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BAB Rapport 1.8

* = Ärendet avser reparation, besiktning, underhåll
** = Ärendet avser återställningsbidrag

Redovisade belopp är beviljade bidrag under perioden alternativt skillnaden mellan beviljade bidragsbelopp och eventuella beviljade bidrag före den
period listan avser. Detta innebär att ett belopp kan bli negativt om bidraget i ett ärende har sänkts jämfört med beviljat bidrag före perioden

Beslut enligt Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag
Beslut under perioden:

Från: 2022-09-01 Till: 2022-09-30 Utskrift: 2022-10-04

Ärendenummer Beslutet Beslutsdatum Beslutande Belopp

BAB 2022-030 Bifall 2022-09-13 Annika Rönnberg 57 942 kr

BAB 2022-032 Bifall 2022-09-05 Annika Rönnberg 988 kr

BAB 2022-033 Bifall 2022-09-05 Annika Rönnberg 2 756 kr

BAB 2022-036 Bifall 2022-09-01 Annika Rönnberg 107 560 kr

BAB 2022-039 Bifall 2022-09-30 Annika Rönnberg 2 700 kr

BAB 2022-042 Bifall 2022-09-12 Annika Rönnberg 7 500 kr

BAB 2022-044 Bifall 2022-09-19 Annika Rönnberg 3 000 kr

BAB 2022-045 Bifall 2022-09-22 Annika Rönnberg 3 500 kr

Summa: 185 946 kr

Antal poster: 8 st

Total summa: 185 946 kr

Totalt antal poster: 9 st



BAB Rapport 1.8

* = Ärendet avser reparation, besiktning, underhåll
** = Ärendet avser återställningsbidrag

Redovisade belopp är beviljade bidrag under perioden alternativt skillnaden mellan beviljade bidragsbelopp och eventuella beviljade bidrag före den
period listan avser. Detta innebär att ett belopp kan bli negativt om bidraget i ett ärende har sänkts jämfört med beviljat bidrag före perioden

Avskrivna ärenden

Ärendenummer Beslutet Beslutsdatum Beslutande Belopp

BAB 2022-037 Avskrivet 2022-09-26 Annika Rönnberg 0 kr

Summa: 0 kr

Antal poster: 1 st

Total summa: 185 946 kr

Totalt antal poster: 9 st



Färdigst/exp‐datum Dokumentnr. Dokumenttitel Ansvarig person Ärende
2022‐10‐27 SUN‐2022/412‐6 Delegationsbeslut ‐ Tilldela direktupphandling Emelie Fragari SUN‐2022/412 Direktupphandling – 

Jordbruksmarksutredning
2022‐10‐18 SUN‐2022/432‐2 Delegationsbeslut gällande direktupphandling av 

ärendesystem för BAB
Annika Rönnberg SUN‐2022/432 Upphandling av ärendesystem för 

bostadsanpassningsbidrag
2022‐10‐27 SUN‐2022/418‐2 Remiss av rapporten Arlanda flygplats‐ en plan för framtiden 

(Ds 2022:11)
Gösta Bergman SUN‐2022/418 Remiss av rapporten Arlanda flygplats‐ en 

plan för framtiden (Ds 2022:11)
2022‐10‐17 SUN‐2022/286‐2 Remissvar av Boverkets rapport (2021:27) Översikts‐ och 

regionplan i en digital miljö
Gösta Bergman SUN‐2022/286 Fi2022/01551 Remiss av Boverkets rapport 

(2021:27) Översikts‐ och regionplan i en digital miljö



 Delegationsbeslut om att tilldela avtal - SUN-2022/368-9 Delegationsbeslut- Tilldela upphandling : Delegationsbeslut- Tilldela upphandling

Tilldelningsbeslut
2022-09-22

Upphandlande organisation
Knivsta kommun 
Rebecka Persson 

Upphandling
DIS - konsulter inom samhällsbyggnad - avrop 
för geoteknisk utredning för ÄDP för Särsta 
3:122 inom Knivsta kommun 
SUN-2022/368 

2.1 Beslut
Samhällsutvecklingsnämnden beslutar att Knivsta kommun ska tilldela i upphandlingen av DIS - 
konsulter inom samhällsbyggnad - avrop för geoteknisk utredning för ÄDP för Särsta 3:122 inom 
Knivsta kommun, i enlighet med beslut nedan.

Enligt anbudsutvärderingen har följande anbud antagits.

5563755478, Bjerking AB 

Delegationsgrund

Det här beslutet fattas med hänvisning till samhällsutvecklingsnämndens delegationsordning punkt 
E.2.b.

2.2 Motivering till beslut
5563755478, Bjerking AB 
 har lämnat det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet i enlighet med upphandlingsprotokollet och 
tilldelas därför avtalet.

Avtalsspärr

Avtal kommer inte att tecknas före det att perioden enligt 20 kap 1§ LOU löpt ut vilket innebär tidigast 
nästkommande vardag efter 2022-10-03.
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 Delegationsbeslut om att genomföra upphandling - SUN-2022/368-1 Delegationsbeslut- Genomföra, godkänna och publicera avrop : Delegationsbeslut- Genomföra, godkänna och publicera avrop

 
 

 

Samhällsutvecklingsnämnden  Delegationsbeslut Diarienummer 
 2022-08-24 SUN-2022/368 
 
 
 
 
 

Delegationsbeslut  
DIS konsulter inom samhällsbyggnad avrop för geoteknisk 
utredning för ÄDP för Särsta 3:122 inom Knivsta kommun 
SUN-2022/368 
 
Beslut 
 
Samhällsutvecklingsnämnden beslutar att Knivsta kommun ska genomföra upphandling, 
godkänna upphandlingsdokument samt publicera upphandling. Beslut gäller avrop för DIS 
konsulter inom samhällsbyggnad avrop för geoteknisk utredning för ÄDP för Särsta 3:122 
inom Knivsta kommun  

 

Delegationsgrund 
 
Det här beslutet fattas med hänvisning till Samhällsutvecklingsnämndens delegationsordning 
punkt E.2.b. 
 
Sammanfattning 
 
Knivsta kommun ska göra ett avrop för att ta fram en geoteknisk utredning för ändring av 
detaljplan för Särsta 3:122.  
 
Knivsta kommun behöver nu genomföra en upphandling inom ramen för Knivsta kommuns 
dynamiska inköpssystem för konsulter inom samhällsbyggnad, SUN-2021/198. 
 
 
 
 
Maria Cassel, delegat 
Planchef 
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Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer 
Leif Östlind Datum SUN-2022/437 
Interim avfallschef 2022-10-04   
 
 
 

  Samhällsutvecklingsnämnden 
 
 
 

Revidering av avfallstaxa 
 
Förslag till beslut 
 
Samhällsutvecklingsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige  
 

1. att anta föreslagen justering av avfallstaxa för hushållsavfall. 
 

2. att anta den nya taxan från och med 2023-01-01. 
  
 
Sammanfattning  
Justeringen av avfallstaxan består endast av ändringar av text, och inte av ekonomisk art.  
 
 
Bakgrund 
Nuvarande text i avfallstaxan är otydlig vad gäller definition på en- och tvåbostadshus. 
Vidare så kommer ett nytt åtagande för Sveriges kommuner vad gäller bygg och 
rivningsavfall, samt offerering av tillfälliga kärl vid marknader, evenemang och dylikt. 
 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Ingen ekonomisk konsekvens av ändringen 
 
 
Barnkonsekvensanalys  
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.  
 
 
 
 
Jenny Rydåker  
Samhällsbyggnadschef  
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Barnchecklista inför beslut 
 
 
1. Påverkar beslutet barn? 
 

Ja  Nej x  
 

Förklara oavsett svar. 
 

Inte relevant i detta fall 
 
 

Om, ja fortsätt med frågorna. 
 
 

2. Hur har barns bästa beaktats? 
 
      
 
 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 
 
      
 
 

4. Har barn fått uttrycka sina åsikter?  
 
Ja  Nej x  
 
Förklara oavsett svar. 
 
Barn påverkas inte av beslutet 
 
 
 
 

 
 

 

Enligt FN är alla under 18 år 

att betrakta som barn 
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för Knivsta kommun 

 
Gäller för småhus, flerbostadshus, institutioner och verksamheter 
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Beslutande instans:  Samhällsutvecklingsnämnden 

Beslutsdatum:   

Giltighetstid:  Från och med 2023-01-01 tills vidare 
 

Dokumentansvarig:  Samhällsbyggnadschef 
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1 Allmänna bestämmelser 
Avgifter i taxan är angivna inklusive moms. 

Gällande bestämmelser för hanteringen av avfall under kommunalt ansvar 
enligt 15 kap. 20 § miljöbalken finns i föreskrifter för avfallshantering i 
Knivsta kommun. 

1.1 Principer 
Dessa föreskrifter om avgifter har kommunen beslutat med stöd av 27 kap. 
4 § miljöbalken. Avfallstaxan omfattar avgifter för den hantering av avfall 
som utförs genom kommunens försorg och som kommunen ansvarar för 
enligt 15 kap. 20 § miljöbalken. Enligt 27 kap. § 5 i samma kapitel får 
avfallsavgift tas ut på ett sådant sätt att återanvändning, återvinning eller 
annan miljöanpassad avfallshantering främjas. 

Kommunfullmäktige beslutar om taxan. 

1.2 Definitioner 

Bostad 
En bostad ska vara avsedd för att bo i och ha ett kök med indraget vatten och 
avlopp.   

En- och tvåbostadshus  
En- och tvåbostadshus är bostäder som används för permanentboende. 
Begreppet omfattar villor, radhus, kedjehus och parhus.  

Flerbostadshus  
Bostadshus med minst två våningar och minst tre lägenheter och där 
lägenheterna ligger på varandra.  

Fritidshus 
Fritidshus är bostad som används för rekreation och som inte behöver 
hämtning av avfall året runt. Fritidshusen behöver dock, till skillnad från 
andra bostäder, inte ha vatten och avlopp indraget för att omfattas av 
bostadsbegreppet. Om en eller flera personer är folkbokförda på fastigheten 
eller om det finns behov av hämtning av avfall året runt definieras 
fastigheten som en- och tvåbostadshus. 

Verksamheter  
Till verksamheter räknas alla verksamheter som inte är hushåll och som 
genererar avfall som liknar avfall från hushåll, till exempel affärer, 
restauranger, skolor, vårdinrättningar, fritidsanläggningar med mera som 
inte utgörs av boende. Till verksamheter räknas även bostäder i speciella 
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boenden som inte har full boendestandard, till exempel studentkorridorer, 
verksamheter för vård och omsorg samt kolonilott.  

Övriga begrepp som används i denna taxa har samma betydelse som i 
föreskrifter om avfallshantering för Knivsta kommun samt 15 kap. 
miljöbalken och avfallsförordningen (2020:614). 

1.3 Avgiftsskyldighet 
Avgiftsskyldig, enligt denna taxa, är fastighetsinnehavare inom Knivsta 
kommun. Med fastighetsinnehavare avses den som äger en fastighet eller 
den som enligt 1 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som 
fastighetsägare. Tomträttsinnehavare jämställs med fastighetsinnehavare. 
Alla fastighetsinnehavare är skyldiga att göra anmälan om hämtning av avfall 
till kommunen. 

1.4 Betalning och fakturering 
Avgifter enligt denna taxa ska betalas till kommunen. 

Eventuell anmärkning mot fakturan ska göras inom åtta dagar från 
fakturadatum. Avgifter ska betalas vid den tidpunkt som anges på fakturan. 
Sker inte betalning av utfärdad faktura inom föreskriven tid kan kostnader 
tillkomma för exempelvis inkasso.  

Betalningsskyldighet vid abonnemang föreligger även då avfall ej finns att 
hämta eller i de fall hämtning inte kunnat utföras. 

1.5 Anmälan om ändring 
Ändringar i ägarförhållanden samt abonnemanget, som påverkar 
beräkningen av avgiftens storlek, till exempel behållarvolym eller 
hämtningsfrekvens ska meddelas skriftligt till kommunen. Om ändring sker 
under debiteringsperioden regleras avgiftsnivån vid nästkommande 
ordinarie debiteringstillfälle. Betalningsansvar upphör först då anmälan om 
ändrade ägarförhållanden inkommit. 

1.6 Om taxan saknar tillämpning 
I de fall där taxan inte går att tillämpa, exempelvis vid hämtning med andra 
metoder än de som är beskrivna i denna avfallstaxa eller där förhållandena 
väsentligt avviker från vad som är normalt får Knivsta kommuns avfallschef 
besluta om avgifter i enlighet med grunderna för denna avfallstaxa och de 
grunder som anges i 27 kap 5§ Miljöbalken.  

1.7 Avfallsavgifterna 
Taxan består av tre delar: grundavgift, rörlig avgift för hämtning och 
behandling samt avgifter för tilläggstjänster. 
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 Grundavgift 
Grundavgiften bidrar till att finansiera kostnader för kretsloppspark, 
insamling av returpapper från allmänna platser samt för kommunens arbete 
med planering och uppföljning, administration, information, kundtjänst och 
fakturering. 

En- och tvåbostadshus med gemensamma avfallsbehållare eller 
gemensamhetslösning, enligt 42-43 §§ i kommunens föreskrifter om 
avfallshantering, betalar en grundavgift per bostad för en- och tvåbostadshus 
enligt kapitel 2.2 och delar på rörlig avgift för abonnemanget, se kapitel 1.7.2.  

När det finns flera bostäder på en fastighet ska grundavgift betalas för varje 
bostad. För så kallade Attefallshus gäller grundavgift för lägenheter, när 
byggnaden används som bostad och abonnemang för avfallshämtningen 
delas med huvudbyggnaden. Om abonnemang inte delas med 
huvudbyggnaden ska varje bostad betala var sin grundavgift för en- och 
tvåbostadshus, enligt kapitel 2.1. 

 Rörlig avgift och tilläggstjänster 
Avgifterna finansierar bland annat kostnader för insamling, transport, 
eventuell eftersortering och behandling av avfall från hushåll och 
verksamheter.  

En- och tvåbostadshus med gemensamma avfallsbehållare (delade kärl) eller 
gemensamhetslösning, enligt 42-43 §§ i kommunens föreskrifter om 
avfallshantering, delar på rörlig avgift för abonnemanget. När hushåll ingår i 
gemensamhetslösning, enligt 43 §, får abonnemang med rörliga avgifter för 
flerbostadshus och verksamheter enligt kapitel 3.2 användas. 

 Returpapper – insamling från fastighet 
Fastighetsinnehavare får beställa hämtning av returpapper av någon av de 
entreprenörer som Knivsta kommun har godkänt. Avgifter för hämtning av 
returpapper från fastighet bestäms av den godkända entreprenören enligt 
förutsättningarna i godkännandet från kommunen och i konkurrens med 
övriga godkända entreprenörer. Avgifterna betalas till den entreprenör som 
anlitas. 

 Bygg- och rivningsavfall 
Bygg- och rivningsavfall lämnas till valfri mottagningsanläggning som har 
tillstånd att ta emot avfallet. Avgift betalas till mottagaren. Det gäller även 
asbest, stubbar med mera.  

Privatperson som själv gjort om- eller nybyggnationer på sin fastighet får 
själv transportera bygg- och rivningsavfallet till kommunens kretsloppspark, 
när mängden avfall inte överskrider vad som kan transporteras med 
personbil och släpvagn. Privatpersonen får då lämna avfallet utan avgift vid 
kretsloppsparken.  



   
 

4 (12) 

Fastighetsinnehavare får beställa hämtning av bygg- och rivningsavfall av 
någon av de entreprenörer som Knivsta kommun har godkänt. Avgifter för 
hämtning av bygg- och rivningsavfall från fastighet bestäms av den godkända 
entreprenören enligt förutsättningarna i godkännandet från Knivsta 
kommun och i konkurrens med övriga godkända entreprenörer. Avgifterna 
betalas till den entreprenör som anlitas.  

 

1.8 Avgifter vid undantag enligt föreskrifterna 
Uppehåll 
Vid uppehåll i tömning, enligt 66 § i kommunens föreskrifter om 
avfallshantering, debiteras grundavgift under hela uppehållsperioden, men 
inte rörlig avgift. 

Hemkompostering 
När matavfall komposteras och har anmälts enligt 60 § i kommunens 
föreskrifter för avfallshantering dras 269 kr per år av från den ordinarie 
avgiften för abonnemang året runt, och 114 kr per år för fritidshus. 

1.9 Indexuppräkning av taxan 
Avgifterna i denna avfallstaxa får regleras baserat på fastställt index. Ändring 
av avgifterna får ske högst en gång per år baserat på förändring i avfallsindex 
A12:1 MD. Förändringen räknas med juni månad, det år då senaste beslutet 
om avgifter fattades, som basmånad, varvid basmånadens indextal jämförs 
med indextalet för juni månad innevarande år. Framräknade priser avrundas 
till hela kronor för avgift inklusive moms. Avfallsansvarig nämnd fattar 
beslut om de nya avgifterna. Höjningen träder i kraft 1 januari efterföljande 
år. 
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2 Avgifter för en- och tvåbostadhus samt fritidshus  
2.1 Grundavgift 

Tabell 1 Grundavgift, kr per bostad och år 
Kundkategori Avgift 

En- och tvåbostadshus 1 944 kr 

Fritidshus 1 148 kr 

Grundavgift uppehåll 300 kr 

 

2.2 Rörlig avgift 
Angivna avgifter gäller när kärlet placeras vid fastighetsgräns vid farbar väg, 
inom 1,5 meter från hämtningsfordonets uppställningsplats. Vid annan 
placering tillämpas dragvägstillägg enligt kapitel 2.3.3. 

Tabell 2 Året runt, hämtning och behandling, kr per år 
Abonnemang Antal tömningar 

per år 
(kärl 1 + kärl 2) 

Avgift 

Fyrfackskärl, kärl 1 och kärl 2 26 + 13 1 799 kr 

Fyrfackskärl, kärl 1 och kärl 2 131 + 13 1 199 kr 

Fyrfackskärl, kärl 1 26 1 799 kr 

Fyrfackskärl, kärl 1 131 1 199 kr 

Tvåfackskärl2 370 liter, för matavfall 
respektive restavfall 

26 2 347 kr 

Tvåfackskärl2 370 liter, för matavfall 
respektive restavfall 

131 1 572 kr 

1.  Fyrfackskärl 1 eller tvåfackskärl kan hämtas var fjärde vecka om 
matavfall komposteras enligt 60 § i kommunens föreskrifter för 
avfallshantering. Hemkompostrabatt är avdragen. 

2.  Tvåfackskärl gäller om något insatsfack tas bort från kärl 1 av 
fyrfackskärlen. 
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Hämtning från fritidshus sker under perioden vecka 16 till vecka 41. 

Tabell 3 Fritidshus, hämtning och behandling, kr per år 
Abonnemang Antal tömningar 

per år 
(kärl 1 + kärl 2) 

Avgift 

Fyrfackskärl, kärl 1 och kärl 2 13 + 7 765 kr 

Fyrfackskärl, kärl 1 och kärl 2 71 + 7 424 kr 

Fyrfackskärl, kärl 1 13 765 kr 

Fyrfackskärl, kärl 1 71 424 kr 

Tvåfackskärl2 370 liter, för matavfall 
respektive restavfall 

13 1 004 kr 

Tvåfackskärl2 370 liter, för matavfall 
respektive restavfall 

71 589 kr 

1.  Fyrfackskärl 1 eller tvåfackskärl kan hämtas var fjärde vecka om 
matavfall komposteras enligt 60 § i kommunens föreskrifter för 
avfallshantering. Hemkompostrabatt är  avdragen. 

2.  Tvåfackskärl gäller om något insatsfack tas bort från kärl 1 av 
fyrfackskärlen. 
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2.3 Tilläggstjänster 
 

 Extra abonnemang - kärl 
Vid behov kan fastighetsinnehavaren teckna abonnemang med ytterligare 
kärl, utöver ordinarie abonnemang med fyrfackskärl. 

Tabell 4  Avgift för extra kärl, kr per kärl och år 
Abonnemang Antal 

tömningar 
per år 

Avgift 

Extra fyrfackskärl Kärl 1 26 1 799 kr 

Extra fyrfackskärl Kärl 2 13 620 kr 

Extra 190 liters kärl för restavfall 26 2 885 kr 

Extra 140 liters kärl för matavfall 26 2 626 kr 

 

 Extra tömningar och extra säck 
Fastighetsinnehavare som tillfälligt har för mycket restavfall kan beställa 
extra tömning av kärl eller använda extra säck. Hämtning av extra säck ska 
beställas i förväg. Säcken ska förslutas väl och ställas ut bredvid ordinarie 
kärl. Hämtning sker i samband med nästkommande ordinarie 
hämtningstillfälle för kärl 1. Endast sorterat restavfall får läggas i säcken.  

Extra tömning av kärl 1 kan beställas och utförs inom tre arbetsdagar. 
Extratömning av kärl 2 utförs inom fem arbetsdagar. 

 

Tabell 5  Avgift för extra tömningar och extra säck, kr per säck 
eller kärl 

Tjänst Avgift 

Extra säck, max 125 liter/15 kg 103 kr 

Extra tömning av Kärl 1 362 kr 

Extra tömning av Kärl 2 362 kr 
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 Dragväg  
 

Tabell 6  Dragväg, kr per kärl och år 
Antal tömningar per år och 
tömningsfrekvens 

Avstånd 
1,5 - 10 meter 

Avstånd 
10 -30 meter1 

Avstånd 
30-50 meter1 

En- och tvåbostadshus, avgift per 
kärl 

   

26 gånger per år, varannan vecka 310 kr 931 kr 1 551 kr 

13 gånger per år, var fjärde vecka 155 kr 465 kr 776 kr 

Fritidshus, avgift per kärl    

13 gånger per år, varannan vecka, under 
vecka 16-41 

155 kr 465 kr 776 kr 

7 gånger per år, var fjärde vecka, under 
vecka 16-41 

83 kr 248 kr 414 kr 

1. Dragväg längre än 10 meter tillåts bara om det finns särskilda skäl, enligt 
40 § kommunens föreskrifter för avfallshantering.  
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3 Avgifter för flerbostadshus och verksamheter  
3.1 Grundavgift 

Tabell 7 Grundavgift, kr per år 
Kundkategori Avgift 

Flerbostadshus, per lägenhet 1 127 kr 

Institutionsboende och studentkorridor, per lägenhet 889 kr 

Verksamheter, per hämtningsadress 889 kr 

 

3.2 Rörlig avgift för mat- och restavfall  
Matavfall ska sorteras ut och läggas i särskilt kärl, som är avsedd för 
matavfall.  

För flerbostadshus ingår kostnaderna för det antal kärl för matavfall som 
behövs. Matavfallet hämtas med som mest samma antal hämtningar som 
restavfallet.  

För verksamheter ingår ett 140 liter kärl för matavfall per hämtadress. 
Samma hämtningsintervall som för restavfall ska tillämpas för det kärl för 
matavfall som ingår utan extra avgift. För ytterligare kärl för matavfall 
debiteras avgift per behållare, enligt Tabell 9. 

Angivna avgifter gäller när kärlet placeras vid fastighetsgräns vid farbar väg, 
inom 10 meter från hämtningsfordonets uppställningsplats. Vid annan 
placering tillämpas dragavståndstillägg enligt kapitel 3.3.2. 

Tabell 8 Avgift för sorterat restavfall, kr per kärl och år 
Kärl, 
volym 

26 ggr/år 
(Varannan 

vecka) 

52 ggr/år 
(Varje 
vecka) 

104 ggr/år 
(Två gånger 
per vecka) 

156 ggr/år 
(Tre gånger 
per vecka) 

190 liter 1 313 kr 2 626 kr Erbjuds inte Erbjuds inte 

370 liter 2 554 kr 5 118 kr 11 260 kr 16 885 kr 

660 liter 4 560 kr 9 130 kr 20 080 kr 30 120 kr 
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Tabell 9  Avgift för sorterat matavfall för verksamheter, utöver 
första kärlet, kr per kärl och år 

Kärl, 
volym 

26 ggr/år 
(Varannan 

vecka) 

52 ggr/år 
(Varje 
vecka) 

104 ggr/år 
(Två gånger 
per vecka) 

156 ggr/år 
(Tre gånger 
per vecka) 

140 liter 579 kr 1 158 kr 2 554 kr 3 836 kr 

370 liter 1 872 kr 3 743 kr 8 241 kr 12 356 kr 
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3.3 Tilläggstjänster 
 Extra hämtningar 

Extra tömningar av kärl kan beställas och utförs inom tre arbetsdagar. 

Hämtning av extra säck ska beställas i förväg. Säcken ska förslutas väl och 
ställas bredvid ordinarie restavfallskärl. Hämtning sker i samband med 
nästkommande ordinarie hämtningstillfälle. 

Tabell 10  Avgift för extra hämtning, per säck eller kärl 
Tjänst Avgift 

Kärl 140-370 liter, kr per kärl 403 kr 

Kärl 660 liter, kr per kärl 434 kr 

Extra säck sorterat restavfall, max 125 liter/15 kg, 
kr per säck 103 kr 

 

Om beställd extra tömning av kärl inte kan utföras på grund av hinder, 
debiteras avgift för så kallad bomkörning.  

Tabell 11  Avgift för bomkörning 
Tjänst Avgift 

Avgift vid bomkörning, per hämtställe 155 kr 

 

 Dragavstånd för kärl 
I de fall fastighetsinnehavaren har beställt abonnemang med tillägg för 
dragväg hämtas kärl med längre avstånd än 10 meter mot avgift enligt nedan.  

Avgift för dragväg gäller för alla typer av kärl och debiteras per kärl, baserat 
på tömningsintervall och avstånd mellan kärlets placering och 
hämtningsfordonets uppställningsplats.  

Tabell 12  Avgift för dragväg, per kärl och per år 
Tömningsintervall Avstånd 

10,1 - 20 meter 
Avstånd 

20,1 - 30 meter 

26 gånger per år 372 kr 558 kr 

52 gånger per år 744 kr 1 117 kr 

104 gånger per år 1 489 kr 2 233 kr 

156 gånger per år 2 233 kr 3 350 kr 
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 Tillfälliga kärl vid evenemang eller arrangemang 
För tillfällig användning av kärl debiteras avgift för utkörning, hemtagning, 
behandling samt hyra och tvätt av kärl. Kontakta Knivsta kommun för offert. 
Avgift för eventuell extratömning debiteras enligt kapitel 3.3.1. 

4 Särskilda avgifter 
4.1 Verksamheter vid kretsloppspark 
Verksamheter betalar för besök vid kretsloppsparken med ett klippkort. Korten 
beställs genom Knivsta kommun – Avfall och återvinning. 

Tabell 13  Avgift för verksamheter för besök vid Kretsloppspark 
Tjänst Kort för 5 besök Kort för 10 besök 

Personbil med släp 1 861 kr 3 722 kr 

Övriga fordon, max 3,5 ton 2 482 kr 4 963 kr 

 

 Felsorteringsavgift 
Om abonnenten inte sorterar enligt kommunens sorteringsanvisningar 
debiteras en avgift för felsortering. Om felsorteringen anses vara av betydelse 
för möjligheterna att behandla avfallet har kommunen rätt att inte tömma 
avfallsbehållaren och anmoda abonnenten att vidta rättelse innan nästa 
tömningstillfälle. Avgiften debiteras per avfallsbehållare och 
tömningstillfälle. 

Tabell 14  Avgift vid felsortering 
Avgift, kr per behållare och tömningstillfälle 517 kr 

 

 Byte av kärl 
Byte av kärl kan ske 1 ggr/år utan avgift. För byte som sker oftare än 1 ggr/år 
betalas avgift. 

Tabell 145  Avgift för byte av kärl oftare än 1 ggr/år 
Tjänst Avgift 

Byte av kärl, max 1 gång/år Ingen avgift 

Byte av kärl oftare än 1 gång/år, kr per kärl 496 kr 
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1 Allmänna bestämmelser 

Avgifter i taxan är angivna inklusive moms. 

Gällande bestämmelser för hanteringen av avfall under kommunalt ansvar 

enligt 15 kap. 20 § miljöbalken finns i föreskrifter för avfallshantering i 

Knivsta kommun. 

1.1 Principer 

Dessa föreskrifter om avgifter har kommunen beslutat med stöd av 27 kap. 

4 § miljöbalken. Avfallstaxan omfattar avgifter för den hantering av avfall 

som utförs genom kommunens försorg och som kommunen ansvarar för 

enligt 15 kap. 20 § miljöbalken. Enligt 27 kap. § 5 i samma kapitel får 

avfallsavgift tas ut på ett sådant sätt att återanvändning, återvinning eller 

annan miljöanpassad avfallshantering främjas. 

Kommunfullmäktige beslutar om taxan. 

1.2 Definitioner 

Bostad 

En bostad ska vara avsedd för att bo i och ha ett kök med indraget vatten och 

avlopp.   

En- och tvåbostadshus  

En- och tvåbostadshus är bostäder som används för permanentboende. 

Begreppet omfattar villor, radhus, kedjehus och parhus.  

Flerbostadshus  

Bostadshus med minst två våningar och minst tre lägenheter och där 

lägenheterna ligger på varandra.  

Fritidshus 

Fritidshus är bostad som används för rekreation och som inte behöver 

hämtning av avfall året runt. Fritidshusen behöver dock, till skillnad från 

andra bostäder, inte ha vatten och avlopp indraget för att omfattas av 

bostadsbegreppet. Om en eller flera personer är folkbokförda på fastigheten 

eller om det finns behov av hämtning av avfall året runt definieras 

fastigheten som en- och tvåbostadshus. 

Verksamheter  

Till verksamheter räknas alla verksamheter som inte är hushåll och som 

genererar avfall som liknar avfall från hushåll, till exempel affärer, 

restauranger, skolor, vårdinrättningar, fritidsanläggningar med mera som 

inte utgörs av boende. Till verksamheter räknas även bostäder i speciella 
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boenden som inte har full boendestandard, till exempel studentkorridorer, 

verksamheter för vård och omsorg samt kolonilott.  

Övriga begrepp som används i denna taxa har samma betydelse som i 

föreskrifter om avfallshantering för Knivsta kommun samt 15 kap. 

miljöbalken och avfallsförordningen (2020:614). 

1.3 Avgiftsskyldighet 

Avgiftsskyldig, enligt denna taxa, är fastighetsinnehavare inom Knivsta 

kommun. Med fastighetsinnehavare avses den som äger en fastighet eller 

den som enligt 1 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som 

fastighetsägare. Tomträttsinnehavare jämställs med fastighetsinnehavare. 

Alla fastighetsinnehavare är skyldiga att göra anmälan om hämtning av avfall 

till kommunen. 

1.4 Betalning och fakturering 

Avgifter enligt denna taxa ska betalas till kommunen. 

Eventuell anmärkning mot fakturan ska göras inom åtta dagar från 

fakturadatum. Avgifter ska betalas vid den tidpunkt som anges på fakturan. 

Sker inte betalning av utfärdad faktura inom föreskriven tid kan kostnader 

tillkomma för exempelvis inkasso.  

Betalningsskyldighet vid abonnemang föreligger även då avfall ej finns att 

hämta eller i de fall hämtning inte kunnat utföras. 

1.5 Anmälan om ändring 

Ändringar i ägarförhållanden samt abonnemanget, som påverkar 

beräkningen av avgiftens storlek, till exempel behållarvolym eller 

hämtningsfrekvens ska meddelas skriftligt till kommunen. Om ändring sker 

under debiteringsperioden regleras avgiftsnivån vid nästkommande 

ordinarie debiteringstillfälle. Betalningsansvar upphör först då anmälan om 

ändrade ägarförhållanden inkommit. 

1.6 Om taxan saknar tillämpning 

I de fall där taxan inte går att tillämpa, exempelvis vid hämtning med andra 

metoder än de som är beskrivna i denna avfallstaxa eller där förhållandena 

väsentligt avviker från vad som är normalt får Knivsta kommuns avfallschef 

besluta om avgifter i enlighet med grunderna för denna avfallstaxa och de 

grunder som anges i 27 kap 5§ Miljöbalken.  

1.7 Avfallsavgifterna 

Taxan består av tre delar: grundavgift, rörlig avgift för hämtning och 

behandling samt avgifter för tilläggstjänster. 
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 Grundavgift 

Grundavgiften bidrar till att finansiera kostnader för kretsloppspark, 

insamling av returpapper från allmänna platser samt för kommunens arbete 

med planering och uppföljning, administration, information, kundtjänst och 

fakturering. 

En- och tvåbostadshus med gemensamma avfallsbehållare eller 

gemensamhetslösning, enligt 42-43 §§ i kommunens föreskrifter om 

avfallshantering, betalar en grundavgift per bostad för en- och tvåbostadshus 

enligt kapitel 2.2 och delar på rörlig avgift för abonnemanget, se kapitel 1.7.2.  

När det finns flera bostäder på en fastighet ska grundavgift betalas för varje 

bostad. För så kallade Attefallshus gäller grundavgift för lägenheter, när 

byggnaden används som bostad och abonnemang för avfallshämtningen 

delas med huvudbyggnaden. Om abonnemang inte delas med 

huvudbyggnaden ska varje bostad betala var sin grundavgift för en- och 

tvåbostadshus, enligt kapitel 2.1. 

 Rörlig avgift och tilläggstjänster 

Avgifterna finansierar bland annat kostnader för insamling, transport, 

eventuell eftersortering och behandling av avfall från hushåll och 

verksamheter.  

En- och tvåbostadshus med gemensamma avfallsbehållare (delade kärl) eller 

gemensamhetslösning, enligt 42-43 §§ i kommunens föreskrifter om 

avfallshantering, delar på rörlig avgift för abonnemanget. När hushåll ingår i 

gemensamhetslösning, enligt 43 §, får abonnemang med rörliga avgifter för 

flerbostadshus och verksamheter enligt kapitel 3.2 användas. 

 Returpapper – insamling från fastighet 

Fastighetsinnehavare får beställa hämtning av returpapper av någon av de 

entreprenörer som Knivsta kommun har godkänt. Avgifter för hämtning av 

returpapper från fastighet bestäms av den godkända entreprenören enligt 

förutsättningarna i godkännandet från kommunen och i konkurrens med 

övriga godkända entreprenörer. Avgifterna betalas till den entreprenör som 

anlitas. 

 Bygg- och rivningsavfall 

Bygg- och rivningsavfall lämnas till valfri mottagningsanläggning som har 

tillstånd att ta emot avfallet. Avgift betalas till mottagaren. Det gäller även 

asbest, stubbar med mera.  

Privatperson som själv gjort om- eller nybyggnationer på sin fastighet får 

själv transportera bygg- och rivningsavfallet till kommunens kretsloppspark, 

när mängden avfall inte överskrider vad som kan transporteras med 

personbil och släpvagn. Privatpersonen får då lämna avfallet utan avgift vid 

kretsloppsparken.vatten 
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Fastighetsinnehavare får beställa hämtning av bygg- och rivningsavfall av 

någon av de entreprenörer som Knivsta kommun har godkänt. Avgifter för 

hämtning av bygg- och rivningsavfall från fastighet bestäms av den godkända 

entreprenören enligt förutsättningarna i godkännandet från Knivsta 

kommun och i konkurrens med övriga godkända entreprenörer. Avgifterna 

betalas till den entreprenör som anlitas.  

 

1.8 Avgifter vid undantag enligt föreskrifterna 

Uppehåll 

Vid uppehåll i tömning, enligt 66 § i kommunens föreskrifter om 

avfallshantering, debiteras grundavgift under hela uppehållsperioden, men 

inte rörlig avgift. 

Hemkompostering 

När matavfall komposteras och har anmälts enligt 60 § i kommunens 

föreskrifter för avfallshantering dras 269 kr per år av från den ordinarie 

avgiften för abonnemang året runt, och 114 kr per år för fritidshus. 

1.9 Indexuppräkning av taxan 

Avgifterna i denna avfallstaxa får regleras baserat på fastställt index. Ändring 

av avgifterna får ske högst en gång per år baserat på förändring i avfallsindex 

A12:1 MD. Förändringen räknas med juni månad, det år då senaste beslutet 

om avgifter fattades, som basmånad, varvid basmånadens indextal jämförs 

med indextalet för juni månad innevarande år. Framräknade priser avrundas 

till hela kronor för avgift inklusive moms. Avfallsansvarig nämnd fattar 

beslut om de nya avgifterna. Höjningen träder i kraft 1 januari efterföljande 

år. 
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2 Avgifter för en- och tvåbostadhus samt fritidshus  

2.1 Grundavgift 

Tabell 1 Grundavgift, kr per bostad och år 

Kundkategori Avgift 

En- och tvåbostadshus 1 944 kr 

Fritidshus 1 148 kr 

Grundavgift uppehåll 300 kr 

 

2.2 Rörlig avgift 

Angivna avgifter gäller när kärlet placeras vid fastighetsgräns vid farbar väg, 

inom 1,5 meter från hämtningsfordonets uppställningsplats. Vid annan 

placering tillämpas dragvägstillägg enligt kapitel 2.3.3. 

Tabell 2 Året runt, hämtning och behandling, kr per år 

Abonnemang Antal tömningar 

per år 

(kärl 1 + kärl 2) 

Avgift 

Fyrfackskärl, kärl 1 och kärl 2 26 + 13 1 799 kr 

Fyrfackskärl, kärl 1 och kärl 2 131 + 13 1 199 kr 

Fyrfackskärl, kärl 1 26 1 799 kr 

Fyrfackskärl, kärl 1 131 1 199 kr 

Tvåfackskärl2 370 liter, för matavfall 

respektive restavfall 

26 2 347 kr 

Tvåfackskärl2 370 liter, för matavfall 

respektive restavfall 

131 1 572 kr 

1.  Fyrfackskärl 1 eller tvåfackskärl kan hämtas var fjärde vecka om 
matavfall komposteras enligt 60 § i kommunens föreskrifter för 
avfallshantering. Hemkompostrabatt är avdragen. 

2.  Tvåfackskärl gäller om något insatsfack tas bort från kärl 1 av 
fyrfackskärlen. 
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Hämtning från fritidshus sker under perioden vecka 16 till vecka 41. 

Tabell 3 Fritidshus, hämtning och behandling, kr per år 

Abonnemang Antal tömningar 

per år 

(kärl 1 + kärl 2) 

Avgift 

Fyrfackskärl, kärl 1 och kärl 2 13 + 7 765 kr 

Fyrfackskärl, kärl 1 och kärl 2 71 + 7 424 kr 

Fyrfackskärl, kärl 1 13 765 kr 

Fyrfackskärl, kärl 1 71 424 kr 

Tvåfackskärl2 370 liter, för matavfall 

respektive restavfall 

13 1 004 kr 

Tvåfackskärl2 370 liter, för matavfall 

respektive restavfall 

71 589 kr 

1.  Fyrfackskärl 1 eller tvåfackskärl kan hämtas var fjärde vecka om 
matavfall komposteras enligt 60 § i kommunens föreskrifter för 
avfallshantering. Hemkompostrabatt är  avdragen. 

2.  Tvåfackskärl gäller om något insatsfack tas bort från kärl 1 av 
fyrfackskärlen. 
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2.3 Tilläggstjänster 

 

 Extra abonnemang - kärl 

Vid behov kan fastighetsinnehavaren teckna abonnemang med ytterligare 

kärl, utöver ordinarie abonnemang med fyrfackskärl. 

Tabell 4  Avgift för extra kärl, kr per kärl och år 

Abonnemang Antal 

tömningar 

per år 

Avgift 

Extra fyrfackskärl Kärl 1 26 1 799 kr 

Extra fyrfackskärl Kärl 2 13 620 kr 

Extra 190 liters kärl för restavfall 26 2 885 kr 

Extra 140 liters kärl för matavfall 26 2 626 kr 

 

 Extra tömningar och extra säck 

Fastighetsinnehavare som tillfälligt har för mycket restavfall kan beställa 

extra tömning av kärl eller använda extra säck. Hämtning av extra säck ska 

beställas i förväg. Säcken ska förslutas väl och ställas ut bredvid ordinarie 

kärl. Hämtning sker i samband med nästkommande ordinarie 

hämtningstillfälle för kärl 1. Endast sorterat restavfall får läggas i säcken.  

Extra tömning av kärl 1 kan beställas och utförs inom tre arbetsdagar. 

Extratömning av kärl 2 utförs inom fem arbetsdagar. 

 

Tabell 5  Avgift för extra tömningar och extra säck, kr per säck 
eller kärl 

Tjänst Avgift 

Extra säck, max 125 liter/15 kg 103 kr 

Extra tömning av Kärl 1 362 kr 

Extra tömning av Kärl 2 362 kr 
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 Dragväg  

 

Tabell 6  Dragväg, kr per kärl och år 

Antal tömningar per år och 
tömningsfrekvens 

Avstånd 
1,5 - 10 meter 

Avstånd 

10 -30 meter1 

Avstånd 

30-50 meter1 

En- och tvåbostadshus, avgift per 
kärl 

   

26 gånger per år, varannan vecka 310 kr 931 kr 1 551 kr 

13 gånger per år, var fjärde vecka 155 kr 465 kr 776 kr 

Fritidshus, avgift per kärl    

13 gånger per år, varannan vecka, under 

vecka 16-41 

155 kr 465 kr 776 kr 

7 gånger per år, var fjärde vecka, under 

vecka 16-41 

83 kr 248 kr 414 kr 

1. Dragväg längre än 10 meter tillåts bara om det finns särskilda skäl, enligt 

40 § kommunens föreskrifter för avfallshantering.  
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3 Avgifter för flerbostadshus och verksamheter  

3.1 Grundavgift 

Tabell 7 Grundavgift, kr per år 

Kundkategori Avgift 

Flerbostadshus, per lägenhet 1 127 kr 

Institutionsboende och studentkorridor, per lägenhet 889 kr 

Verksamheter, per hämtningsadress 889 kr 

 

3.2 Rörlig avgift för mat- och restavfall  

Matavfall ska sorteras ut och läggas i särskilt kärl, som är avsedd för 

matavfall.  

För flerbostadshus ingår kostnaderna för det antal kärl för matavfall som 

behövs. Matavfallet hämtas med som mest samma antal hämtningar som 

restavfallet.  

För verksamheter ingår ett 140 liter kärl för matavfall per hämtadress. 

Samma hämtningsintervall som för restavfall ska tillämpas för det kärl för 

matavfall som ingår utan extra avgift. För ytterligare kärl för matavfall 

debiteras avgift per behållare, enligt Tabell 9. 

Angivna avgifter gäller när kärlet placeras vid fastighetsgräns vid farbar väg, 

inom 10 meter från hämtningsfordonets uppställningsplats. Vid annan 

placering tillämpas dragavståndstillägg enligt kapitel 3.3.2. 

Tabell 8 Avgift för sorterat restavfall, kr per kärl och år 

Kärl, 

volym 

26 ggr/år 

(Varannan 

vecka) 

52 ggr/år 

(Varje 

vecka) 

104 ggr/år 

(Två gånger 

per vecka) 

156 ggr/år 

(Tre gånger 

per vecka) 

190 liter 1 313 kr 2 626 kr Erbjuds inte Erbjuds inte 

370 liter 2 554 kr 5 118 kr 11 260 kr 16 885 kr 

660 liter 4 560 kr 9 130 kr 20 080 kr 30 120 kr 
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Tabell 9  Avgift för sorterat matavfall för verksamheter, utöver 
första kärlet, kr per kärl och år 

Kärl, 

volym 

26 ggr/år 

(Varannan 

vecka) 

52 ggr/år 

(Varje 

vecka) 

104 ggr/år 

(Två gånger 

per vecka) 

156 ggr/år 

(Tre gånger 

per vecka) 

140 liter 579 kr 1 158 kr 2 554 kr 3 836 kr 

370 liter 1 872 kr 3 743 kr 8 241 kr 12 356 kr 
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3.3 Tilläggstjänster 

 Extra hämtningar 

Extra tömningar av kärl kan beställas och utförs inom tre arbetsdagar. 

Hämtning av extra säck ska beställas i förväg. Säcken ska förslutas väl och 

ställas bredvid ordinarie restavfallskärl. Hämtning sker i samband med 

nästkommande ordinarie hämtningstillfälle. 

Tabell 10  Avgift för extra hämtning, per säck eller kärl 

Tjänst Avgift 

Kärl 140-370 liter, kr per kärl 403 kr 

Kärl 660 liter, kr per kärl 434 kr 

Extra säck sorterat restavfall, max 125 liter/15 kg, 

kr per säck 103 kr 

 

Om beställd extra tömning av kärl inte kan utföras på grund av hinder, 

debiteras avgift för så kallad bomkörning.  

Tabell 11  Avgift för bomkörning 

Tjänst Avgift 

Avgift vid bomkörning, per hämtställe 155 kr 

 

 Dragavstånd för kärl 

I de fall fastighetsinnehavaren har beställt abonnemang med tillägg för 

dragväg hämtas kärl med längre avstånd än 10 meter mot avgift enligt nedan.  

Avgift för dragväg gäller för alla typer av kärl och debiteras per kärl, baserat 

på tömningsintervall och avstånd mellan kärlets placering och 

hämtningsfordonets uppställningsplats.  

Tabell 12  Avgift för dragväg, per kärl och per år 

Tömningsintervall Avstånd 

10,1 - 20 meter 

Avstånd 

20,1 - 30 meter 

26 gånger per år 372 kr 558 kr 

52 gånger per år 744 kr 1 117 kr 

104 gånger per år 1 489 kr 2 233 kr 

156 gånger per år 2 233 kr 3 350 kr 
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 Tillfälliga kärl vid evenemang eller arrangemang 

För tillfällig användning av kärl debiteras avgift för utkörning, hemtagning, 

behandling samt hyra och tvätt av kärl. Kontakta Knivsta kommun för offert. 

Avgift för eventuell extratömning debiteras enligt kapitel 3.3.1. 

4 Särskilda avgifter 

4.1 Verksamheter vid kretsloppspark 

Verksamheter betalar för besök vid kretsloppsparken med ett klippkort. Korten 

beställs genom Knivsta kommun – Avfall och återvinning. 

Tabell 13  Avgift för verksamheter för besök vid Kretsloppspark 

Tjänst Kort för 5 besök Kort för 10 besök 

Personbil med släp 1 861 kr 3 722 kr 

Övriga fordon, max 3,5 ton 2 482 kr 4 963 kr 

 

 Felsorteringsavgift 

Om abonnenten inte sorterar enligt kommunens sorteringsanvisningar 

debiteras en avgift för felsortering. Om felsorteringen anses vara av betydelse 

för möjligheterna att behandla avfallet har kommunen rätt att inte tömma 

avfallsbehållaren och anmoda abonnenten att vidta rättelse innan nästa 

tömningstillfälle. Avgiften debiteras per avfallsbehållare och 

tömningstillfälle. 

Tabell 14  Avgift vid felsortering 

Avgift, kr per behållare och tömningstillfälle 517 kr 

 

 Byte av kärl 

Byte av kärl kan ske 1 ggr/år utan avgift. För byte som sker oftare än 1 ggr/år 

betalas avgift. 

Tabell 145  Avgift för byte av kärl oftare än 1 ggr/år 

Tjänst Avgift 

Byte av kärl, max 1 gång/år Ingen avgift 

Byte av kärl oftare än 1 gång/år, kr per kärl 496 kr 
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Samhällsutvecklingsnämndens presidieberedning 

Ansökan om LOVA-bidrag för framtagande av lokalt 
åtgärdsprogram (LÅP) för Valloxen och Lövstaån 

 

Förslag till beslut 

Samhällsutvecklingsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att söka LOVA-bidrag i syfte att ta 
fram lokala åtgärdsprogram för Valloxen och Lövstaån. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Lokalt åtgärdsprogram för Valloxen och Lövstaån ska fungera som ett underlag i den fysiska 
planeringen samt för att vidta åtgärder för att berörda vattenförekomster ska uppnå god 
status i enlighet med vattenförvaltningen. Samhällsbyggnadskontoret avser att söka LOVA-
bidrag för att ta fram lokalt åtgärdsprogram (LÅP) för Valloxen och Lövstaån. De totala 
kostnaderna för projektet uppskattas uppgå till omkring 800 000 kr, varav bidraget finansierar 
upp till 80 procent av kostnaderna. Projektet planeras pågå under två år (2023-2024).  

 

Ärendet 

Sjön Valloxen (WA73123222) och de två vattendragen Lövstaån (WA17449170 respektive 
WA21976589) är vattenförekomster som är känsliga för påverkan från markanvändning i 
närområdet. Detta innebär att planer på att exploatera naturmark i anslutning till 
vattenförekomsterna kräver omfattande utredningar och åtgärder för att lösa 
dagvattenhanteringen. Genom att utreda påverkan på vattenförekomsterna i sin helhet och 
identifiera var och genom vilken åtgärd bästa reningseffekt kan uppnås kan arbetet med 
detaljplaneprojekten underlättas och effektiveras 

För att kunna ta fram lokala åtgärdsprogram för Valloxen och Lövstaån avser förvaltningen 
att söka LOVA-bidrag som finansierar upp till 80 procent av kostnaderna. De totala 
kostnaderna för projektet beräknas uppgå till cirka 800 000 kr. Projektet planeras att drivas 
av samhällsbyggnadskontoret med stöd av Roslagsvatten. Projektet är tänkt att pågå under 
två års tid, med start våren 2023.   

 

Ekonomisk konsekvensanalys 

Om projektmedel beviljas erhålls sannolikt medel som motsvarar 80 procent av projektets 
förväntade kostnader. Kommunens medfinansiering av resterande 20 procent sker i form av 
nedlagd tid i projektet vilket belastar framförallt detaljplaneverksamheten. Kostnaden bedöms 
rymmas inom budget. Genom att ta fram lokala åtgärdsprogram kommer den fysiska 
planeringen att effektiveras eftersom dessa frågor inte behöver utredas i varje enskild 
detaljplan.  
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Barnkonsekvensanalys 

Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 

 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande, 2022-10-25 

 

Beslutet ska skickas till 

Akten 

 

 

 

Jenny Rydåker   Maria Cassel 

Samhällsbyggnadschef  Planchef 
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 

 

Ja  Nej   

 

Förklara oavsett svar. 

Ansökan om LOVA-bidrag för framtagande av lokalt åtgärdsprogram för Valloxen och 
Lövstaån påverkar endast förvaltningens ordinarie verksamhet.  

 

Om, ja fortsätt med frågorna. 

 

2. Hur har barns bästa beaktats? 

 

 

 

 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 

 

 

 

 

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett? 

 

Ja  Nej   

 

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument  

 

Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt 
hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats. 

 

Enligt FN är alla under 18 år 

att betrakta som barn 
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