategori 2* 2019 Kategori 3* 2019 

 
Ideella föreningar 

Håbo kommun 

Övriga 
organisationer, 
föreningar och 
förvaltningar i 

Håbo kommun 

Privatpersoner, 
företag och 

myndigheter 

Utomhusanläggningar    

Konstgräs Futurum Hel plan 65 750 1 500 

Konstgräs Futurum Halv plan 32 375 750 

Konstgräs Gröna Dalen Hel plan 65 750 1 500 

Konstgräs Gröna Dalen Halv plan 32 375 750 

Konstgräs,Gröna Dalen 5 -spels, lilla 
planen 

32 375 750 

Gröna Dalen IP 65 750 1 500 

Gröna Dalen fotbollsfältet, 9 och 11-
spels 

65 500 1 000 

Gröna Dalen fotbollsfältet, 7-spels 32 250 500 

Gröna Dalen fotbollsfältet, 5-spels 16 125 250 

Futurum fotbollsfältet, 9 och 11-spels 65 500 1 000 

Futurum fotbollsfältet, 7-spels 32 250 500 

Futurum fotbollsfältet, 5-spels 16 125 250 

Björkvallen 65 750 1 500 

Övriga fotbollsplaner, tillfälliga lösningar 65 X X 
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Hyra, beslutat av KF 10 dec Kategori 1* 2019 Kategori 2* 2019 Kategori 3* 2019 

 
Ideella föreningar 

Håbo kommun 

Övriga 
organisationer, 
föreningar och 
förvaltningar i 

Håbo kommun 

Privatpersoner, 
företag och 

myndigheter 

Idrottshallar/ salar    

Gransäter Sporthall 65 kr 500 kr 1 000 kr 

Fridegård Sporthall 65 kr 500 kr 1 000 kr 

Futurum Sporthall 65 kr 500 kr 1 000 kr 

Västerängen Sporthall 65 kr 500 kr 1 000 kr 

Skokloster Sporthall 65 kr 500 kr 1 000 kr 

Räddningstjänsten gymnastiksal 65 kr 300 kr 600 kr 

Futurum gymnastiksal (lilla) 65 kr 300 kr 600 kr 

Rungården gymnastiksal 65 kr 300 kr 600 kr 

Omklädningsrum, separat 65 kr 100 kr 400 kr 

Fabriksvägen 2, stora 65 kr 500 kr 1 000 kr 

Fabriksvägen 2, lilla 65 kr 300 kr 600 kr 

  

  

  

Hyra, beslutat av KF 10 dec Kategori 1* 2019 Kategori 2* 2019 Kategori 3* 2019 

 
Ideella föreningar 

Håbo kommun 

Övriga 
organisationer, 
föreningar och 
förvaltningar i 

Håbo kommun 

Privatpersoner, 
företag och 

myndigheter 

Övriga lokaler    

Granåsenstugan 65 kr 200 kr 400 kr 

IP-Gallerian Skate 65 kr 300 kr 600 kr 

IP-Gallerian Gympa 65 kr 300 kr 600 kr 

  

  

  

Simhallen hyror, beslutat av KF 10 
dec 

Kategori 1* 2019 Kategori 2* 2019 Kategori 3* 2019 

 
Ideella föreningar 

Håbo kommun 

Övriga 
organisationer, 
föreningar och 
förvaltningar i 

Håbo kommun 

Privatpersoner, 
företag och 

myndigheter 

Simhallen hyror    

Banhyra, per bana och timme vid 15 kr 150 kr 300 kr 
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Simhallen hyror, beslutat av KF 10 
dec 

Kategori 1* 2019 Kategori 2* 2019 Kategori 3* 2019 

beslutade uthyrningstider* 

* för tider utanför beslutade 
uthyrningstider samt tävlings- och 
övriga arrangemang beräknas hyra 
separat 

   

    

Rehab/relax-avdelning    

Pris per timme, minst 1 tim, mån-tors 
08,00-20,00 

245 kr 490 kr 980 kr 

Pris per timme, minst 1 tim, Fredag 
08,00-19,00 

250 kr 500 kr 1 000 kr 

Pris per timme, minst 2 tim, fredag 
19,00-24,00 

300 kr 600 kr 1 200 kr 

Pris per timme, minst 3 tim, Lör 15,00-
24,00 Sön 08,00-20,00 

300 kr 600 kr 1 200 kr 

För evenemang mer än 4 timmar ges 
offert på kostnad. 

   

    

Simhallen avgifter, förslag till KF 10 
dec 

   

Entré – inklusive relax då den är öppen 
för allmänheten 

   

Mindre barn (0-2 år)   0 kr 

Barn (3-12 år)   20 kr 

Ungdom 13-17 år, pensionär   30 kr 

Vuxen  (18 år - )   50 kr 

    

Rabatthäfte, tio gånger klippkort    

Vuxen 18 år -   400 kr 

Ungdom 13-17 år, pensionär   240 kr 

Barn 3-12 år   160 kr 

Rabatthäfte är inte personliga.    

    

Årskort, giltigt 12 månader från 
utskriftsdatum 

   

Barn (3-12 år)   450 kr 

Ungdom 13-17 år, pensionär   750 kr 

Vuxen  (18 år - )   1 050 kr 

Familj , * Två vuxna över 18 år samt 
max 3 barn upp till 18 år. Därutöver 
100 kr per barn och ungdom 

  2 150 kr 

    

Kalas och uthyrning    

Ordinarie simbassäng    

Barnkalas, 2 timmar. Lördag 15,00-
20,00 eller söndag 14,30-20,00. 
Möjlighet låna korvvagn. 

  1 000 kr 
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Simhallen hyror, beslutat av KF 10 
dec 

Kategori 1* 2019 Kategori 2* 2019 Kategori 3* 2019 

    

Simskola * Endast vid annonsering på 
hemsidan eller i Bålstabladet 

   

Sommarsimskola, barn   400 kr 

Sommarsimskola, barn ej boende i 
Håbo 

  1 000 kr 

    

Separata avtal för företag och myndigheter kan tecknas med Kultur och fritidsnämnden 

  

  

  

Hyra, beslutat av KF 10 dec Kategori 1* 2019 Kategori 2* 2019 Kategori 3* 2019 

 
Ideella föreningar 

Håbo kommun 

Övriga 
organisationer, 
föreningar och 
förvaltningar i 

Håbo kommun 

Privatpersoner, 
företag och 

myndigheter 

Ishallen hyror    

Isbanhyra, per timme vid beslutade 
uthyrningstider* 

65 kr 500 kr 1 000 kr 

    

För tider utöver beslutade 
uthyrningstider samt tävling och 
arrangemang beräknas hyra separat. 

   

    

Allmänhetens åkning på fastställda tider 
, information på hemsidan 

x x 0 kr 

  

  

  

Medborgarhuset, hyra beslutat av KF 
10 dec 

Kategori 1* 2019 Kategori 2* 2019 Kategori 3* 2019 

 
Ideella föreningar 

Håbo kommun 

Övriga 
organisationer, 
föreningar och 
förvaltningar i 

Håbo kommun 

Privatpersoner, 
företag och 

myndigheter 

Medborgarhuset    

Bio Borgen per timme 100 kr 1 000 kr 2 000 kr 

Bio Borgen 4 timmar 400 kr 3 000 kr 6 000 kr 

Cellen per timme 65 kr 200 kr 400 kr 

Cellen 4 timmar 240 kr 600 kr 1 200 kr 

Tornet per timme 65 kr 200 kr 400 kr 

Tornet 4 timmar 240 kr 600 kr 1 200 kr 
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Medborgarhuset, hyra beslutat av KF 
10 dec 

Kategori 1* 2019 Kategori 2* 2019 Kategori 3* 2019 

    

Rotundan måndag- torsdag, fredag till 
17,00 per timme 

100 kr 800 kr 1 600 kr 

Rotundan måndag- torsdag, fredag till 
17,00, 4 timmar 

400 kr 2 500 kr 5 000 kr 

Rotundan fredag från 17,00 - söndag, 
per dygn, Festlokal* 

2 000 kr 4 000 kr 8 000 kr 

Rotundan fredag från 17,00 - söndag, 
per dygn, privatpersoner, Festlokal* 

x x 2 000 kr 

    

* Vid bokning av Rotundan som 
festlokal tas en depositionsavgift på 3 
500 kronor ut. 

   

  

  

  

Hyra, beslutat av KF 10 dec Kategori 1* 2019 Kategori 2* 2019 Kategori 3* 2019 

 
Ideella föreningar 

Håbo kommun 

Övriga 
organisationer, 
föreningar och 
förvaltningar i 

Håbo kommun 

Privatpersoner, 
företag och 

myndigheter 

Fridegårdscenen    

Hyra per timme 100 kr 1 000 kr 2 000 kr 

Hyra 4 timmar 400 kr 3 000 kr 6 000 kr 

Hyra per dygn 1 000 kr 5 000 kr 10 000 kr 

    

Fridegård    

Foajén Fridegård 100 kr 300 kr 600 kr 

Lars Hård 100 kr 300 kr 600 kr 

Café Fridegård efter kl 16,00 per timme 100 kr 1 000 kr 2 000 kr 

Café Fridegård efter kl 16,00  4 timmar 400 kr 3 000 kr 6 000 kr 

  



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2019-04-23 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 102 Dnr 2018/00775 

Avgift trygghetslarm 

Kommunstyrelsens förslag 

1. Kommunfullmäktige avslår vård- och omsorgsnämndens förslag om att

avgiftsbelägga trygghetslarm. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att utöka vård- och omsorgsnämndens bud-

get med 700 tkr från resultatet.   

Sammanfattning 

Vård- och omsorgsnämnden föreslår att trygghetslarm ska avgiftsbeläggas 

efter att under 2018 ha varit avgiftsfria. Kommuner har rätt att ta ut skäliga 

avgifter för hemtjänst och endast 5 % av kommunerna i landet har ett av-

giftsfritt larm. Vård- och omsorgsnämndens förslag innebär att avgiften 

skulle vara en del av maxtaxan och om en person har låg betalningskraft så 

kan en avgiftsreducering av maxtaxan göras.  

Kommunfullmäktige beslutade 2018-12-10 § 181 att återremittera ärendet 

till vård- och omsorgsnämnden för framtagande av korrekt kostnadsbedöm-

ning.  

En kompletterande utredning har inkommit, i den framgår bland annat att ett 

beslut om en avgift för trygghetslarm om 200 kronor per månad skulle inne-

bära ökade intäkter någonstans mellan 576 tkr till 648 tkr per år.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KSAU 2019-04-08 § 87 

Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2018-12-10 § 181 

Protokollsutdrag vård- och omsorgsnämnden 2019 § 33 

Kompletterande utredning från vård- och omsorgsnämnden 

Protokollsutdrag vård- och omsorgsnämnden 2018 § 57 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Michael Rubbestad (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Per-Arne Öhman (M) yrkar att trygghetslarm ska avgiftsbeläggas. 

Agneta Hägglund (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag samt att vård- 

och omsorgsnämndens budget utökas med 700 tkr från resultatet.   

Owe Fröjd (Båp) yrkar bifall till Agneta Hägglunds (S) yrkande. 

Ärende 13
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 Sammanträdesdatum  

 2019-04-23  

Kommunstyrelsen    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets för-

lag eller enligt Per-Arne Öhmans (M) förslag. Ordförande finner att kom-

munstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Ordförande frågar om 

kommunstyrelsen beslutar enligt Agneta Hägglund (S) tilläggsyrkande och 

finner att så sker.  

Protokollsanteckning 

Reservation Liselotte Grahn Elg (M), Per-Arne Öhman (M), Leif Zetterberg 

(C), Kjell Dufvenberg (L), Marie Nordberg (MP), Fred Rydberg (KD) till 

förmån för eget förslag.  
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 Sammanträdesdatum  

 2019-04-08  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 87 Dnr 2018/00775  

Avgift trygghetslarm 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

1. Kommunfullmäktige avslår vård- och omsorgsnämndens förslag om att 

avgiftsbelägga trygghetslarm.  

Sammanfattning  

Vård- och omsorgsnämnden föreslår att trygghetslarm ska avgiftsbeläggas 

efter att under 2018 ha varit avgiftsfria. Kommuner har rätt att ta ut skäliga 

avgifter för hemtjänst och endast 5 % av kommunerna i landet har ett av-

giftsfritt larm. Vård- och omsorgsnämndens förslag innebär att avgiften 

skulle vara en del av maxtaxan och om en person har låg betalningskraft så 

kan en avgiftsreducering av maxtaxan göras.  

Kommunfullmäktige beslutade 2018-12-10 § 181 att återremittera ärendet 

till vård- och omsorgsnämnden för framtagande av korrekt kostnadsbedöm-

ning.  

En kompletterande utredning har inkommit, i den framgår bland annat att ett 

beslut om en avgift för trygghetslarm om 200 kronor per månad skulle inne-

bära ökade intäkter någonstans mellan 576 tkr till 648 tkr per år.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2018-12-10 § 181 

Protokollsutdrag vård- och omsorgsnämnden 2019 § 33 

Kompletterande utredning från vård- och omsorgsnämnden 

Protokollsutdrag vård- och omsorgsnämnden 2018 § 57 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Agneta Hägglund (S) yrkar att trygghetslarm inte ska avgiftsbeläggas.  

Thomas Moore (SD) yrkar bifall till Agneta Hägglunds (S) yrkande.  

Fredrik Anderstedt (S) yrkar bifall till Agneta Hägglunds (S) yrkande.  

Leif Zetterberg (C) yrkar avslag på Agneta Hägglunds (S) yrkande.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt Ag-

neta Hägglunds (S) yrkande eller enligt Leif Zetterbergs (C) yrkande. Ord-

förande finner att arbetsutskottet beslutar enligt Agneta Hägglunds (S) yr-

kande.  
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 Sammanträdesdatum  

 2018-12-10  

Kommunfullmäktige  

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 181 Dnr 2018/00775  

Avgift trygghetslarm 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige återremitterar ärendet till vård- och omsorgsnämn-

den för framtagande av korrekt kostnadsbedömning.  

Sammanfattning  

Vård- och omsorgsnämnden föreslår att trygghetslarm ska avgiftsbeläggas 

från och med den 1 januari 2019 efter att under 2018 ha varit avgiftsfria. 

Kommuner har rätt att ta ut skäliga avgifter för hemtjänst och endast 5 % av 

kommunerna i landet har ett avgiftsfritt larm. Vård- och omsorgsnämndens 

förslag innebär att avgiften skulle vara en del av maxtaxan och om en per-

son har låg betalningskraft så kan en avgiftsreducering av maxtaxan göras.  

Kommunstyrelsens förvaltning har inget ytterligare att tillföra i frågan.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KS 2018-11-26 § 259 

Protokollsutdrag KSAU 2018-11-13 

Vård- och omsorgsnämndens beslut § 57 2018 

Tjänsteskrivelse, socialförvaltningen 

Utredning, socialförvaltningen 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Owe Fröjd (Båp) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att avslå förslaget, 

samt att beslutar att utöka budget 2019 för Vård och Omsorgsnämnden med 

500 tkr och att finansieringen sker genom att kommunens budgeterade re-

sultat minskas med motsvarande summa. 

Agneta Hägglund (S) yrkar bifall till Owe Fröjds (Båp) förslag. 

Per-Arne Öhman (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Charlotta Bjälkebring Carlsson (V) yrkar bifall till Owe Fröjds (Båp) för-

slag.  

Michael Rubbestad (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om fullmäktige avser att återremittera ärendet enligt 

kommunstyrelsens förslag eller avgöra det idag. Ordförande finner att ären-

det återremitteras.  

Votering är begärd och ska genomföras.  
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 Sammanträdesdatum  

 2018-12-10  

Kommunfullmäktige    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

Ordförande fastställer voteringsordningen. Ja-röst för återremiss, Nej-röst 

för att avgöra idag.  

Omröstningsresultat 

  Ja-röster: Liselotte Grahn Elg (M), Björn Erling (M), Jan Sundling (M), 

Ulf Winberg (M), Christofer Bonde (M), Per-Arne Öhman (M), Nils-Åke 

Mårheden (M), Roger Von Walden (M), Bo Johnsson (M), Björn Hedö (M), 

Leif Zetterberg (C), Per Widén (C), Helen Zeland Bodin (C), Anette Erling 

Jivenius (L), Gunilla Alm (L) Fred Rydberg (KD), Marie Nordberg (MP), 

Michael Rubbetsad (SD), Anders Ekelöf (SD), Ann-Sofi Borg (SD), Tho-

mas Moore (SD), Carol Lundahl Moore (SD), Erik Nylén (SD), Tiina 

Fransson (SD) 

Nej-röst: Agneta Hägglund (S), Anna Larsson (S), Helene Cranser (S), 

Fredrik Anderstedt (S), Begonia Randhav (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), 

Owe Fröjd (Båp), Sjunne Green (Båp), Peter Björkman (Båp) 

Avstår: Robert Kohlström (SD) 

Ordförande finner att fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

24 Ja-röster, 16 Nej-röster, 1 avstår.   

 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Vård- och omsorgsnämnden  
 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2) 

 Sammanträdesdatum  

 2019-02-26  

Vård- och omsorgsnämnden   

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

VON § 33 Dnr 2018/00043  

Remissvar, Kompletterande utredning kring avgift för trygghetslarm 

1. Vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens kompletterande 

kostnadsbedömning och överlämnar remissvaret till kommunfullmäktige.     

Sammanfattning 

Vid sitt sammanträde den 10 december 2018 behandlade kommunfullmäktige 

frågan om huruvida trygghetslarmen ska avgiftsbeläggas. Kommunfullmäktiges 

beslut blev att återremittera ärendet till vård- och omsorgsnämnden för framtagande 

av en korrekt kostnadsbedömning.  

Förvaltningens kostnadsberäkning framgår i tjänsteskrivelse nr 3611. 

Förvaltningens beräkningar visar att en avgiftsbeläggning av trygghetslarmen skulle 

ge intäkter på helårsbasis mellan 621 tkr till 711 tkr.  

Ärendet 

Att göra en mer exakt beräkning är inte möjligt då förvaltningen idag inte vet exakt 

hur många larmkunder som kommer att vara aktuella år 2019. Förvaltningen vet inte 

heller vilka larmkunder som kommer att vara aktuella och inte heller vilken 

ekonomisk situation dessa har. Förvaltningens bedömning är att beräkningen i 

tjänsteskrivelsen är den bästa uppskattning som kan göras av de beräknade intäkterna 

på helårsbasis vid ett beslut om avgift för trygghetslarm.  

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Nämnden har i sin budget för år 2019 räknat in en intäkt för trygghetslarm. Om inte 

dessa medel kommer vård- och omsorgsnämnden till del så kommer motsvarande 

besparingar att behöva göras i nämndens verksamhet för att klara budgetram för år 

2019.     

Beslutsunderlag 

– Denna tjänsteskrivelse nr 3611, daterad 2019-01-30 

– Kommunfullmäktiges beslut om återremiss KF § 181, 2018-12-10 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Inga förslag lämnas.      



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 

 Sammanträdesdatum  

 2019-02-26  

Vård- och omsorgsnämnden   

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

Beslutsgång 

Ordförande Per-Arne Öhman (M) frågar om nämnden godkänner remissvaret och 

att svaret överlämnas till kommunfullmäktige och finner att så sker.      

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäkltige 

 



 
Socialförvaltningen 
Förvaltningschef 
socialtjänsten 

 KOMPLETTERANDE UNDERLAG 1(1) 

 Datum Vår beteckning 

 2018-12-04 VON 2018/00043 nr 3483 

 

 

På begäran ett kompletterande underlag till kommunfullmäktige 
rörande intäkter för trygghetslarm  

Till KS ärende Dnr 2018/00775 

Socialförvaltningen vill med detta underlag komplettera ärendet kring avgift för 

trygghetslarm som ska behandlas av kommunfullmäktige den 10 december (VON 

dnr 2018/00043 nr 3236). 

 

I Håbo idag är det ca 400 personer som har ett trygghetslarm. Om larmen skulle 

avgiftsbeläggas med 200 kronor per månad så skulle det teoretiskt innebära ökade 

intäkter med 960 tkr per år. 

 

Som framgår av utredningen i ärendet är det dock så att kostnaden för larm ingår i 

den så kallade maxtaxan. Denna innebär att ingen som har insatser inom 

äldreomsorgen kan betala mer än 2 044 kronor per månad för de samlade insatserna. 

Har man svag ekonomi så reduceras avgiften. Bland de som har hemtjänst idag har 

ca 25 % full avgiftsreducering. Det innebär att endast ca 75 % av kunderna med 

hemtjänst och trygghetslarm betalar en avgift. Utifrån detta blir den möjliga intäkten 

för kommunen 75 % av 940 tkr, det vill säga 720 tkr.  

 

Bland de som idag bara har trygghetslarm är det möjligt att en del skulle välja att 

lämna tillbaka sitt larm om det avgiftsbeläggs. En uppskattning är att det skulle 

kunna handla om 15 -30 personer. Det minskar intäkterna ytterligare med mellan 36 

000-72 000 kronor per år. Ett lika stort antal personer med bara trygghetslarm kan 

uppskattas få avgiftsreducering, vilket minskar intäkterna med ytterligare 36 000-

72 000 kronor. Sammantaget innebär det avgiftsminskningar med mellan 72 000-

144 000 kronor. 

 

Av ovanstående framgår således att ett beslut om en avgift för trygghetslarm om 200 

kronor per månad skulle innebära ökade intäkter någonstans mellan 576 tkr till 648 

tkr per år. 

 

Att göra en mer exakt beräkning är inte möjligt då vi idag inte vet vilka larmkunder 

som kommer att vara aktuella nästa år och heller inte vilken ekonomisk situation 

dessa har. Förvaltningens bedömning är att beräkningen ovan är en god uppskattning 

av de beräknade intäkterna vid ett beslut om avgift för trygghetslarm.  

 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2) 

 Sammanträdesdatum  

 2018-10-02  

Vård- och omsorgsnämnden  

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

VON § 57 Dnr 2018/00043  

Avgifter och taxor - Trygghetslarm 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att 

besluta om avgift för trygghetslarm i enlighet med förvaltningens förslag. 

Avgiften föreslås gälla från och med 2019-01-01. 

Vård- och omsorgsnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad och 

överlämnar ärendet till kommunfullmäktige.     

Sammanfattning  
Förvaltningen föreslår att trygghetslarm avgiftsbeläggs från 1 januari 2019 med 

en månadsavgift om 200 kronor.    

Ärende 
Sedan 2018-01-01 har trygghetslarm i Håbo kommun varit avgiftsfria för alla. 

Trygghetslarm är en biståndsbedömd insats som innan 2018-01-01 var belagd 

med en avgift för den enskilde på 200 kr i månaden.  

Antalet nya personer som har trygghetslarm har ökat sedan avgiften 

avskaffades. Antalet nya personer som fått trygghetslarm beviljat som bistånd 

under perioden januari t.o.m. maj 2017 var ungefär 160, och under samma 

period 2018 var antalet ungefär 220. Detta är en ökning på ca 37 %. 

Enligt 8 kap socialtjänstlagen får kommunen ta ut skäliga avgifter för bland 

annat hemtjänst. I Socialstyrelsens genomlysning 2014 av alla Sveriges 

kommuners avgifter inom hemtjänsten var medianavgiften för trygghetslarm 

200 kr. Enbart 5 % av kommunerna i landet hade ett avgiftsfritt larm. Några av 

kommunerna höll trygghetslarmet utanför maxtaxan. 

En avgift på trygghetslarm skulle vara en del av maxtaxan, vilket skulle 

innebära att om en person har både hemtjänst och trygghetslarm kan inte taxan 

överstiga 2044 kr i månaden (år 2018). Om man har en låg betalningskraft så 

genomförs en avgiftsutredning som kan ligga till grund för en hel- eller 

delreducering av maxtaxan. I dagsläget har ca 25% av de som har hemtjänst 

full avgiftsreducering.  

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Ett återinförande av avgift på trygghetslarm med 200 kr i månaden beräknas ge 

en intäkt på ungefär 500 tkr per år.     

Beslutsunderlag    
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-08-27, nr 3237 

Utredning, daterad 2018-08-27, nr 3236 

______________ 

Beslutet skickas till: 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 

 Sammanträdesdatum  

 2018-10-02  

Vård- och omsorgsnämnden  

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

Kommunfullmäktige      



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2019-04-23 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 99 Dnr 2018/00751 

Kommunfullmäktiges övergripande mål 

Kommunstyrelsens förslag 

1. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa kommunövergripande mål för

2019–2022 enligt förslag 

Sammanfattning 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 10 december 2018 beslutades 

kommunens övergripande fokusområden för perioden 2019 – 2022.   

Det beslutades även att kommunens ledningsgrupp utifrån fokusområdena 

skulle arbeta fram förslag till kommunens övergripande mål för perioden. 

Arbetet inleddes med att nuläget analyserades och kommunens styrkor, 

svagheter, möjligheter och hot identifierades inom respektive fokusområde. 

Utifrån det arbetet föreslår kommunledningsgruppen följande övergripande 

mål;  

Övergripande fokusområden Övergripande mål 

Ett starkt lokalt näringsliv och ar-
betsmarknad i fokus 

Öka företagarnas nöjdhet med kommunens 
och bolagens fysiska och digitala bemö-
tande 

Samhällsbyggnad med helhetssyn 
och livsperspektiv i fokus 

Utveckla områden för bostäder, arbetsplat-
ser och service utifrån samhällets behov 

Mötesplatser för alla och ett enga-
gerat föreningsliv i fokus 

Utveckla mötesplatser som stärker Håbos 
attraktivitet 

Målen ska efter antagande omsättas till konkreta projekt, planer och åtgärder 

av kommundirektör och kommunledningsgrupp.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KSAU 2019-04-08 § 84 

Tjänsteskrivelse 2019-01-14 

Ärende 14



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  

 2019-04-08  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 84 Dnr 2018/00751  

Kommunfullmäktiges övergripande mål 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

1. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa kommunövergripande mål för 

2019-2022 enligt förslag 

Sammanfattning  

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 10 december 2018 beslutades 

kommunens övergripande fokusområden för perioden 2019 – 2022.   

Det beslutades även att kommunens ledningsgrupp utifrån fokusområdena 

skulle arbeta fram förslag till kommunens övergripande mål för perioden. 

Arbetet inleddes med att nuläget analyserades och kommunens styrkor, 

svagheter, möjligheter och hot identifierades inom respektive fokusområde.  

Utifrån det arbetet föreslår kommunledningsgruppen följande övergripande 

mål;  

Övergripande fokusområden Övergripande mål 

 

Ett starkt lokalt näringsliv och ar-
betsmarknad i fokus 
 

 

Öka företagarnas nöjdhet med kommunens 
och bolagens fysiska och digitala bemö-
tande 

 

Samhällsbyggnad med helhetssyn 
och livsperspektiv i fokus 
 

 

Utveckla områden för bostäder, arbetsplat-
ser och service utifrån samhällets behov 
 

 

Mötesplatser för alla och ett enga-
gerat föreningsliv i fokus 
 

 

Utveckla mötesplatser som stärker Håbos 
attraktivitet 
  

 

Målen ska efter antagande omsättas till konkreta projekt, planer och åtgärder 

av kommundirektör och kommunledningsgrupp.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-01-14 

 
 

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(7) 

 Datum Vår beteckning 

 2019-01-14 KS 2018/00751 nr 87823 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens kansli 
Annelie Högsund, Kvalitetssamordnare 
0171-525 31 
annelie.hogsund@habo.se 

 

Kommunfullmäktiges övergripande mål 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa kommunövergripande mål för 

2019-2022 enligt förslag 

Sammanfattning 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 10 december 2018 beslutades 

kommunens övergripande fokusområden för perioden 2019 – 2022.   

Det beslutades även att kommunens ledningsgrupp utifrån fokusområdena 

skulle arbeta fram förslag till kommunens övergripande mål för perioden. 

Arbetet inleddes med att nuläget analyserades och kommunens styrkor, 

svagheter, möjligheter och hot identifierades inom respektive fokusområde.  

Utifrån det arbetet föreslår kommunledningsgruppen följande övergripande 

mål;  

Övergripande fokusområden Övergripande mål 

 

Ett starkt lokalt näringsliv och 
arbetsmarknad i fokus 
 

 

Öka företagarnas nöjdhet med kommunens 
och bolagens fysiska och digitala 
bemötande 

 

Samhällsbyggnad med helhetssyn 
och livsperspektiv i fokus 
 

 

Utveckla områden för bostäder, 
arbetsplatser och service utifrån samhällets 
behov 
 

 

Mötesplatser för alla och ett 
engagerat föreningsliv i fokus 
 

 

Utveckla mötesplatser som stärker Håbos 
attraktivitet 
  

 

Målen ska efter antagande omsättas till konkreta projekt, planer och åtgärder 

av kommundirektör och kommunledningsgrupp. 

Ärendet 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 6 juni 2018 beslutades det om 

en reviderad styrmodell för Håbo kommun, samt att arbetet i enlighet med 

styrmodellen ska ske på alla nivåer i ordinarie budgetprocess för 2019. Vad 

gäller kommunfullmäktiges övergripande fokusområden och mål så ska de 

inrikta sig mot samhällsutveckling och demokratifrågor.  



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 2(7) 

 Datum Vår beteckning 

 2019-01-14 KS 2018/00751 nr 87823 

 

Efter en gemensam workshop med ledamöter från kommunfullmäktige och 

ledande tjänstemän togs kommunens övergripande fokusområden fram för 

perioden 2019 – 2022, vilket beslutades vid kommunfullmäktiges 

sammanträde den 10 december 2018. Följande kommunövergripande 

fokusområden beslutades; 

- Ett starkt lokalt näringsliv och arbetsmarknad i fokus  

Företagandet i Håbo kommun ska vara starkt och möjliggöra en lokal 

arbetsmarknad, för att skapa en levande småstad att både bo och verka 

i. Det lokala företagsklimatet ska stärkas. Samverkan mellan kommun 

och näringsliv sker naturligt och utvecklas på efterfrågan från kommun 

eller företag. Dialog och inflytande ska genomsyra arbetet. 

- Samhällsbyggnad med helhetssyn och livsperspektiv i fokus 

I samhällsbyggnaden är det helhetssyn med livsperspektiv som ska vara 

i fokus, både översiktligt och i detalj. Alla aspekter ska belysas när 

Håbo kommun planerar och bygger samhället för framtiden – bostäder, 

näringsliv, rekreation, samhällsservice, kollektivtrafik och infrastruktur. 

Det kräver ett nära och tidigt samarbete mellan olika förvaltningar, med 

näringsliv och byggherrar samt medborgare. Dialog och inflytande ska 

genomsyra arbetet. 

- Mötesplatser för alla och ett engagerat föreningsliv i fokus  

I Håbo kommun ska det finnas möjligheter för alla att hitta sitt 

sammanhang. Håbo kommun ska erbjuda möjligheter till mötesplatser 

för människor i olika åldrar och olika delar av livet och ta tillvara på 

det engagemang som finns i föreningar och hos medborgare. Med ett väl 

utvecklat föreningsliv och bra förutsättningar för alla typer av 

föreningar att kunna bedriva sin verksamhet skapas möjligheter för alla. 

Dialog och inflytande ska genomsyra arbetet. 

Utifrån de beslutade övergripande fokusområdena har kommunens 

ledningsgrupp arbetat fram förslag till övergripande mål. Arbetet inleddes 

med att nuläget analyserades och en SWOT-analys genomfördes inom 

respektive fokusområde. 

En SWOT-analys syftar till att identifiera interna styrkor och svagheter samt 

externa möjligheter och hot inom ett område. Styrkor och svagheter kan 

man i stor omfattning påverka själv, möjligheter och hot har man liten 

påverkan över. 

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 3(7) 

 Datum Vår beteckning 

 2019-01-14 KS 2018/00751 nr 87823 

 

Fokusområde: Ett starkt lokalt näringsliv och arbetsmarknad i 

fokus  

Nulägesanalys: 

Håbo kommun har ett bra och attraktivt läge i Mälardalen. Den har ett starkt 

näringsliv med en bra branschbredd och många nya företag startar och 

etablerar sig inom kommunen.  

Det är en kommun som växer snabbt och har en relativt ung befolkning. Det 

är en god arbetsmarknad inom kommunen med låg arbetslöshet. Arbetet 

med UF (ungt företagande) är framgångsrikt och väl utvecklat.  

Geografiskt ligger kommunen strategiskt bra med goda 

kommunikationsvägar och bra möjligheter till godstransporter; till sjöss, 

med tåg eller via motorväg.  

 

SWOT-analys: 

 

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 4(7) 

 Datum Vår beteckning 

 2019-01-14 KS 2018/00751 nr 87823 

 

Förslag till övergripande mål: 

Öka företagarnas nöjdhet med kommunens och bolagens fysiska och 

digitala bemötande 

Beskrivning 

Målet syftar till att förbättra det lokala näringslivsklimatet, att ha 

näringslivets frågor i fokus. 

Genom att utveckla dialogen mellan kommunen och företagen kan en bättre 

förståelse för varandras villkor och förutsättningar nås. Kontakten med 

kommunen/bolagen ska upplevas enkel och underlätta för företagen att 

planera proaktivt.  

Önskade långsiktiga effekter av målet; 

 Förbättrat samarbete med näringslivet 

 Fler företagaretableringar som skapar fler arbetstillfällen  

 Ett gott rykte hos företagare och medborgare 

 Ökad stolthet bland medborgare att bo och verka i Håbo kommun 

Så här ska det följas upp; 

Målet kommer att följas upp genom bland annat ranking i 

näringslivsmätningar och mätningar av antal nyetableringar inom 

kommunen men även genom att titta på kommunens arbetslöshet och delar 

av medborgarundersökningen samt avstämning mot åtgärder i det redan 

beslutade programmet Håbo 4.0. 

Fokusområde: Samhällsbyggnad med helhetssyn och 

livsperspektiv i fokus 

Nulägesanalys: 

Håbo kommun har goda förutsättningar för en bra samhällsbyggnad. 

Intresset för kommunen är stort, både från företag och entreprenörer att 

etablera sig i kommunen och från medborgare att flytta till och bo i 

kommunen. Inom kommunen finns stora utvecklingsmöjligheter för 

utbyggnad och möjligheten att tillmötesgå efterfrågan av både nya bostäder 

och lokaler för affärsverksamhet är god. 

Det kan konstateras att samtliga verksamheter inom kommunen/koncernen 

är involverade i samhällsbyggnadsprocessen, i varierande grad och under 

olika skeenden. Det ställer krav på dialog och samverkan mellan de olika 

verksamheterna. Upplevelsen är att vi är väldigt duktiga inom våra 

respektive verksamhetsområden men att dialogen och samverkan över 

förvaltningsgränserna behöver förbättras och stärkas.  



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 5(7) 

 Datum Vår beteckning 

 2019-01-14 KS 2018/00751 nr 87823 

 

SWOT-analys: 

 

 

Förslag till övergripande mål: 

Utveckla områden för bostäder, arbetsplatser och service utifrån samhällets 

behov 

Beskrivning 

Målet syftar till en utveckling av kommunens samhällsbyggnad utifrån ett 

ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart perspektiv. Utvecklingen ska ske 

utifrån ett helhetsperspektiv och i nära samverkan mellan kommunens 

verksamheter och i dialog med medborgare och näringsliv. 

Genom ett ökat fokus och prioritering inom samhällsbyggnadsområdet ska 

attraktiva områden för boende och service växa fram. Planlagd mark ska 

säkerställas i tid för byggnation och utveckling av samhället. 

Önskade långsiktiga effekter av målet; 

 En helhetssyn och dialog om framtidens Håbo 

 Förbättrat säkerställande av planlagd mark i tid för produktion 

 Ökad stolthet och ansvarstagande för samhället hos kommunens 

medborgare 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 6(7) 

 Datum Vår beteckning 

 2019-01-14 KS 2018/00751 nr 87823 

 

Så här ska det följas upp; 

Målet kommer att följas upp genom att mäta vår egen produktion och 

effektivitet men också genom att titta på delar av medborgarundersökningen 

och andra attitydundersökningar samt målsättningar kopplat till hållbarhet 

och miljö. 

 

Fokusområde: Mötesplatser för alla och ett engagerat 

föreningsliv i fokus  

Nulägesanalys: 

Håbo kommun har ett fantastiskt läge i Mälardalen. Med fin natur och 

närhet till vatten ger det kommunen bra möjligheter att bevara och utveckla 

mötesplatser för kommunens medborgare i vardagen. Idag finns olika 

attraktiva mötesplatser i Håbo kommun som är kända av medborgare och 

folk runt omkring. 

 

Inom kommunen finns det ett aktivt och brett föreningsliv. Tyvärr är bristen 

på föreningslokaler påtaglig och tillgång till idrottshallar är begränsad. 

 

SWOT-analys: 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 7(7) 

 Datum Vår beteckning 

 2019-01-14 KS 2018/00751 nr 87823 

 

Förslag till övergripande mål: 

Utveckla mötesplatser som stärker Håbos attraktivitet 

Beskrivning 

Målet syftar till att öka kunskapen och utveckla upplevelsen av befintliga 

mötesplatser samt att skapa nya som ytterligare möter efterfrågan ifrån 

kommunens medborgare, näringsliv och besökare. 

  

Mötesplatserna ska attrahera alla som vistas i Håbo kommun och stärka 

Håbos identitet. Forum för dialog och samverkan med kommunens 

medborgare, näringsliv och föreningar ska utvecklas för att möta upp 

behovet vid ett växande Håbo. 

Önskade långsiktiga effekter av målet; 

 Möta Håbo kommuns tillväxt i de offentliga rummet  

 Tillvarata föreningars engagemang och utveckla samarbeten 

 Skapa en kommun som medborgare känner stolthet leva i 

 

Så här ska det följas upp; 

Målet kommer att följas upp genom att mäta både antalet besökande till 

kommunen men också genom att titta på vad våra egna kommunmedborgare 

och föreningar anser om utbud och stöd. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Då de fastställda fokusområdena och övergripande mål leder till 

konkretiseringar i form av projekt, planer och åtgärder kan omprioriteringar 

av resurser inom kommunens budget bli nödvändiga. 

Uppföljning 

Kommunfullmäktiges fokusområden och övergripande mål följs upp enligt 

Håbo kommuns uppföljningsprocess, vilken kommer fastställas i riktlinjer 

för styrning under början av 2019.  

Beslutsunderlag 

–    

__________ 

 

Beslut skickas till 

Kommundirektör 

Kommunens förvaltningar och bolag 

  

 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2019-04-23 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 109 Dnr 2018/00961 

Motion: Kommunal folkomröstning om Vidablick 

Kommunstyrelsens förslag 

1. Kommunfullmäktige avslår motionens förslag med hänvisning till för-

valtningens och valnämndens bedömning. 

Sammanfattning 

Sverigedemokraterna har lämnat in en motion där det föreslås att en folkom-

röstning om projektet Vidablick ska genomföras antingen vid EU-valet 2019 

eller vid valet 2022 samt att projektet fryses till dess att en folkomröstning 

har genomförts. Vidare föreslås att valnämnden ska bereda övriga frågor 

som kan vara aktuella att folkomrösta om vid samma tillfälle.  

Kommunstyrelsens förvaltning har berett motionen och valnämnden har be-

retts tillfälle att yttra sig. Vid beredningen framkommer att en folkomröst-

ning i anslutning till EU-valet inte hinns med, då samråd med valmyndig-

heten måste ske tre månader innan valet. En folkomröstning 2022 kan dock 

genomföras, men i sådant fall måste medel tillskjutas valnämnden för än-

damålet.  

Dock konstaterar förvaltningen att om projektet Vidablick fryses fram till 

2022 medför detta stora ekonomiska konsekvenser, inte bara för Vidablick, 

utan för hela projektet Bålsta C. Det medför också en minst treårig förskjut-

ning av Vidablick, vilken kan medföra motsvarande försening av den första 

etappen av Bålsta C. Därmed bedömer förvaltningen att konsekvenserna för 

Bålsta C-projektet blir för stora för att en frysning fram till folkomröstning 

ska göras.  

Avslutningsvis konstateras att valnämnden inte är lämplig instans för att ta 

fram förslag på ytterligare frågor att folkomrösta om utan att dessa förslag 

snarare bör komma från de övriga nämnderna som hanterar verksamheter 

som det kan vara aktuellt att folkomrösta om. Valnämnden ansvarar enbart 

för det praktiska arbetet med genomförande av val och folkomröstningar.  

Mot ovanstående bakgrund föreslår förvaltningen att motionen avslås. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KSAU 2019-04-08 § 94 

Tjänsteskrivelse 2019-03-13 

Motion 2018-12-07 

Valnämndens yttrande 2019-03-05 § 27 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Thomas Moore (SD) yrkar bifall till motionen. 

Ärende 15
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Kommunstyrelsen    
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Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets för-

slag eller enligt Thomas Moores (SD) yrkande. Ordförande finner att kom-

munstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.  

Protokollsanteckning 

Reservation Ann-Sofi Borg (SD) och Thomas Moore (SD) till förmån för 

eget förslag.   
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§ 94 Dnr 2018/00961  

Motion: Kommunal folkomröstning om Vidablick 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

1. Kommunfullmäktige avslår motionens förslag med hänvisning till för-

valtningens och valnämndens bedömning.     

Sammanfattning  

Sverigedemokraterna har lämnat in en motion där det föreslås att en folkom-

röstning om projektet Vidablick ska genomföras antingen vid EU-valet 2019 

eller vid valet 2022 samt att projektet fryses till dess att en folkomröstning 

har genomförts. Vidare föreslås att valnämnden ska bereda övriga frågor 

som kan vara aktuella att folkomrösta om vid samma tillfälle.  

Kommunstyrelsens förvaltning har berett motionen och valnämnden har be-

retts tillfälle att yttra sig. Vid beredningen framkommer att en folkomröst-

ning i anslutning till EU-valet inte hinns med, då samråd med valmyndig-

heten måste ske tre månader innan valet. En folkomröstning 2022 kan dock 

genomföras, men i sådant fall måste medel tillskjutas valnämnden för än-

damålet.  

Dock konstaterar förvaltningen att om projektet Vidablick fryses fram till 

2022 medför detta stora ekonomiska konsekvenser, inte bara för Vidablick, 

utan för hela projektet Bålsta C. Det medför också en minst treårig förskjut-

ning av Vidablick, vilken kan medföra motsvarande försening av den första 

etappen av Bålsta C. Därmed bedömer förvaltningen att konsekvenserna för 

Bålsta C-projektet blir för stora för att en frysning fram till folkomröstning 

ska göras.  

Avslutningsvis konstateras att valnämnden inte är lämplig instans för att ta 

fram förslag på ytterligare frågor att folkomrösta om utan att dessa förslag 

snarare bör komma från de övriga nämnderna som hanterar verksamheter 

som det kan vara aktuellt att folkomrösta om. Valnämnden ansvarar enbart 

för det praktiska arbetet med genomförande av val och folkomröstningar.  

Mot ovanstående bakgrund föreslår förvaltningen att motionen avslås.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-03-13 

Motion 2018-12-07 

Valnämndens yttrande 2019-03-05 § 27   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Thomas Moore (SD) yrkar bifall till motionen.  

Liselotte Grahn Elg (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.  
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Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt för-

valtningens förslag eller enligt Thomas Moores (SD) yrkande. Ordförande 

finner att arbetsutskottet beslutar enligt förvaltningens förslag.  

Protokollsanteckning 

Thomas Moore (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.  
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Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens kansli 
Sara Widströmer, Kommunsekreterare 
0171-525 61 
sara.widstromer@habo.se 

 

Motion: Kommunal folkomröstning om Vidablick 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige avslår motionens förslag med hänvisning till 

förvaltningens och valnämndens bedömning.     

 

Sammanfattning 

Sverigedemokraterna har lämnat in en motion där det föreslås att en 

folkomröstning om projektet Vidablick ska genomföras antingen vid EU-

valet 2019 eller vid valet 2022 samt att projektet fryses till dess att en 

folkomröstning har genomförts. Vidare föreslås att valnämnden ska bereda 

övriga frågor som kan vara aktuella att folkomrösta om vid samma tillfälle.  

Kommunstyrelsens förvaltning har berett motionen och valnämnden har 

beretts tillfälle att yttra sig. Vid beredningen framkommer att en 

folkomröstning i anslutning till EU-valet inte hinns med, då samråd med 

valmyndigheten måste ske tre månader innan valet. En folkomröstning 2022 

kan dock genomföras, men i sådant fall måste medel tillskjutas valnämnden 

för ändamålet.  

Dock konstaterar förvaltningen att om projektet Vidablick fryses fram till 

2022 medför detta stora ekonomiska konsekvenser, inte bara för Vidablick, 

utan för hela projektet Bålsta C. Det medför också en minst treårig 

förskjutning av Vidablick, vilken kan medföra motsvarande försening av 

den första etappen av Bålsta C.  Därmed bedömer förvaltningen att 

konsekvenserna för Bålsta C-projektet blir för stora för att en frysning fram 

till folkomröstning ska göras.  

Avslutningsvis konstateras att valnämnden inte är lämplig instans för att ta 

fram förslag på ytterligare frågor att folkomrösta om utan att dessa förslag 

snarare bör komma från de övriga nämnderna som hanterar verksamheter 

som det kan vara aktuellt att folkomrösta om. Valnämnden ansvarar enbart 

för det praktiska arbetet med genomförande av val och folkomröstningar.  

Mot ovanstående bakgrund föreslår förvaltningen att motionen avslås.    

 
Ärendet 

Michael Rubbestad (SD) har inkommit med en motion med förslag om en 

folkomröstning avseende byggnationen av det 17 våningar höga huset 

Vidablick. Mer konkret föreslår motionen följande:  

1. Att Håbo kommun fryser det pågående projektet med 

byggnationen av Vidablick till dess att en kommunal folkomröstning 

av frågan har genomförts.  
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2. Att Håbo kommun genomför en folkomröstning med lämplig 

formulering där Håboborna tar ställning till huruvida de önskar 

uppföra byggnaden Vidablick eller ej 

3. Att Håbo kommun om möjligt genomför folkomröstningen 

kring Vidablick i samband med valet till Europaparlamentet 2019 

alternativt i samband med de allmänna valen 2022 

4. Att valnämnden bereder förslag till fullmäktige på andra lokala 

frågor som kan vara lämpligt att folkomrösta om vid samma tillfälle 

som omröstningen rörande Vidablick genomförs.  

I utredningen av ärendet har information inhämtats såväl från valnämnden 

som från plan- och exploateringsavdelningen vid kommunstyrelsens 

förvaltning. Följande har framkommit:  

Folkomröstning vid EU-valet? 

Valnämnden konstaterar i sitt yttrande att det inte skulle vara möjligt att 

genomföra en folkomröstning i samband med valet till Europaparlamentet 

2019. Detta med hänvisning till tidsaspekten. En kommun som vill 

genomföra en folkomröstning i anslutning till EU-valet måste samråda med 

den centrala valmyndigheten senast den 26 februari 2019. Eftersom denna 

motion inkom i december 2018 är tiden alltför knapp för att hinna bereda 

den via valnämnden och kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige 

innan detta datum.  

Folkomröstning 2022? 

Valnämnden konstaterar att det givetvis inte finns något tidsmässigt hinder 

att genomföra folkomröstningen vid valen 2022. Vidare informerar 

valnämnden i sitt yttrande om att det medför en kostnadsaspekt att 

genomföra en folkomröstning. Dock är kostnaden betydligt lägre om man 

genomför den i anslutning till ett allmänt val än om man håller en separat 

folkomröstning. Valnämnden gör en grov kostnadsberäkning enligt vilken 

det skulle kunna kosta omkring 100 000 kronor att hålla omröstningen i 

anslutning till ett allmänt val. Detta i jämförelse med en kostnad på cirka 

500 000 kronor för en folkomröstning mellan valen. Kommunstyrelsens 

förvaltning konstaterar därmed den första delen av motionens tredje attsats 

(att genomföra folkomröstningen i samband med EU-valet) bör avslås samt 

att om en folkomröstning ska hållas i anslutning till valet 2022 måste medel 

tillskjutas valnämnden. Dessutom bör valnämnden i sådant fall få i uppdrag 

att ta fram en mindre grov kostnadsberäkning så att rätt mängd ekonomiska 

medel tillskjuts nämnden.  

Beredning av ytterligare frågor att rösta om? 

Valnämnden konstaterar, med hänvisning till nämndens nu gällande 

reglemente, att nämnden inte är korrekt instans för att bereda förslag på 

andra lokala frågor att folkomrösta om. Av reglementet framgår att 

valnämnden ansvarar för genomförande av val och kommunala 

folkomröstningar genom att svara för de administrativa uppgifter som 
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behövs för att val ska kunna genomföras. Detta innebär att nämnden inte är 

rätt instans för att föreslå andra frågor lämpliga för folkomröstning. Dessa 

förslag till frågor bör i sådant fall snarare komma från de övriga nämnderna, 

som ansvarar för verksamhet inom vilka tänkbara ämnen för folkomröstning 

faktiskt finns. Mot denna bakgrund föreslår kommunstyrelsens förvaltning 

att motionens fjärde attsatsen avslås.  

Folkomröstning om Vidablick? 

Då valnämnden konstaterat att en folkomröstning om Vidablick år 2022 är 

genomförbart återstår att ta ställning till om en folkomröstning Vidablick-

projektet bör hållas. Detta skulle, enligt motionens första att-sats, också 

medföra att projektet fryses fram tills att omröstningen har hållits.  

Uppgifter från plan- och exploateringsavdelningen gör gällande att en 

försäljning av fastigheten för Vidablick skulle ge kommunen cirka 11 

miljoner kronor. Denna summa är helt kopplad till byggnadens storlek. En 

lägre byggnad i höjd med resten av området uppskattas generera cirka 3 

miljoner kronor istället för beräknade 11 miljoner. Detta innebär att om man 

inväntar en omröstning kommer detta skapa en osäkerhetsfaktor för närmare 

10 miljoner kronor. Detta motsvarar cirka 10 procent av de totala intäkterna 

för centrumprojektets första etapp.  

Enligt nuvarande tidplan förväntas detaljplanen för etapp 1 antas under år 

2019. Om den ska invänta en omröstning år 2022 innebär detta en 

förskjutning med minst tre år. Detta samtidigt som det går att driva fram 

detaljplanen utan att låsa fast en exakt höjd för byggnaden i fråga. Då är det 

istället genomförandet och byggnationen som påverkas. Detta då 

grundläggningen för en byggnad på 4-5 våningar skiljer sig mot en byggnad 

på 17 våningar, där en högre byggnad har större effekt på omgivande 

infrastruktur. Det innebär en risk för en förskjutning på tre år för de mest 

centrala delarna av etapp 1 även om detaljplanen är klar enligt tidplan.  

Med hänvisning till den osäkerhetsfaktor som en närmare tre år lång 

frysning av Vidablick-projektet skulle medföra, inte bara för Vidablick utan 

också för hela Bålsta C-projektet, föreslår förvaltningen att en 

folkomröstning inte ska genomföras och att motionens första och andra, 

samt resterande del av tredje att-satsen, vilken rör folkomröstning om 

Vidablick år 2022, ska avslås. 

Sammanfattande bedömning 

Med hänvisning till ovanstående föreslår förvaltningen att motionen i sin 

helhet avslås.  

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inte aktuellt.  

Om motionens förslag dock ska genomföras behöver valnämnden tillföras 

medel, minst 100 tkr, för detta. Dessutom medför ett genomförande en 

ekonomisk osäkerhet om närmare 10 mkr för Bålsta C-projektet.  
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Uppföljning 

Inte aktuellt. 

Beslutsunderlag 

– Motion 2018-12-07 

– Valnämnens yttrande 2019-03-05 § 27   

__________ 

Beslut skickas till 

Motionären, för kännedom 

Valnämnden, för kännedom  

Plan- och exploateringsavdelningen, för kännedom 
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§ 27 Dnr 2018/00961  

Motion: Kommunal folkomröstning om Vidablick 

Valnämndens beslut 

1. Valnämnden avger yttrande i rubricerat ärende enligt nedan.     

Sammanfattning  

I en motion från Michael Rubbestad (SD) yrkas att folkomröstning ska an-

ordnas i fråga om byggnationen av Vidablick. Denna byggnad ingår i det 

omvandlingsprojekt av Bålsta Centrum som bland annat kommer att inne-

bära nybyggnation av ca 240 lägenheter. Detaljplanearbetet är för närva-

rande inne i granskningsfasen.  

Motionen, som remitterades till Valnämnden genom delegationsbeslut 

2019-01-09, innehåller fyra yrkanden där huvudpunkten är att en folkom-

röstning om Vidablick ska hållas och att det pågående projektet med plane-

rad byggnation av Vidablick fryses tills en folkomröstning hållits. Det före-

slås att folkomröstningen ska äga rum i samband med EU-valet 2019 alter-

nativt i samband med de allmänna valen 2022. Utöver detta finns också i 

motionen ett yrkande om att valnämnden ska bereda "...förslag till fullmäk-

tige på andra lokala frågor som kan vara lämpligt att folkomrösta om vid 

samma tillfälle som omröstningen rörande Vidablick…" 

Valnämnden har i detta yttrande att svara utifrån sitt ansvarsområde (se reg-

lemente 

https://www.habo.se/download/18.3890c5f3167c5770121ceac/1545395517

655/Reglemente%20VN.pdf). Detta innebär att frågor om t ex detaljplane-

processen eller vilka andra lokala frågor som kan vara lämpligt att folkom-

rösta om, inte kommer att beröras.  

Hur en kommunal folkomröstning ska genomföras regleras i lag (1994:692) 

om kommunala folkomröstningar. I lagens andra paragraf räknas det upp 

vad fullmäktige ska besluta om i samband med att man beslutar om att hålla 

en folkomröstning nämligen: 

1. Dag för omröstningen 2. Omröstningsdistrikt och omröstningslokaler 3. 

Den fråga och de svarsalternativ som ska ställas till de röstberättigade 4. 

Röstsedlarnas antal, innehåll och utseende 5. Huruvida röstning kan ske på 

annat sätt än genom personlig inställelse i omröstningslokalen, samt 6. När 

röstsammanräkningen senast ska vara avslutad. 

Dessa beslut fattas med enkel majoritet. Dagen för folkomröstningen ska 

beslutas efter samråd med den centrala valmyndigheten. Samrådet ska ske 

senast tre månader före omröstningsdagen. Att hålla en folkomröstning i 

samband med EU-valet  2019 är alltså inte möjligt eftersom samrådet med 

den centrala valmyndigheten skulle skett senast den 26 februari. En folkom-
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röstning i samband med de allmänna valen 2022 möter naturligtvis inga 

hinder. 

Utöver tidsaspekten finns det också en kostnadsaspekt. Generellt gäller att 

kostnaden för att hålla en folkomröstning i samband med val är betydligt 

lägre än om folkomröstningen hålls mellan två val. Detta eftersom hela val-

organisationen redan finns på plats. Enligt vad andra jämförbara kommuner 

beräknat kan kostnaden tänkas uppgå till ca 500 000 kronor för en folkom-

röstning som hålls mellan två val. Hålls omröstningen i stället i samband 

med val uppskattas kostnaden till ca 100 000 kronor. 

En kommunal folkomröstning är endast rådgivande. Det är upp till fullmäk-

tige att efter omröstningen bestämma åtgärder och prioriteringar.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Christer Persson (S) yrkar att tredje stycket under sammanfattningen formu-

leras om så att det blir tydligare.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar nämnden om den kan besluta i enlighet med förvaltning-

ens förslag till beslut med Christer Perssons (S) ändringsyrkande och finner 

att så är fallet. 

 

 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 
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Clara Thorgren , Kommunsekreterare 
0171-52892 
clara.thorgren@habo.se 

Val av ersättare till styrelsen för Ragnar Sellbergs Stiftelse 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige utser Staffan Wohrne (M) till ersättare i styrelsen

för Ragnar Sellbergs Stiftelse till och med 31 december 2022.

2. Kommunfullmäktige upphäver beslut 2019-04-01 § 65

Sammanfattning 

Håbo kommun är en av stiftarna i Ragnar Sellbergs Stiftelse och har en 

ersättarplats i styrelsen. Kommunfullmäktige beslutade 2019-04-01 § 65 att 

välja en ledamot. Detta beslut bör upphävas och istället välja Staffan 

Wohrne (M) till ersättare i styrelsen.     

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

- 

Uppföljning 

- 

__________ 

Beslut skickas till 

Staffan Wohrne (M) 

Lön  

Förtroendemannaregister  

Ragnar Sellbergs Stiftelse 

Ärende 16
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§ 65 Dnr 2019/00154  

Extra ärende: Val av ledamot till styrelsen för Ragnar 
Sellbergs Stiftelse  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige utser Staffan Wohrne (M) till ledamot i styrelsen för 

Ragnar Sellbergs Stiftelse till och med 31 december 2022.   

Sammanfattning  

Håbo kommun är en av stiftarna i Ragnar Sellbergs Stiftelse och har en plats 

i styrelsen. En ny ledamot för mandatperioden ska utses.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse     

Förslag till beslut på sammanträdet 

Valberedningens ordförande Fred Rydberg (KD) lämnar valberedningens 

nomineringar.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Vald 

Lönefunktionen 

Förtroendemannaregister 

Ragnar Sellbergs stiftelse 

 

 

 



2019-03-08 

Interpellation till barn och utbildningsnämndens ordförande:       

Hur ger vi särbegåvade barn rätt utmaningar och förutsättningar? 

Två procent av Sveriges befolkning tillhör idag en grupp som kallas särbegåvade, personer med en 

uppmätt IQ på över 130, människor som vid upprepande tillfällen förvånar sin omgivning med sin 

intelligens.  

Särbegåvade barn i den yngre skolåldern får sällan den stimulans de behöver. Av detta kan de riskera 

att bli introverta, och uppfattas av andra barn och vuxna ha en social nedsättning. De kan också 

riskera att bli utåtagerande, ett störmoment i undervisningen. Och då det är särskilt svårt för andra 

människor att identifiera dessa barn som särbegåvade så ställs frågan på sin spets och man börjar 

istället gå igenom typiska beteenden för att ställa en diagnos. Föräldrarna kan undra om det är något 

fel på deras barn, lärarna blir nästan handlingsförlamade i klassrummen, och kamraterna tycker att 

man är lite konstig, annorlunda. 

Identifiering av särbegåvade barn är däremot ingen svår sak, om man har fått reda på vilka rekvisit 

man ska leta efter. Varje år så rapporteras det om barn mellan 2 och 4 år gamla som visat sig ha 

mellan 140 och 160 IQ. Metoder för att stimulera barnet på rätt sätt är enkla att utföra, och kräver 

inte mer än grundläggande kunskap om särbegåvning. Assistans och utbildning för detta finns att 

tillgå hos forskare i psykologi. 

Ger man ett särbegåvat barn den stimulans och de verktyg de behöver under sin uppväxt, så finns 

det en väldigt hög chans att barnet växer upp till att bli den nya Elon Musk eller Stephen Hawking, 

och på så sätt kan ge tillbaka till samhället tiodubbelt. Vi kan se det som en väldigt billig och bra 

investering för framtiden. 

Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande frågor till barn och utbildningsnämndens 

ordförande: 

1. Hur arbetar Håbo kommun för att ge särbegåvade barn rätt utmaningar och förutsättningar?

2. Om ingen plan i dagsläget finns för, vad avser ordförande göra för att åtgärda detta och ge

särbegåvade barn rätt utmaningar och förutsättningar?

Zinaida Belonoshko (SD) 
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