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1. Upprop 

----- 

2. Val av justerare 

Justeringen kommer att äga rum på kommunledningskontoret på dag och tid som bestäms på 

sammanträdet. 

----- 

3. Sammanträdets laga tillkomst och fastställande av dagordning 

----- 

4. Interpellationer 

Inlämnande av interpellation bör ske till kommunfullmäktiges sekreterare senast måndagen den 27 

februari 2012. 

----- 

5. Frågor 

Inlämnande av fråga bör ske till kommunfullmäktiges sekreterare senast måndagen den 27 februari 

2012. 

----- 

6. Inlämnande av motioner 

Inlämnande av motion bör ske till kommunfullmäktiges sekreterare senast måndagen den 27 februari 

2012. 
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7. Avsägelser och fyllnadsval (KS 2012.012) 

Kvarstående valärenden 

1. Val av ersättare (FP) till fritidsnämnden 

2. Ledamot (MP) till socialnämnden 

3. Ledamot (MP) till fritidsnämnden 

Inkomna valärenden 

1. Avsägelse – Dan Thelin (MP), ersättare i kommunstyrelsen 

2. Avsägelse – Gabriel Liljenström (MP), ledamot i utbildningsnämnden 
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8. Svar på motion (S) Planera för insamling av hushållsavfall i Vallentuna 

(KS 2011.102) 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige bifaller motionen. 

Beslut om insamling av hushållsavfall bör föregås av en utredning. Finansiering av en sådan utredning 

kan ske från överskott av avfallsverksamheten. 

Ärendet i korthet 

Vallentuna är en av de nio SÖRAB-kommunerna som tillsammans har tagit fram ”Plan för hantering 

av avfallshantering i ett hållbart samhälle 2009-2020”, antagen av kommunfullmäktige i december 

2008. I planen finns åtta övergripande mål, vilka Vallentuna kommer att ha svårt att uppnå eftersom 

kommunen idag inte har någon planering för insamlandet av matavfall från hushåll.  

Socialdemokraterna yrkar därför att: 

• kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att planera för insamlande av matavfall från 

hushåll i Vallentuna kommun. 

Motionen har skickats på remiss till samhällsbyggnadsnämnden och till myndighetsnämnden för 

teknik och miljö. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-01-31 § 191 

Kommunstyrelsen 2012-02-13 § 7 

Handlingar 

1. Motion (S) Planera för insamlande av matavfall från hushåll i Vallentuna 
2. Remiss - Motion (S) Planera för insamlande av matavfall från hushåll i Vallentuna 
3. Svar på motion S - Planera för insamlande av matavfall från hushåll i Vallentuna, yttrande 

MTM 
4. Tjänsteskrivelse Svar på motion (S) Planera för insamling av hushållsavfall i Vallentuna 

Expedieras till 

Akten 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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9. Svar på motion (MP) insamling av matavfall från hushåll (KS 

2011.164) 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige anser det första yrkandet i motionen besvarat och avslår det andra yrkandet. 

Finansiering av en utredning om hur man bäst implementerar insamling av matavfall kan ske från 

överskott av avfallsverksamheten. Införandet av ett frivilligt system för insamling av matavfall kan ske 

men ska föregås av en utredning. 

Ärendet i korthet 

Kommunerna som är anslutna till SÖRAB har som mål att minst 40 % av hushållsavfallet, inklusive 

matavfall, ska återvinnas under nästa år. Detta kommer att bli svårt att uppnå för Vallentuna 

kommun. Frivillig anslutning till ett matavfallssystem, mot en lägre avgift jämfört med dem som inte 

ansluter sig, har i andra kommuner visat sig vara framgångsrikt för att öka insamlingen av matavfall 

från hushåll. Inför det nya avtalet angående sophämtning som ska börja gälla 1 april 2014 bör 

kommunens önskemål vara fastställda.  

Miljöpartiet yrkar därför att: 

• medel avsätts för att finansiera en utredning hur man bäst implementerar insamling av matavfall 

från hushållen 

• kommunen inför ett frivilligt system för denna insamling från och med april 2014 och i samband med 

detta justerar avfallstaxorna på lämpligt sätt 

Motionen har skickats på remiss till samhällsbyggnadsnämnden 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-01-31 § 192 

Kommunstyrelsen 2012-02-13 § 8 

Yrkanden 

Örjan Lid (M) yrkar att det första yrkandet i motionen anses besvarat och att det andra yrkandet i motionen 

avslås. 

Margareta Lundberg (MP) yrkar bifall till motionen. 

Jaana Tilles (S) yrkar bifall till Örjan Lids ändringsyrkande. 

Handlingar 

1. Motion (MP) insamling av matavfall från hushållen 
2. Svar på motion (MP) - Insamling av matavfall från hushållen, yttrande SBN 
3. Tjänsteskrivelse Svar på motion (Mp) Insamling av matavfall från hushåll 

Expedieras till 

Akten 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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10. Svar på motion (V) bestämmelser om ersättning till förtroendevalda 

(KS 2011.162) 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad. 

Ärendet i korthet 

Jan Tingvall (V) har vid fullmäktige 2011-06-13 väckt motionen om bestämmelser för ersättning till 

förtroendevalda. Motionen yrkar att kommunfullmäktige ska ge arvodeskommittén i uppdrag att se 

över principerna för arvodering och ersättning, samt ta fram ett gediget beslutsunderlag och förslag i 

god tid före valet 2014. 

Kommunledningskontoret föreslår att motionen anses besvarad då det redan ingår i 

arvodeskommitténs uppdrag att inför nya mandatperioder se över bestämmelserna för ersättningar 

och nivåerna på dem. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-01-31 § 193 

Kommunstyrelsen 2012-02-13 § 9 

Handlingar 

1. Motion (V) bestämmelser om ersättning till förtroendevalda 
2. Protokollsutdrag KF § 43 
3. Svar på motion (V) bestämmelser om ersättning till förtroendevalda 

Expedieras till 

Akten 
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11. Svar på motion (DEX) Rösta om motionsförslagen (KS 2011.241) 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige avslår motionen. 

Ärendet i korthet 

Per Norbäck (DEX) väckte vid fullmäktige den 5 september motionen Rösta om motionsförslagen. I 

motionen föreslås det att kommunfullmäktige ska rösta ja eller nej till motionens förslag istället för att 

rösta ja eller nej till kommunstyrelsens förslag. 

Enligt motionären skapas känslan av att beslutet redan är fattat när ordföranden ställer frågan om 

fullmäktige kan "besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag". Motionen besvaras också ibland 

med ett beslut att "fullmäktige anser att motionen är besvarad". Det innebär, menar motionären, att 

sakfrågan i motionen inte återvänder till fullmäktige. 

Kommunledningskontoret föreslår att motionen avslås då kommunallagens 28 § ställer krav på att 

kommunstyrelsen skall lägga ett förslag till beslut. Ordförande är sedan skyldig att ställa proposition 

på samtliga förslag till beslut, varav kommunstyrelsens kommer vara ett. Att frångå ordningen att 

ställa proposition på kommunstyrelsens förslag skulle således bryta mot kommunallagen. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-01-31 § 194 

Kommunstyrelsen 2012-02-13 § 10 

Handlingar 

1. Motion (DEX) - Rösta om motionsförslagen 
2. Svar på motion (DEX) Rösta om motionsförslagen 

Expedieras till 

Akten 
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12. Höjning av anläggningsavgiften för vatten och avlopp (KS 2011.379) 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige fastställer anläggningsavgifter enligt förslag. De nya avgifterna gäller från och 

med 2012-04-01. 

Ärendet i korthet 

Vallentunavattens styrelse har fattat beslut om att föreslå kommunen att höja anläggningsavgiften i 

"VA-taxan för allmänna vatten och avloppsanläggningar i Vallentuna kommun" från 1 januari 2012. 

Höjningen som föreslås är ca 10 %. Förslag till nya avgifter redovisas i bilaga 3. I bilagan framgår 

förslag till de förändrade avgifterna utmärkta med fet stil. Nuvarande avgifter återfinns inom parantes. 

§ 5.8 är ny och föreslås införa i taxan. Innehållet är i enlighet med den praxis som sedan länge 

tillämpats inom Vallentuna kommun men avgiftsnivån har höjts och föreslås kopplas till komponenten 

för del i huvudanläggning i ordinarie taxa. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-01-31 § 196 

Kommunstyrelsen 2012-02-13 § 12 

Handlingar 

1. Vallentunavatten Anläggningsavgifter med bilagor (protokoll nr 37 styrelsemöte och 
anläggningsavgifter inom Roslagsvattens kommuner) 

2. Höjning av anläggningsavgiften för vatten och avlopp 2012, tjänsteskrivelse 
3. Avsnitt ur VA-taxa 

Expedieras till 

Akten 

Vallentunavatten AB 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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13. Taxa för livsmedelskontroll (KS 2011.416) 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige fastställer taxa för livsmedelskontroll enligt förslag. 

Ärendet i korthet 

Myndighetsnämnden för teknik och miljö beslutade den 13 december 2011 § 64 föreslå 

kommunfullmäktige att fastslå föreslagen taxa för livsmedelskontroll. 

Livsmedelsverket har under 2011 tagit fram ett förändrat underlag för riskklassificering innebärande 

att de årliga kontrollavgifterna ska räknas ut på annat sätt än tidigare. 

Till följd av detta har Vallentuna i samarbete med SNO-kommunerna beslutat att den tidigare använda 

tillämpningen skall omarbetas. 

Ett minskat behov av tillsynstid för livsmedelsverksamheterna kan komma att uppstå och timtaxan 

kommer därför att revideras. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-01-31 § 197 

Kommunstyrelsen 2012-02-13 § 13 

Expedieras till 

Akten 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
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14. Anslutningsförfrågan och avtalsförslag till Käppalaförbundet (KS 

2011.383) 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att lämna in anslutningsförfrågan för hela Vallentuna kommun till 

Käppalaförbundet samt godkänna föreslaget tilläggsavtal till Käppalas förbundsordning. 

Ärendet i korthet 

Vallentuna kommun är sedan 1957 medlem i Käppalaförbundet. Enligt tilläggsavtal, tecknat 2005-11-

24 mellan Käppalaförbundet och Vallentuna kommun, råder anslutningsskyldighet inom ett område 

motsvarande de tidigare församlingarna Vallentuna och Orkesta. 

Vallentuna kommun kommer enligt Översiktsplan 2010-2030 att växa befolkningsmässigt även 

utanför det område som för närvarande har anslutningsskyldighet enligt avtal med Käppalaförbundet.  

Vallentunavatten kommer att anlägga en ny spillvattenledning från Karby-/Brottby-området mot 

södra Vallentuna då den nuvarande lösningen i området inte kommer att räcka till på sikt. En 

bedömning är att ledningen kommer att kunna tas i drift 2015, vilket innebär att spillvattnet då måste 

avledas till Käppala. 

De lokala reningsverken i Frösunda, Ekskogen och Kårsta kommer att avvecklas när de når sin 

tekniska livslängd och då det är fördelaktigt att istället avleda spillvattnet till Käppalaverket. 

Sammantaget medför den framtida utvecklingen i kommunen ett behov av att kunna avleda spillvatten 

till Käppalaverket från hela kommunen från och med 2014. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott 2012-01-25 § 4 

Kommunstyrelsen 2012-02-13 § 22 

Expedieras till 

Akt 
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15. Justering av verksamhetsområden för den allmänna VA-anläggningen i 

Vallentuna kommun (KS 2011.232) 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

• Anta verksamhetsområden för de allmänna anläggningarna för vatten, spillvatten, dagvatten 

från fastighet samt dagvatten från gator och allmän platsmark för kommundelarna 

Vallentuna, Lindholmen, Kårsta, Kårsta-by, Ekskogen, Frösunda och Karby-Brottby tätort, 

enligt bifogad kartbilaga (14 sidor). 

• Delegera beslut om smärre justering av verksamhetsområden till styrelsen för 

Vallentunavatten AB. 

Ärendet i korthet 

Roslagsvatten AB har 2011-09-01 föreslagit Vallentuna kommun att gällande verksamhetsområden för 

vatten, spillvatten och dagvatten justeras med nytillkomna områden. Kommunen har inte tagit något 

formellt beslut om att revidera gränserna för verksamhetsområden sedan 2009-03-06, varför det nu 

finns ett behov av att revidera verksamhetsområdena. Dels har gränsen justerats till att bättre följa 

fastighetsgränser och dels har området snävats in för att endast ta med anslutna områden. Dessutom 

har områden som tillkommit under 2010 och 2011 tagits med. 

 

Roslagsvatten AB föreslår också att beslut om smärre justeringar av verksamhetsområden 

fortsättningsvis ska delegeras till styrelsen för Vallentunavatten AB. Som smärre justeringar anses dels 

områden med antagen detaljplan och dels enskilda fastigheter i direkt anslutning till befintligt 

verksamhetsområde. 

 

Förslaget har behandlats i Vallentunavattens styrelse 2011-06-07. Förslaget innebär en sedvanlig 

uppdatering av verksamhetsområdet med hänsyn till kommunens utbyggnad. 

 

Under 2010 och 2011 har följande områden tillkommit: 

 

• Delar av detaljplaneområdet Kulla-Lindholmen (vatten och spillvatten) 

• Detaljplaneområdet Olhamra 1:53 (Påtåker) (vatten och spillvatten) 

• Detaljplaneområdet Tegelbruket (vatten, spillvatten och dagvatten) 

• Detaljplaneområdet Vallentuna-Rickeby 1:327 (vatten, spillvatten och dagvatten) 

• Detaljplaneområdet Skoga (vatten och spillvatten) 

• Delar av Kårsta-by (spillvatten) 

• 3 fastigheter i Lindholmen (vatten och spillvatten) 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott 2012-01-31 § 10 

Kommunstyrelsen 2012-02-13 § 27 

Expedieras till 

Akten 

Roslagsvatten AB 

Vallentunavatten AB 

  



 

 

 
 

 

Handlingar 
 



Ärende 8 
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Kommunstyrelsen 2012-02-13  

   
 

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
   

 

§ 7 

Svar på motion (S) Planera för insamling av hushållsavfall i Vallentuna 

(KS 2011.102) 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen. Beslut om insamling av 

hushållsavfall bör föregås av en utredning. Finansiering av en sådan utredning kan ske från överskott 

av avfallsverksamheten.  

Ärendet i korthet 

Vallentuna är en av de nio SÖRAB-kommunerna som tillsammans har tagit fram ”Plan för hantering 

av avfallshantering i ett hållbart samhälle 2009-2020”, antagen av kommunfullmäktige i december 

2008. I planen finns åtta övergripande mål, vilka Vallentuna kommer att ha svårt att uppnå eftersom 

kommunen idag inte har någon planering för insamlandet av matavfall från hushåll.  

Socialdemokraterna yrkar därför att: 

• kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att planera för insamlande av matavfall från 

hushåll i Vallentuna kommun. 

Motionen har skickats på remiss till samhällsbyggnadsnämnden och till myndighetsnämnden för 

teknik och miljö. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-01-31 § 191 

Handlingar 

1. Tjänsteskrivelse Svar på motion (S) Planera för insamling av hushållsavfall i Vallentuna 
2. Motion (S) Planera för insamlande av matavfall från hushåll i Vallentuna 
3. Svar påmotion (S)-Planera för insamlande av matavfall från hushåll, yttrande SBN 
4. Svar på motion S - Planera för insamlande av matavfall från hushåll i Vallentuna, yttrande 

MTM 

Expedieras till 

Akten 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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Tjänsteskrivelse
Svar på motion (S) Planera för 
insamlande av matavfall från hushåll i 
Vallentuna

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen är besvarad. 

Beslut om insamling av hushållsavfall bör föregås av en utredning. Finansiering av en 

sådan utredning kan ske från överskott av avfallsverksamheten. 

Ärendet i korthet
Vallentuna är en av de nio SÖRAB-kommunerna som tillsammans har tagit fram 

”Plan för hantering av avfallshantering i ett hållbart samhälle 2009-2020”, antagen av 

kommunfullmäktige i december 2008. I planen finns åtta övergripande mål, vilka 

Vallentuna kommer att ha svårt att uppnå eftersom kommunen idag inte har någon 

planering för insamlandet av matavfall från hushåll. 

Socialdemokraterna yrkar därför att:

•  kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att planera för insamlande av 

matavfall från hushåll i Vallentuna kommun.

Motionen har skickats på remiss till samhällsbyggnadsnämnden och till 

myndighetsnämnden för teknik och miljö.

Yttrandet

Samhällsbyggnadsnämndens yttrande

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2010-09-06 § 191 att anta 

samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande som sitt eget och överlämnade detta till 

kommunstyrelsen som svar på remissen.



VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE
KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2011-12-16

DNR KS 2011.102 
SID 2/4

I remissvaret från samhällsbyggnadsnämnden klargörs att hantering av matavfall helt 

styrs av kommunpolitikerna (renhållningsansvarig nämnd samt kommunfullmäktige) 

och att Vallentuna idag saknar beslut om hur utsorterat matavfall från hushåll ska 

hanteras. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår därför att 

samhällsbyggnadsförvaltningen bör få i uppdrag att under 2012 presentera underlag 

inför beslut om hur insamlingen av utsorterat matavfall från hushållen kan 

organiseras i kommunen. 

Yttrande från Myndighetsnämnden för teknik och miljö 

Myndighetsnämnden för teknik och miljö antar samhällsbyggnadsförvaltningens 

yttrande som sitt eget med tillägg att kommunen skyndsamt upphandlar entreprenör 

för uppsamling av matavfall. Yttrandet överlämnas till kommunstyrelsen. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande i korthet

Förutsättningarna för att införa nya och förbättrade system för hantering av matavfall 

bedöms vara goda bl.a. med anledning av att efterfrågan på biogas som 

fordonsbränsle har ökat samtidigt som det verkar finnas en stark vilja hos 

kommuninvånarna att bidra till miljön genom att sortera matavfall för 

biogasproduktion. På senare år har dessutom förutsättningarna för rötning av avfallet 

förändrats och idag är kostnaden för rötning lika stor som för förbränning av avfallet.

Hur matavfall ska hanteras styrs helt av kommunpolitikerna (renhållningsansvarig 

nämnd samt kommunfullmäktige). Vallentuna saknar idag beslut om hur utsorterat 

matavfall från hushåll ska hanteras, vilket innebär att kommunen har svårt att uppnå 

de mål om avfallshantering som antagits i SÖRAB-kommunernas ” Plan för hantering 

av avfallshantering i ett hållbart samhälle 2009-2020”. 

Att ändra ett befintligt system är både kostamt och tidskrävande. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen anser därför att ett beslut om införande av 

matavfallsinsamling i kommunen måste föregås av en utredning och att denna bör 

påbörjas så snart som möjligt. Utredningen bör ge förslag på lämpliga 

insamlingssystem, tekniska lösningar, utrustning, mängder, behandlingsmöjligheter, 
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information till fastighetsägare, tidplan samt ekonomiska konsekvenser. Finansiering 

av utredningen skulle kunna ske från överskott för avfallsverksamheten, så inga extra 

medel behöver tillsättas.

Kommunens nuvarande avtal med entreprenör för kärl- och säckavfall går ut 2013-

03-31 med möjlighet till ett års förlängning och innehåller inte något uppdrag om 

insamling av sorterat matavfall. Om en sådan insamling ska påbörjas innan avtalet 

löper ut måste kommunen träffa ett tilläggsavtal med entreprenören. Risk finns då att 

ändringarna medför stora tilläggskostnader.

Förberedelser för en ny upphandling bör göras under 2012/2013. Detta innefattar en 

utredning och översyn av avtal. Ett nytt entreprenadavtal, med nya kontrakt för 

insamling av kärl- och säckavfall, beräknas vara klart 1 april 2014.

Kommunledningskontorets synpunkter

Kommunledningskontoret instämmer i samhällsbyggnadsnämndens yttrande om att 

kommunen behöver se över hur insamlingen av utsorterat matavfall från hushållen 

kan organiseras i kommunen samt att detta bör föregås av en utredning. 

Handlingar
1. <ol><li style="margin-top: 0px;margin-bottom: 0px;margin-left: 

20px;padding-top: 0px;font-family: Georgia;font-size: 10pt;">Motion (S) 
Planera för insamlande av matavfall från hushåll i Vallentuna</li><li 
style="margin-top: 0px;margin-bottom: 0px;margin-left: 20px;padding-
top: 0px;font-family: Georgia;font-size: 10pt;">Svar påmotion (S)-Planera 
för insamlande av matavfall från hushåll, yttrande SBN</li><li 
style="margin-top: 0px;margin-bottom: 0px;margin-left: 20px;padding-
top: 0px;font-family: Georgia;font-size: 10pt;">Svar på motion S - Planera 
för insamlande av matavfall från hushåll i Vallentuna, yttrande 
MTM</li><li style="margin-top: 0px;margin-bottom: 0px;margin-left: 
20px;padding-top: 0px;font-family: Georgia;font-size: 
10pt;">Tjänsteskrivelse Svar på motion (S) Planera för insamling av 
hushållsavfall i Vallentuna</li></ol>

Inga-Lill Segnestam Shula Gladnikoff -
Samhällsbyggnadschef Planeringschef
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______________________

Ska expedieras till:
Akten
Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsförvaltningen, handläggare
Myndighetsnämnden för teknik och miljö
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Samhällsbyggnadsnämnden 

§ 189 

VALLENTUNA KOMM~mmanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen 

2011 -09- 1 6 
2011-09-06 

Dnr. ____ -w-----------

Remisssvar motion (5) Planera för insamlande av matavfall från hushåll 

Vallentuna (SBN 2011.080) 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden antar samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande som sitt eget och 
överlämnar det till kommunstyrelsen som svar på remissen. 

Ärendet i korthet 

30 (42) 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har författat ett remissvar om planeringen for insamling av matavfall 
från hushåll i Vallentuna. Hur matavfall ska hanteras styrs helt av kommunpolitikerna 
(renhållningsansvarig nämnd samt kommunfullmäktige). Vallentuna saknar idag beslut hur utsorterat 
matavfall från hushåll ska hanteras. I remissvaret framgår att samhällsbyggnadsförvaltningen bör få i 
uppdrag att under år 2012 presentera underlag till beslut så beslut om hur insamlingen av utsorterat 
matavfall från hushåll kan organiseras i kommunen. 

Handlingar 

1. Tjänsteskrivelse 
2. Remiss-Motion (S) Planera för insamlande av matavfall från hushåll i Vallentuna 

Expedieras till 

Akt; 

Kommunledningskontoret, handläggare, Frida Eriksson 

Myndighetsnämnden för teknik och miljö 

Justerandes sIgn Utdragsbestyrkande 
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Myndighetsnämnden för teknik och miWÄLLENTUNA KOMMUN 2011-09-15 
KommunstyrelSen 

2011 -10- 03 
§ 42 
Remissvar motion (5) - Planera för insamlande av matavfall från hushåll 
Vallentuna (5BN 2011.080-452) Dnr: .................................... . 

Beslut 
Myndighetsnämnden får teknik och miljö antar samhällsbyggnadsfårvaltningens yttrande som sitt 

eget med tillägg att kommunen skyndsamt upphandlar entreprenör får uppsamling av matavfall, 

yttrandet överlämnas till kommunstyrelsen. 

Ärendet i korthet 
Samhällsbyggnadsfårvaltningen har författat ett remissvar på Socialdemokraternas motion om 

planeringen för insamling av matavfall från hushåll i Vallentuna. Hur matavfall ska hanteras styrs helt 

av kommunpolitikerna (renhållningsansvarig nämnd samt kommunfullmäktige). Vallentuna saknar 

idag beslut hur utsorterat matavfall från hushåll ska hanteras. I remissvaret framgår att 

samhällsbyggnadsförvaltningen bör få i uppdrag att under år 2012 presentera underlag till beslut så 

beslut om hur insamlingen av utsorterat mat avfall från hushåll kan organiseras i kommunen. 

Ärendets tidigare behandling 
Tidigare behandling MTM au 2011-09-15 § 23. 

Handlingar 
1. Handlingar 

Expedieras till 
Akt 

Kommunledningskontoret, handläggare, Frida Eriksson 

Myndighetsnämnden för teknik och miljö i'J #;.;; 
~>~f 1 

Justerandes sign Utdrags best yrkande 

S (9) 
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SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 

Remissvar motion (S) - Planera för 
insamlande av matavfall från hushåll i 
Vallentuna 

5amhällsbyggnadsförvaltningens förslag 

1. Samhällsbyggnadsnämnden godkänner samhällsbyggnadsfårvaltningens 

förslag till remissvar på Socialdemokraternas motion om insamlingen av 

matavfall från hushåll samt överlämnar den till kommunstyrelsen. 

Ärendet i korthet 
Samhällsbyggnadsfårvaltningen har författat ett remissvar på Socialdemokraternas 

motion om planeringen får insamling av matavfall från hushåll i Vallentuna. Hur 

matavfall ska hanteras styrs helt av kommunpolitikerna (renhållningsansvarig nämnd 

samt kommunfullmäktige). Vallentuna saknar idag beslut hur utsorterat matavfall 

från hushåll ska hanteras. I remissvaret framgår att samhällsbyggnadsförvaltningen 

bör få i uppdrag att under år 2012 presentera underlag till beslut så beslut om hur 

insamlingen av utsorterat matavfall från hushåll kan organiseras i kommunen. 

Bakgrund 
I regionen har efterfrågan på biogas som fordonsbränsle ökat under senaste året och 
tillgången motsvarar inte efterfrågan. Det finns stark vilja hos många 
kommuninvånare att vara med och bidra till miljön genom att sortera matavfall för 
biogas produktion. Intresse hos privatbilister att tanka biogas har ökat. Krav i 
samband med upphandlingar av t ex taxi- och sopbilar som drivs på biogas har ökat 
under senaste året. 

Frivalsdebatten - att undanta viss matavfall från det kommunala ansvaret bidrog till 
att många kommuner var avvaktande med att driva frågor om utsorteringen av 
matavfall. I februari 2011 har diskussioner om frivallagts på is vilket innebär att 
insamlingen och behandlingen av matavfall från verksamheter omfattas av 
kommunens ansvar. 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 
TUNA TORG 2, 2 TR . 186 86 VALLENTUNA 

TFN 08-587 850 00 . FAX 08-587 850 01 

SBF@VALLENTUNA.SE 

WWW.VALLENTUNA.SE 
• VaJlentuna 

kommun 
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Förutsättningarna för rötning av avfallet har också förändrats under förra året och 
ligger idag i nivå med vad det skulle ha kostat att förbränna avfallet (400-600 kr per 
ton). Sedan sommaren 2010 finns en ny omlastningsstation för matavfall vid SÖRABs 
omlastningsstation på Hagby. Matavfall transporteras från Hagby i stora containrar 
och hamnar på en godkänd biogasanläggning. Avfallet rötas med biogasproduktion 
vid Uppsala Vattens anläggning i Uppsala. 

Analys 
Vallentunas avfallsplan innehåller mål för avfallshantering i ett hållbart samhälle 
2009-2020. Ett av målen, "Öka materialåtervinningen", innebär att minst 50 % av 
hushållsavfallet ska återvinnas genom materialåtervinning, inklusive biologisk 
behandling. Det innebär också att minst 35 % av matavfallet från hushåll, 
restauranger, storkök och butiker ska återvinnas genom biologisk behandling. 

Till målen i avfallsplanen finns del mål för 2012. Ett av dessa anger att år 2012 ska 
minst 10 % av hushållens matavfall sorteras ut för biologisk behandling, inklusive 
hemkom postering. 

Resultat av den plockanalys som genomfördes hösten 2009 visar att ungefär hälften 
av kärl- och säckavfallet är biologiskt behandlingsbart. Under 2010 har många 
SÖRAB-kommuner ställt om insamlingen av matavfall till rötning istället för 
kompostering bland annat Solna, Sollentuna, Järfälla, Sundbyberg och Lidingö. 
Insamling av matavfallet sker i papperspåsar i SÖRAB-regionen. 

I kommunens avfallsföreskrifter regleras att matavfall ska sorteras ut från 
livsmedelsverksamheter senast 2011-01-01. Detta avfall kommer främst från 
verksamheter, skolor, storkök, butiker och restauranger. Andel matavfall som 
återvinns från verksamheter genom biologisk behandling ligger fn på 6,70%. 

För att uppnå 35 % målet bör varje kommun leverera ca 20 kg per person och 10 kg 
från verksamheter vilket ger totalt 30 kg/person och år. Trots att stora mängder 
matavfall kommer från verksamheter kan 35% målet knappast uppnås med enbart 
insamlingen från verksamheter. 

Tidplan 
Det kostar tid och pengar att ändra ett befintligt system! Samhällsbyggnads
förvaltningen anser därför att en utredning inför beslut om införande av 
matavfallsinsamlingen i kommunen är nödvändigt i nuläge. Utredningen bör ge 
förslag på vilka lämpliga insamlingssystem, tekniska lösningar, utrustning, mängder, 
behandlingsmöjligheter, information till fastighetsägare, tid plan samt ekonomiska 
konsekvenser. Finansieringen av utredningen kan förslagsvis ske från överskott för 
avfallsverksamheten så extra medel inte behöver tillsättas. 

Avtalet med nuvarande entreprenör för kärl- och säckavfall går ut 2013-03-31 med 
möjlighet till ett års förläggning. Det innehåller inte något uppdrag om insamling av 
sorterat matavfall. Om en sådan insamling ska påbörjas innan avtalet löper ut måste 
kommunen fråga nuvarande entreprenör om detta är möjligt och i så fall träffa ett 

• Vallentuna 
kommun 
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tilläggsavtal med entreprenören. Det finns också risk att tilläggskostnaderna för 
ändringar under avtalstiden kan i vissa fall bli stora. 

Det nya insamlingssystemet med utsortering av matavfall skulle kunna upphandlas 
under år 2013 under förutsättning att politiskt beslut om genomförande finns. 
Alla styrdokument som t ex avfallstaxan, avfallsföreskrifter kommer också att behöva 
revideras! 

Utifrån de krav politiken bestämmer bör därför förberedelser för insamling av 
matavfall göras under en ny upphandling år 2012/2013. Ett nytt entreprenadavtal 
med nya kontrakt för insamling av kärl och säckavfall beräknas vara klara 1 april 
2014. 

Handlingar 

1. Tjänsteskrivelse, daterat 2011-08-10 

2. Motion (S) Planera för insamlande av matavfall från hushåll i Vallentuna. 

Hans Eklund 

ChefTuna Fastigheter 

Expedieras till: 

Akt; 

Kommunledningskontoret, handläggare, Frida Eriksson 

Myndighetsnämnden för teknik och miljö 

rAr ~Lr~ 
eri Fajic 

Renhållningshan äggare 

• Vallentuna 
kommun 
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Till Vallentuna kommunfullmäktige 

Motion 

Planeraför insamlande av matavfallfrån hushåll i 
Va llentuna 

Vallentllna är en av de nio SÖRAB-kommunerna som tillsammans har tagitfram 
den avfallsplan " Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle 2009-2020" som 
antogs av Vallentuna kommunfullmäktige den 15 december 2008. 

Syftet med planen är iförsta hand att minska avfallets mängd ochfarlighet. 
Dessutom ska så stor del av avfallet som möjligt återanvändas. Avfallshantering 
ska ske med bästa möjliga resursutnyttjande och minsta möjliga miljöpåverkan. I 
planenjinns 8 övergripande mål. Kommunerna har kommit olika långt med dessa. 

Alltfler skolor/förskolor, restauranger, handel och storkök av olika slag är med i 
sk. "Gröna linjen" som samlar in matavfall i Vallentuna. Vallentuna har dock ännu 
inte gjort någon planering när det gäller insamlandet av matavfall/rån hushåll. Är 
2012 ska minst 10% av hushållens matavfall sorteras utför biologisk behandling 
inklusive hemkompostel'ing enligt avfallsplanen. Vallentuna kommer inte att uppnå 
detta. Ingen insamling av matavfallfrån hushållen sker idag. 40 % av innehållet i 
soppåsen är idag matavfall som skulle kunna omvandlas till biogas. Det råder stor 
brist på biogas som kan bl.a. kan användas somfol'donsbränsle och som på det 
sättet kan minska användandet av fossila bränslen. 

Vallentuna kommuns avtal med Sita Sverige AB går ut om ett år eller två om 
kommunen väljer attföl'länga avtalet med ett år. Tidpunkten är peljekt att påbölja 
planeringen för insamlande! av matavfall/rån hushåll. Både val av 
insamlingssystem (separata kärl, flerfackskärl, optisk sortering ellel' annat) och all 
informationsarbete kommer att ta tid. Dessutom kan vifå med avfallshanteringen ,' 
som en del i kommunens planarbete så att alla berörda kan utgå/rån gemensamma 
riktli11jer vid ny- och ombyggnation. 

Därfö l'föreslår vi 
I<()lnmuns-lyre/~{;h 

att kOTnmunf ulluläk t.ige uppdrar t ill ~J!9""" Hä·~0P .' 

. . att p lanerafoJ' insaJnlande av matavfallfrån hushåll i 
Vallentuna komnlun. 

Vallentuna den 11 april 2011 

För Socialdemokraterna i Vallcnllllla 

/~1'~ ~. 
v \/~?if7vt / I #~ 

-if 
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Kommunstyrelsen 2012-02-13  

   
 

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
   

 

§ 8 

Svar på motion (MP) insamling av matavfall från hushåll (KS 2011.164) 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige anser det första yrkandet i motionen besvarat och 

avslår det andra yrkandet. Finansiering av en utredning om hur man bäst implementerar insamling av 

matavfall kan ske från överskott av avfallsverksamheten. Införandet av ett frivilligt system för 

insamling av matavfall kan ske men ska föregås av en utredning. 

Ärendet i korthet 

Kommunerna som är anslutna till SÖRAB har som mål att minst 40 % av hushållsavfallet, inklusive 

matavfall, ska återvinnas under nästa år. Detta kommer att bli svårt att uppnå för Vallentuna 

kommun. Frivillig anslutning till ett matavfallssystem, mot en lägre avgift jämfört med dem som inte 

ansluter sig, har i andra kommuner visat sig vara framgångsrikt för att öka insamlingen av matavfall 

från hushåll. Inför det nya avtalet angående sophämtning som ska börja gälla 1 april 2014 bör 

kommunens önskemål vara fastställda.  

Miljöpartiet yrkar därför att: 

• medel avsätts för att finansiera en utredning hur man bäst implementerar insamling av matavfall 

från hushållen 

• kommunen inför ett frivilligt system för denna insamling från och med april 2014 och i samband med 

detta justerar avfallstaxorna på lämpligt sätt 

Motionen har skickats på remiss till samhällsbyggnadsnämnden.  

Yrkanden 

Örjan Lid (M) yrkar att det första yrkandet i motionen anses besvarat och att det andra yrkandet i 

motionen ska avslås. 

Margareta Lundberg (MP) yrkar bifall till motionen. 

Jaana Tilles (S) yrkar bifall till Örjan Lids ändringsyrkande. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer Örjan Lids ändringsyrkande mot Margareta Lundbergs bifallsyrkande och finner att 

kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Örjan Lids ändringsyrkande. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-01-31 § 192 

Handlingar 

1. Tjänsteskrivelse Svar på motion (Mp) Insamling av matavfall från hushåll 
2. Motion (MP) insamling av matavfall från hushållen 
3. Svar på motion (MP) - Insamling av matavfall från hushållen, yttrande SBN 

Expedieras till 

Akten 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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Tjänsteskrivelse
Svar på motion (Mp) Insamling av 
matavfall från hushållen

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. Finansiering av 

en utredning om hur man bäst implementerar insamling av matavfall kan ske från 

överskott av avfallsverksamheten. Införandet av ett frivilligt system för insamling av 

matavfall ska föregås av en utredning.

Ärendet i korthet
Kommunerna som är anslutna till SÖRAB har som mål att minst 40 % av 

hushållsavfallet, inklusive matavfall, ska återvinnas under nästa år. Detta kommer att 

bli svårt att uppnå för Vallentuna kommun. Frivillig anslutning till ett 

matavfallssystem, mot en lägre avgift jämfört med dem som inte ansluter sig, har i 

andra kommuner visat sig vara framgångsrikt för att öka insamlingen av matavfall 

från hushåll. Inför det nya avtalet angående sophämtning som ska börja gälla 1 april 

2014 bör kommunens önskemål vara fastställda. 

Miljöpartiet yrkar därför att:

•  medel avsätts för att finansiera en utredning hur man bäst implementerar 

insamling av matavfall från hushållen

•  kommunen inför ett frivilligt system för denna insamling från och med april 2014 

och i samband med detta justerar avfallstaxorna på lämpligt sätt

Motionen har skickats på remiss till samhällsbyggnadsnämnden. 
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Yttrandet

Samhällsbyggnadsnämndens yttrande

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2010-09-06 § 191 att anta 

samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande som sitt eget och överlämnade detta till 

kommunstyrelsen som svar på remissen.

I remissvaret från samhällsbyggnadsnämnden klargörs att hantering av matavfall helt 

styrs av kommunpolitikerna (renhållningsansvarig nämnd samt kommunfullmäktige) 

och att Vallentuna idag saknar beslut om hur utsorterat matavfall från hushåll ska 

hanteras. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår därför att 

samhällsbyggnadsförvaltningen bör få i uppdrag att under 2012 presentera underlag 

inför beslut om hur insamlingen av utsorterat matavfall från hushållen kan 

organiseras i kommunen. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande i korthet

Förutsättningarna för att införa nya och förbättrade system för hantering av matavfall 

bedöms vara goda bl.a. med anledning av att efterfrågan på biogas som 

fordonsbränsle har ökat samtidigt som det verkar finnas en stark vilja hos 

kommuninvånarna att bidra till miljön genom att sortera matavfall för 

biogasproduktion. På senare år har dessutom förutsättningarna för rötning av avfallet 

förändrats och idag är kostnaden för rötning lika stor som för förbränning av avfallet.

Hur matavfall ska hanteras styrs helt av kommunpolitikerna (renhållningsansvarig 

nämnd samt kommunfullmäktige). Vallentuna saknar idag beslut om hur utsorterat 

matavfall från hushåll ska hanteras, vilket innebär att kommunen har svårt att uppnå 

de mål om avfallshantering som antagits i SÖRAB-kommunernas ” Plan för hantering 

av avfallshantering i ett hållbart samhälle 2009-2020”. 

Att ändra ett befintligt system är både kostamt och tidskrävande. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen anser därför att ett beslut om införande av 

matavfallsinsamling i kommunen måste föregås av en utredning. Utredningen bör ge 

förslag på lämpliga insamlingssystem, tekniska lösningar, utrustning, mängder, 
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behandlingsmöjligheter, information till fastighetsägare, tidplan samt ekonomiska 

konsekvenser. Finansiering av utredningen skulle kunna ske från överskott för 

avfallsverksamheten, så inga extra medel behöver tillsättas.

Kommunens nuvarande avtal med entreprenör för kärl- och säckavfall går ut 2013-

03-31 med möjlighet till ett års förlängning och innehåller inte något uppdrag om 

insamling av sorterat matavfall. Om en sådan insamling ska påbörjas innan avtalet 

löper ut måste kommunen träffa ett tilläggsavtal med entreprenören. Risk finns då att 

ändringarna medför stora tilläggskostnader.

Förberedelser för en ny upphandling bör göras under 2012/2013. Detta innefattar en 

utredning och översyn av avtal. Ett nytt entreprenadavtal, med nya kontrakt för 

insamling av kärl- och säckavfall, beräknas vara klart 1 april 2014.

Kommunledningskontorets synpunkter

Kommunledningskontoret instämmer i samhällsbyggnadsnämndens yttrande om att 

kommunen behöver se över hur insamlingen av utsorterat matavfall från hushållen 

kan organiseras i kommunen samt att detta bör föregås av en utredning. 

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse Svar på motion (Mp) Insamling av matavfall från hushåll

Inga-Lill Segnestam Shula Gladnikoff -
Samhällsbyggnadschef Planeringschef

______________________

Ska expedieras till:
Akten
Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsförvaltningen, handläggare
Myndighetsnämnden för teknik och miljö



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-09-06 

§ 191 

Remissvar motion (MP) Insamling av matavfa/l från hushållen (SBN 

2011.118) 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden antar samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande som sitt eget och 
överlämnar det till kommunstyrelsen som svar på remissen. 

Ärendet i korthet 

32 (42) 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har fOrfattat ett remissvar om planeringen för insamling av matavfall 
från hushåll i Vallentuna. Hur matavfall ska hanteras styrs helt av kommunpolitikerna 
(renhållningsansvarig nämnd samt kommunfullmäktige). Vallentuna saknar idag beslut hur utsorterat 
matavfall från hushåll ska hanteras. I remissvaret framgår att samhällsbyggnadsfOrvaltningen bör få i 
uppdrag att under år 2012 presentera underlag till beslut så beslut om hur insamlingen av utsorterat 
matavfall från hushåll kan organiseras i kommunen. 

Handlingar 

1. Tjänsteskrivelse 
2. Motion (MP) Insamling av hushålIsa\falI 

Expedieras till 
Akt; 

Kommunledningskontoret, handläggare, Frida Eriksson 

Myndighctsnämnden får tcknik och miljö 
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SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 

Remissvar motion (MP) - Insamling av 
matavfall från hushållen 

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag 

1. Samhällsbyggnadsnämnden godkänner samhällsbyggnadsförvaltningens 

förslag till remissvar på Miljöpartiets motion om insamlingen av matavfall 

från hushåll samt överlämnar den till kommunstyrelsen. 

Ärendet i korthet 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har författat ett remissvar på Miljöpartiets motion 

om planeringen för insamling av matavfall från hushåll i Vallentuna. Hur matavfall 

ska hanteras styrs helt av kommunpolitikerna (renhållningsansvarig nämnd samt 

kommunfullmäktige). Vallentuna saknar idag beslut hur utsorterat matavfall från 

hushåll ska hanteras. I remissvaret framgår att samhällsbyggnadsförvaltningen bör få 

i uppdrag att under år 2012 presentera underlag till beslut så beslut om hur 

insamlingen av utsorterat matavfall från hushåll kan organiseras i kommunen. 

Bakgrund 
I regionen har efterfrågan på biogas som fordonsbränsle ökat under senaste året och 
tillgången motsvarar inte efterfrågan. Det finns stark vilja hos många 
kommuninvånare att vara med och bidra till miljön genom att sortera matavfall för 
biogasproduktion. Intresse hos privatbilister att tanka biogas har ökat. Krav i 
samband med upphandlingar av t ex taxi- och sopbilar som drivs på biogas har ökat 
under senaste året. 

Frivalsdebatten - att undanta viss matavfall från det kommunala ansvaret bidrog till 
att många kommuner var avvaktande med att driva frågor om utsorteringen av 
matavfall. I februari 2011 har diskussioner om frivallagts på is vilket innebär att 
insamlingen och behandlingen av matavfall från verksamheter omfattas av 
kommunens ansvar. 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 
TUNA TORG 2, 2 TR . 186 86 VALLENTUNA 

TFN 08-587 850 00 . FAX 08-587 850 01 

SBF@VALLENTUNA.SE 

WWW.VALLENTUNA.SE 

I 1 

•

-- "I 

Vallentuna 
kommun 
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Förutsättningarna fcir rötning av avfallet har också förändrats under förra året och 
ligger idag i nivå med vad det skulle ha kostat att förbränna avfallet (400-600 kr per 
ton). Sedan sommaren 2010 finns en ny omlastningsstation fcir matavfall vid SÖRABs 
omlastningsstation på Hagby. Matavfall transporteras från Hagby i stora containrar 
och hamnar på en godkänd biogasanläggning. Avfallet rötas med biogasproduktion 
vid Uppsala Vattens anläggning i Uppsala. 

Analys 
Vallentunas avfallsplan innehåller mål fcir avfallshantering i ett hållbart samhälle 
2009-2020. Ett av målen, "Öka materialåtervinningen", innebär att minst 50 % av 
hushållsavfallet ska återvinnas genom materialåtervinning, inklusive biologisk 
behandling. Det innebär också att minst 35 % av mat avfallet från hushåll, 
restauranger, storkök och butiker ska återvinnas genom biologisk behandling. 

Till målen i avfallsplanen finns delmäl för 2012. Ett av dessa anger att år 2012 ska 
minst 10 % av hushållens matavfall sorteras ut fcir biologisk behandling, inklusive 
hemkompostering. 

Resultat av den plockanalys som genomfördes hösten 2009 visar att ungefår hälften 
av kärl- och säckavfallet är biologiskt behandlingsbart. Under 2010 har många 
SÖRAB-kommuner ställt om insamlingen av matavfall till rötning istället fcir 
kompostering bland annat Solna, Sollentuna, Järfålla, Sundbyberg och Lidingö. 
Insamling av matavfallet sker i papperspåsar i SÖRAB-regionen. 

I kommunens avfallsfcireskrifter regleras att matavfall ska sorteras ut från 
livsmedelsverksamheter senast 2011-01-01. Detta avfall kommer främst från 
verksamheter, skolor, storkök, butiker och restauranger. Andel matavfall som 
återvinns från verksamheter genom biologisk behandling ligger fn på 6,70%. 

För att uppnå 35 % målet bör varje kommun leverera ca 20 kg per person och 10 kg 
från verksamheter vilket ger totalt 30 kg/person och år. Trots att stora mängder 
matavfall kommer från verksamheter kan 35% målet knappast uppnås med enbart 
insamlingen från verksamheter. 

Tidplan 
Det kostar tid och pengar att ändra ett befintligt system! Samhällsbyggnads
fcirvaltningen anser därför att en utredning infcir beslut om infcirande av 
matavfallsinsamlingen i kommunen är nödvändigt i nuläge. Utredningen bör ge 
förslag på vilka lämpliga insamlingssystem, tekniska lösningar, utrustning, mängder, 
behandlingsmöjligheter, information till fastighetsägare, tidplan samt ekonomiska 
konsekvenser. Finansieringen av utredningen kan förslagsvis ske från överskott fcir 
avfallsverksamheten så extra medel inte behöver tillsättas. 

Avtalet med nuvarande entreprenör för kärl- och säckavfall går ut 2013-03-31 med 
möjlighet till ett års fcirläggning. Det innehåller inte något uppdrag om insamling av 
sorterat matavfall. Om en sådan insamling ska påbörjas innan avtalet löper ut måste 
kommunen fråga nuvarande entreprenör om detta är möjligt och i så fall träffa ett 

• Vallentuna 
kommun 
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tilläggsavtal med entreprenören. Det finns också risk att tilläggskostnaderna för 
ändringar under avtalstiden kan i vissa fall bli stora. 

Det nya insamlingssystemet med utsortering av matavfall skulle kunna upphandlas 
under år 2013 under förutsättning att politiskt beslut om genomförande finns. 
Alla styrdokument som t ex avfallstaxan, avfallsföreskrifter kommer också att behöva 
revideras! 

Utifrån de krav politiken bestämmer bör därför förberedelser för insamling av 
mat avfall göras under en ny upphandling år 2012/2013. Ett nytt entreprenadavtal 
med nya kontrakt för insamling av kärl och säckavfall beräknas vara klara 1 april 
2014. 

Handlingar 

1. Tjänsteskrivelse, daterat 2011-08-10 

2. Motion (MP) Insamling av matavfall frän hushåll, daterad 2011-06-13 

Hans Eklund 

Chef Tuna Fastigheter 

Expedieras till: 

Akt; 

Kommunledningskontoret, handläggare, Frida Eriksson 

Myndighetsnämnden för teknik och miljö 

!en~i~n~ 
RenhållningSha~läggare 

Vallentuna 
kommun 



Till Vallentuna Kommunfullmäktige 

Motion angående insamling av matavfall från hushållen 

Hälften av innehållet j Vallentunabons soppåse består av mataviall, vilket innebär ca 
3500 ton. 

i den gemensamma avfallsplanen för 9 kommuner anslutna till Sörab slås fast att 
nästa år ska minst 40% av hushållsavfallet återvinnas - inklusive matavfalL Det 
sistnämnda kommer inte att kunna genomföras så snabbt här hos oss. 

Det har visat sig i andra kommuner att den bästa vägen att gå är att börja med frivillig 
anslutning till ett matavfallssystem mot en lägre avgift jämfört med dem som inte 
ansluter sig. Vidare behövs inledningsvis stora informationsinsatser; i vissa 
kommuner har man to m "knackat dörr". 

Den 1 april 2014 kommer ett helt nytt avtal att gälla angående den vanliga 
sophämtningen. I god tid innan måste kommunens önskemål vara fastlagda. 
Miljöpartiet yrkar därför 

... att medel avsätts för att finansiera en utredning hur man bäst implementerar 
insamling av matavfall från hushållen 

... att kommunen inför ett frivilligt system för denna insamling från och med april 2014 
och i samband med detta justerar avfallstaxorna på lämpligt sätt 

För Miljöpartiet i Vallentuna ._'" ./ l' 



Ärende 10 
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Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
   

 

§ 9 

Svar på motion (V) bestämmelser om ersättning till förtroendevalda (KS 

2011.162) 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att anse motionen besvarad. 

Ärendet i korthet 

Jan Tingvall (V) har vid fullmäktige 2011-06-13 väckt motionen om bestämmelser för ersättning till 

förtroendevalda. Motionen yrkar att kommunfullmäktige ska ge arvodeskommittén i uppdrag att se 

över principerna för arvodering och ersättning, samt ta fram ett gediget beslutsunderlag och förslag i 

god tid före valet 2014. 

Kommunledningskontoret föreslår att motionen anses besvarad då det redan ingår i 

arvodeskommitténs uppdrag att inför nya mandatperioder se över bestämmelserna för ersättningar 

och nivåerna på dem. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-01-31 § 193 

Handlingar 

1. Svar på motion (V) bestämmelser om ersättning till förtroendevalda 
2. Motion (V) bestämmelser om ersättning till förtroendevalda 

Expedieras till 

Akten 
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Tjänsteskrivelse
Svar på motion (V) bestämmelser om 
ersättning till förtroendevalda

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att anse motionen besvarad då 

arvodeskommittén redan har i uppdrag att inför en ny mandatperiod se över 

principer och nivåer för ersättningar till förtroendevalda.

Ärendet i korthet
Jan Tingvall (V) har vid fullmäktige 2011-06-13 väckt motionen om bestämmelser för 

ersättning till förtroendevalda. Motionen yrkar att kommunfullmäktige ska ge 

arvodeskommittén i uppdrag att se över principerna för arvodering och ersättning, 

samt ta fram ett gediget beslutsunderlag och förslag i god tid före valet 2014.

Kommunledningskontoret föreslår att motionen anses besvarad då det redan ingår i 

arvodeskommitténs uppdrag att inför nya mandatperioder se över bestämmelserna 

för ersättningar och nivåerna på dem.

Bakgrund
Kommunfullmäktige tog den 17 juni 2002 (§ 46, dnr KS 2001.152) beslut om att 

tillsätta en arvodeskommitté. Den fick bland annat i uppdrag att ta fram förslag till 

arvoden för nästkommande mandatperiod och att se över hur fritidspolitikernas 

arbetsförhållanden kan förbättras. Sedan dess har fullmäktige beslutat om 

revideringar av arvoden vid två tillfällen. Dels 2004-12-20 (§ 95), efter att ärendet 

återremitterats två gånger, och dels inför den nuvarande mandatperioden 2010-10-04 

(§ 67).

Inför beslutet i oktober 2010 gjordes en jämförelse med andra jämförbara kommuner 

i Stockholms län. Jämförelsen låg sedan till grund för den föreslagna höjningen av 

ersättningarna. Arvodeskommitténs intentioner var att Vallentuna varken skulle ligga 

bland de kommuner som betalar ut de lägsta ersättningarna eller bland de som 
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betalar ut de högsta. Arvodena ska också avspegla den ökade ansvarsbörda och 

arbetsbelastning som kommunens ökande invånarantal leder till.

Kommunledningskontoret föreslår att motionen anses besvarad. Arvodeskommittén 

har sedan den tillsattes av fullmäktige haft i uppdrag att ta fram förslag till arvoden 

inför den kommande mandatperioden. Uppdraget har skötts genom att se på både 

nivåerna på ersättningarna och principerna för dem. 

Handlingar
1. Svar på motion (V) bestämmelser om ersättning till förtroendevalda

Ann-Charlotte Järnström Victor Kilén
kommundirektör Kanslichef

______________________

Ska expedieras till:
Akten



V ÄNSTERP ARTIET 
VALLENTUNA 

2011-06-13 

Motion om bestämmelser om ersättning till C-ortroendevalda 

I Vallentuna har kommunstyrelsens ordförande efter den senaste höjningen 780 000 kr i 
årsarvode. Det var tidigare 705 531 kr. Vilka anställda kan räkna med en sådan höjning? 
Arvodet utgör dessutom 118 % av det arvode som riksdagsledamöterna lar. I samma beslut 
höjdes även de flesta övriga arvoden och ersättningar kraftigt. Beslutet togs 2010-10-04 
under stor tidspress för att arvodena skulle kunna börja gälla för den nya valperioden. 

Vi anser att principerna för arvoderingen av förtroendevalda i Vallentuna måste diskuteras 
mera förutsättningslöst och arvoden och ersättningar måste ses över på ett grundligare sätt så 
att arvodena blir rimliga. Det förutsätter att arbetet kommer igång genast så att det finns tid ta 
fram ett bra underlag, diskutera principerna och lägga fram ett nytt, väl förankrat förslag. 

Vänsterpartiet yrkar att 
Kommunfullmäktige beslutar att under 2011 ge arvodeskommitten i uppdrag att se över 
principerna för arvodering och ersättning till de förtroendevalda i Valletuna kommun, ta fram 
ett gediget beslutsunderlag och lägga fram ett förslag i god tid före nästa val. 

Jan Tingvall 
Vänsterpartiet 



Ärende 11 
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Kommunstyrelsen 2012-02-13  

   
 

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
   

 

§ 10 

Svar på motion (DEX) Rösta om motionsförslagen (KS 2011.241) 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige avslår motionen. 

Ärendet i korthet 

Per Norbäck (DEX) väckte vid fullmäktige den 5 september motionen Rösta om motionsförslagen. I 

motionen föreslås det att kommunfullmäktige ska rösta ja eller nej till motionens förslag istället för att 

rösta ja eller nej till kommunstyrelsens förslag. 

Enligt motionären skapas känslan av att beslutet redan är fattat när ordföranden ställer frågan om 

fullmäktige kan "besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag". Motionen besvaras också ibland 

med ett beslut att "fullmäktige anser att motionen är besvarad". Det innebär, menar motionären, att 

sakfrågan i motionen inte återvänder till fullmäktige. 

Kommunledningskontoret föreslår att motionen avslås då kommunallagens 28 § ställer krav på att 

kommunstyrelsen skall lägga ett förslag till beslut. Ordförande är sedan skyldig att ställa proposition 

på samtliga förslag till beslut, varav kommunstyrelsens kommer vara ett. Att frångå ordningen att 

ställa proposition på kommunstyrelsens förslag skulle således bryta mot kommunallagen. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-01-31 § 194 

Handlingar 

1. Svar på motion (DEX) Rösta om motionsförslagen 
2. Motion (DEX) - Rösta om motionsförslagen 

Expedieras till 

Akten 
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Tjänsteskrivelse
Svar på motion (DEX) Rösta om 
motionsförslagen

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige avslår motionen.

Ärendet i korthet
Per Norbäck (DEX) väckte vid fullmäktige den 5 september motionen Rösta om 

motionsförslagen. I motionen föreslås det att kommunfullmäktige ska rösta ja eller 

nej till motionens förslag istället för att rösta ja eller nej till kommunstyrelsens 

förslag.

Enligt motionären skapas känslan av att beslutet redan är fattat när ordföranden 

ställer frågan om fullmäktige kan "besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag". 

Motionen besvaras också ibland med ett beslut att "fullmäktige anser att motionen är 

besvarad". Det innebär, menar motionären, att sakfrågan i motionen inte återvänder 

till fullmäktige.

Kommunledningskontoret föreslår att motionen avslås då kommunallagens 28 § 

ställer krav på att kommunstyrelsen skall lägga ett förslag till beslut. Ordförande är 

sedan skyldig att ställa proposition på samtliga förslag till beslut, varav 

kommunstyrelsens kommer vara ett. Att frångå ordningen att ställa proposition på 

kommunstyrelsens förslag skulle således bryta mot kommunallagen.

Kommunledningskontorets synpunkter
Paragraferna 26-32 i kommunallagens femte kapitel behandlar beredningen av ett 

ärende inför ett beslut i fullmäktige. Där beskrivs bland annat det beredningstvång 

som finns för de flesta ärenden. Undantagen är bland annat valärenden.

Det andra stycket i § 28 lyder enligt följande: ”Styrelsen skall lägga fram förslag till 

beslut i ett ärende, om inte någon annan nämnd eller en fullmäktigeberedning har 

gjort det”. Det innebär att det alltid kommer finnas ett förslag till beslut i förväg när 
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fullmäktige sammanträder. Detta är viktigt för allmänhetens tillit till beslutsgången, 

att besluten förbereds på ett bra sätt.

När beslutet ska fattas av fullmäktige ställer ordförande proposition på de förslag till 

beslut som finns. Ett av dessa kommer alltid vara kommunstyrelsens förslag. Samtliga 

ledamöter har möjlighet att yrka på ett beslut som går emot förslaget från 

kommunstyrelsen, och dessa ställs det också proposition på.

Kommunstyrelsen är, enligt kommunallagen, skyldig att lägga fram ett förslag till 

beslut. Det innebär att ordförande alltid kommer ställa frågan om fullmäktige bifaller 

kommunstyrelsen förslag till beslut. Därför föreslår kommunledningskontoret att 

motionen avslås.

Handlingar
1. <ol><li style="margin-top: 0px;margin-bottom: 0px;margin-left: 

20px;padding-top: 0px;font-family: Georgia;font-size: 10pt;">Svar på 
motion (DEX) Rösta om motionsförslagen</li></ol>

Ann-Charlotte Järnström Victor Kilén
kommundirektör Kanslichef

______________________

Ska expedieras till:
Akten



Motion från Demoex 2011-09-05 

Till Vallentuna Kommunfullmäktige 

Rösta om motionsC-örslagen 

Motionsf"orslag: 

VAlLENTUNA KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

2011 -09- O 5 

Dnr: _____ _ 

Motionen föreslår att Vallentuna kommunfullmäktige ska fatta beslut i själva 

motionsförslagets sakfråga istället för att rösta ja eller nej till kommunstyrelsens 

förslag till beslut. 

Bakgrund: 

När fullmäktige röstar så frågar ordförande om fullmäktige ska "besluta i enlighet 

med kommunstyrelsens förslag". Det skapar känslan av att besluten egentligen 

redan är fattade när de kommer hit. Men det är kommunfullmäktige som är det 

folkvalda parlamentet. 

Kommunstyrelsen ändrar ibland frågeställning så att vi röstar om "frågan ska anses 

vara besvarad" istället för att säga ja eller nej. Det innebär att sakfrågan från 

motionen inte återvänder till fullmäktige efter remissrundan, utan en annan fråga. 

Att "frågan anses vara besvarad" betyder att motionären ska "droppa förslaget". Då 

kan det genomföras på villkor att man inte försöker ta åt sig äran av att lagt fram 

iden. Noga räknat berättar inte heller "frågan anses vara besvarad" om svaret på 

frågan är ja eller nej, bara att den är besvarad. 

När vi röstar om kommunstyrelsens förslag accepterar vi politiska hierarkier, vi 

godkänner att vissa röster väger tyngre. Det här är därför en viktig symbolisk fråga. 

I en demokratisk församling som kommunfullmäktige är alla röster värda lika 

mycket. 

För Demoex, 
Per Norbäck 
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§ 12 

Höjning av anläggningsavgiften för vatten och avlopp 2012 (KS 2011.379) 

Beslut 

Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige att fastställa anläggningsavgifter enligt förslag och att 

detta ska gälla fr.o.m. 2012-04-01. 

Ärendet i korthet 

Vallentunavattens styrelse har fattat beslut om att föreslå kommunen att höja anläggningsavgiften i 

"VA-taxan för allmänna vatten och avloppsanläggningar i Vallentuna kommun" från 1 januari 2012. 

Höjningen som föreslås är ca 10 %. Förslag till nya avgifter redovisas i bilaga 3. I bilagan framgår 

förslag till de förändrade avgifterna utmärkta med fet stil. Nuvarande avgifter återfinns inom parantes. 

§ 5.8 är ny och föreslås införa i taxan. Innehållet är i enlighet med den praxis som sedan länge 

tillämpats inom Vallentuna kommun men avgiftsnivån har höjts och föreslås kopplas till komponenten 

för del i huvudanläggning i ordinarie taxa. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-01-31 § 196 

Handlingar 

1. Höjning av anläggningsavgiften för vatten och avlopp 2012, tjänsteskrivelse 
2. Vallentunavatten Anläggningsavgifter med bilagor (protokoll nr 37 styrelsemöte och 

anläggningsavgifter inom Roslagsvattens kommuner) 
3. Avsnitt ur VA-taxa 

Expedieras till 

Vallentunavatten AB 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Ekonomiavdelningen 

 

  





VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE
KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2012-01-11

DNR KS 2011.379 
PATRIC ANDERSSON SID 1/2
EKONOMICHEF 
  
PATRIC.ANDERSSON@VALLENTUNA.SE  KOMMUNSTYRELSEN

KOMMUNLEDNINGSKONTORET
· 186 86 VALLENTUNA 
TFN 08-587 850 00 · FAX 08-587 850 88

WWW.VALLENTUNA.SE

Tjänsteskrivelse
Höjning av anläggningsavgiften för 
vatten och avlopp 2012

Förslag till beslut
att förslå till kommunfullmäktige att fastställa anläggningsavgifter enligt förslag och 

att detta ska  gälla fr.o.m. 2012-04-01.

Ärendet i korthet
Vallentunavattens styrelse har fattat beslut om att föreslå kommunen att höja 

anläggningsavgiften i "VA-taxan för allmänna vatten och avloppsanläggningar i 

Vallentuna kommun" från 1 januari 2012.

Höjningen som föreslås är ca 10 %. Förslag till nya avgifter redovisas i bilaga 3. I 

bilagan framgår förslag till de förändrade avgifterna utmärkta med fet stil. Nuvarande 

avgifter återfinns inom parantes.

§ 5.8 är ny och föreslås införa i taxan. Innehållet är i enlighet med den praxis som 

sedan länge tillämpats inom Vallentuna kommun men avgiftsnivån har höjts och 

föreslås kopplas till komponenten för del i huvudanläggning i ordinarie taxa.

Bakgrund
Vallentunavattens styrelse har fattat beslut om att föreslå kommunen att höja 

anläggningsavgiften i "VA-taxan for allmänna vatten och avloppsanläggningar i 

Vallentuna kommun" med ca 10 % fr.o.m. 2012-01-01.

Vallentunavattens styrelse bedömer att en höjning om föreslagna 10 % är nödvändig 

för att närma sig kostnadstäckning för nyanslutna verksamhetsområden och 

fastigheter. I Roslagsvattens omvärldsanalys redovisas att höjning med ca 25 % är 

nödvändig för kostnadstäckning enligt Roslagsvattens finansieringspolicy.



VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE
KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2012-01-11

DNR KS 2011.379 
SID 2/2

Byggkostnaderna har ökat pga. konkurrensen om byggresurser mm inom 

stockholmsregionen och allt strängare krav på miljöåtgärder. Samma höjning har 

föreslagits i alla ägarkommuner inom Roslagsvattten.

Handlingar
1. Vallentunavatten Anläggningsavgifter med bilagor (protokoll nr 37 

styrelsemöte och anläggningsavgifter inom Roslagsvattens kommuner)
2. Höjning av anläggningsavgiften för vatten och avlopp 2012, 

tjänsteskrivelse
3. Avsnitt ur VA-taxa
1.
2.

Ann-Charlotte Järnström Patric Andersson
kommundirektör Ekonomichef

______________________

Ska expedieras till:
Vallentunavatten AB
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Ekonomiavdelningen



~ROSlagS 
'vatte/1AB 

Datum 
2011-11 -14 

VALLENTUNA KOMMUN 
Kommunstyrr !~~n 

2011 -11- 11 

Sagvägen 2 

Onr: .................................... . 

Vallentuna kommun 

186 86 Vallentuna 

ANLÄGGNINGSAVGIFTER 

Vallentunavattens styrelse beslutade 201] -09-26, se §7 i bilaga l justerat 
protokoll och bilaga 2 och 3, att föresl å kommunfullmäktige att höja 
anläggningsavgiften för va-anslutning med 10%. 

Styrelsen bedömer att en höjning om förslagna 10% är nödvändig för att närma 
sig kostnadstäckning för nyansJutna verksamhetsområden och fastigheter. 

Roslagsvatten har analyserat typområden och idag når vi i många fall knappt upp 
till de 70% lagen om vattentjänster föreskriver som "gräns" för när särtaxa skall 
tillämpas. Särtaxa skall tillämpas i specialfall men inte rimligt i typområden för 
Roslagsvattens kommuner. 

Samma höjning har föreslagits i alla ägarkommuner då utmaningarna att 
expandera va-anläggningen både genereras av kommunernas utveckling och allt 
strängare krav på miljöåtgärder som genererar högre kostnader. 

Konhm'ensen om byggresurser, kompetens, maskiner, material i 
Stockholmsregionen har drivit upp byggkostnaderna särskilt för mark och 
ledningsentreprenader. Vi konkulTerar med stadionbyggen, jämvägsbyggen, 
tunnelbyggen, Nya Karolinska, sammantaget en av Europas just nu mest 
expansiva nybyggnadsregioner. 

Bifogat finns också en omvärldsanalys över anläggningsavgifter i närområdet. 
Inte överraskande är det "gles byggda" expansiva kommuner som investerar mest 
och har högre taxor jämfört mer exploaterade kommuner. Nämnas kan att 
Norrtälje nyligen höjt anläggningsavgiften till ca 200 000 kr mr typhus A. 
Vallentuna Jar 150 600kr efter höjningen. 

Roslagsvatten önskar att de nya anläggningsavgifterna träder i kraft l januari 
2012. 

Med vänlig hälsning 
,--'j 

Ro~~.a .. .f§; .. ?- >#.i A.B 

-A~f~ ty~'~erMedelb~r~ 
VD i Roslagsvatten AB och Vallentunavatten AB 

Bilagor: 
1. Protokoll från Vallentunavattens styrelsemöte den 26 september 20 Il, nr 37 
2. Roslagsvattens beslutsunderlag, 201 1-08-3 1 
3. Utredning: "'Anläggningsavgifter inom Roslagsvattens kommuner", 

2011-05-18 

Telefon 
08-540 835 00 

- --=-:--::--- ------ ---------------- -,---,------ -
Telefax Hemsida Organisationsnr 
08-540835 '7(} 556142-2394 

18486 Akersberga 
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I'rotolwH nr 37 

StyrelsemiHe i. Vallentunavatieu AB 

Vargrumraet, Kommunal.huset, 'funa 'fol'g l, Vnllentuna 

Ti1L:. Måndag 201 1-09-26, kl l3.00 - 14.30 

Nill:ygn,!nd~ 
Elwc Nilsson 
Erilul NordelI 
Ove Larsson 
RUi,,'11ar Dahl 
Sven-O lof Ekström 

T~va Anderling 
rvIikael Medelbcrg 
Björn Olofsson 

Mikael Algverc 
Leena Askebjer 

l'J.Jl}1XV (lt:<JJ1.~iG.: 
Sholch Blom 

Otdföl'ande 
Vice ordförande 
Ledamot 
Suppleant 
Suppleant 

Plan·· och exploaterings chef, Vallentuna kommun 
VD, Roslagsvatten AB 
Projektcringschef och Kommummsvarig, 
Roslagsvatten AB 
Affårsområdcschef V A, Roslagsvatten AB 
Ekonom, Roslagsvatten AB 

Suppleant 



§I 

§3 

§4 

§5 

§6 
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Ordföranden öppnade styrelsemökt. 

Dagordningen flu::tställdes. 

Till protokollförare utsågs Leena Askebjer. 

Beslutades att jämte ordförande ocb VD skall Ove Lal'ssonjustcra dagens 
protokoll. 

Föregående protokoll nr 36 f~lstställdes av styrelsen. 

Ekonomi Bilaga 1 

Ekonomen presenterade tertial bokslutet per 3118-201] och. prognosen för 
201 J. 
Resultatet per 3118-2011 blev 1,5 mkr jthnHhi budget ·1 ,7 mkr. Det 
positiva resultatet beror främst på högre intäkter för anlHggningsavgifter 
och [1ft utfallet för räntenettot blev lägre än budgeterat 

Bilaga 2 

VI) inJörmcrade om ft1l'slaget till höjning av arJäggningsavg.iften j 
gällande VA-taxa. 

Styn~18eJI beslutllde att 
godkånna upprättat förslag 
taxarl VaIJem.unavattens Hllrnänna vatten" 
i Vallentuna kommun, 
l'iverHhnna till kOlIlmunfullmifktige 



§8 
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f(jreslå att kOmmtlllfullmiH<tige i Vallentuna kOlmnun uppdrar ilt 
Valientunavatten AB att genomföra taxe~indrillgen från och med 1 
januari 2012. 

Bilaga} 

Projekteringschefen redogjorde för tilläggsavtaisförslaget gällande 
anslutning av nya områden för avledning av spi il vatten JHhl Vallentuna 
kommun till Käppalaförbundet. 

Styrelsen godkändt~ J.Orcslagen anslutningsförfrågnn och avtalsföl'slag. 

Styrelsen beslutade att H-:\reslå Vallentunas komnllUlstyrelse att lämna in 
anslutningsförfrågan för hela Vallentuna kommun till Käppalaförbundet 
samt godkänna föreslaget tilläggsavtal till Käppalas förbunclsordning. 

Bilaga 4 

Projekteringschefen inL(.1rrnerade om avslutade, pågående och k0l11mande 
projekt. 

Lindö Park 
Omläggning av VA-ledningar och byggnation av ny pumpstation ~ir klar. 

Påtåket 
Etapp 1, är klar. 
Etapp 2, utbyggnad ptigår. 

Kulla-Lindholmen 
Krav från '1'raflkverkct på undertecknande av generellt avtal ABRÖR08 
måste utgå innan VA-ledningarna kan övertas från Smaa. 
VA·-Iedningarna kvarstår i Småas ägo tills full rådighet och perm.anent 
tillstånd för VA,-Iedningarna på hela längd kan erhållas. Driftavtal kan 
er~judas Småa tills övertagande kan genomföras. 

Tegelbruket 
Etapp 1-4, drift övertugen 
Etapp 5, detalj projektering pågår. 

VI 

nov J .. 



I bästa j11H byggstart av lokaigator efter sommaren 2012, 

VallentunrJ 1hlfikplals 
HtapQ.l 
Förbesiktning är genomförd trots avsaknad av relatiol1shandlingar. 
Etili!p 2 

4 (7) 

Osäkerhet föreligger kring både Vallentunavuttens och Norrvattens 
bdintliga V A-ledningar eftersom hånsYll e:,j tagits till dessa i l'iskanalyser 
inför b1.a. pålningsarbeten. Marken är sättningsbcnägen och 
konsekvenserna vid en skada på VA-ledningarna kan bli mycket 
omfattande. 
Fortfarande är inget genomf6randeavtal tecknalmed Trafikverket. 

Bällsta station 
Rosjagsbanans dubbelspår medt;:)r flytt av Norrvnttcns huvudlec1ning samt 
Vallentunavattens anslutningslednlngar. Flytten av Jcdningal11<:1 måste vara 
genomförda innanplancl'at tågstopp under n[ista sommar. 
A vtalsförslag med SL är under bearbetning. 

Jbtvudvattenlednfngen 
Etapp- "t 
Förfrågningsunderlag för Etapp 4 är utskickat PEI anhudsräkning. 
Anbudet är uppdelat i tre delar så ntt kostnadsfördelning mellan NOfl'vatten 
och Vallentunavatten underlättas. Förslag att Norrvatten tm' 75% och 
Vallentumwattcn tar 25% av' kostnaderna föl' samJOrläggningssträckan i 
etapp 4, Avtal kvarstår att teckna med NOl'fvatten, Byggstart planeras till 
tebnmri 2012 och arbetena beräknas pågå under ett år. 

Diskussion orn området Haga dUr det finns intresse för anslutning. 
Anslutning är möjlig eftersom ~jälvfalls1edning kommer att anläggas mrbi 
området samtidigt som avsättning film Norrvattens vattenledning är 
inplancrad, 
Många tillstånd i f Olm av Inarkägaravtal och tillstånd fh'ln myndigheter 
k.rävs innan arbetena kan pähchjas. 
1~.lliQ12_.~_ 
FörfHtgningsunderlag beräknas klart i nov med byggstart planerad till 
hösten 2012. 
EtflQ12J 
Förfrågningslll1derlag berilknas klart i mars 2012. Byggstart planerad till 
vintern 2012, 

av 10 en 
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§12 
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f'rösunda & Kårsta by 
Projekterlngschefcn redogör för kapacitets., och belastningsläget på 
befintliga ARV samt hur en möjlig framtidslösning med nya pumpstationer 
som ersätter befintliga ARV. 

St.yreIseu beslutar att godkHnna plan för att ersätta befintliga ARV i 
KiIrsta, Ekskogen och Frösunda med nya pumpstationer för avledning till 
Lindholmen. Dimensionering av ersättningspumpstationer H:ir befintliga 
1\RV skall motsvara befintliga tillstånd för resp. ARV vil.ket innebär 
maximalt 270 tmslutna fastighet(~r i Kårsta (800 PE), 130 fastigheter i 
Ekskogen (400 PE) och 60 fastigheter i Frösunda (200 PE). 
Bara ett begränsat antal ytlerJigan;~ illstigheter mellan dessa orter kommer 
aH kunna ansluts, i första hand befIntlig bebyggelse i Kårsta by och Mörby 
torp. 

Styrelsen beslutat" HH godkänna f(:irslag till pumpstations byggen för 
Frösunda & Kårsta by. 

Dagvatten till spillledningar 
R.oslagsvatten har identifierat Jdkopplingar av takavvattning till 
spiUvattennätet på Centralvägen. I samband med planerad omläggning av 
VA-ledningar på Centralvägen kommer fastighctsägama att uppmanas att 
åtgärda felkopplingarna inom fastigheterna. 

Roslagsvatten vUI uppmana Vallentuna kommun att forbättra sin 
egenkontroll j samband med egna byggnationer så att anlitade 
entreprenörer uppfyller ABVA wlder entreprenadtiden. Detta har missköts 
vid några tillfällen på senare tid. 

Yj),.:-Il.l:tnmc.l,-.(}t1IOfi,Ek§k\lggLLL9J?_ ochi;l7 Q 
VD infonnerar om tre f1111 i Garns Ekskogen som kräver att komnumen ska 
upprätta verksamhetsområde fC)f alJrniint vatten och avlopp i området. 

Styt'elsen uppmanar att Roslagsvatten engagerar Vallentunas 
kCllnmunledning jjlisanunans med jurist j delta ärende. 

nya 

lY] 5 .[}1 aga '" 
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Utredningens l'(')rslag är att kommunerna själva beslutar om vilka 
kommunala uppdrag som skan utföras i egen regi, kommunägda bolag, 
genom privata bolag eller pkl entreprenad. Villkoret mr att uWira ett 

uppdrag genom ctt komnwnägt bolag är hU ha 
styrande kontroll över verksamheten jät11fOrbart rned kommunal ntimnd 
och förvaltn.ing, Lex. majoritet i bolagets stYTelse. 

Dagens smnhälle, se bilaga '7 
Intressant artikel angående illvesteringar i VA-samhället. 

MdlarkOfilerensen, se bilaga 8 
VD var öppningstalare på Mälarkonferensen och föreläsningen angå(mde 
Mälarens vtil'de har skapat debatt. Se bifbgad artikel. 

ÖVrlza frågor 
Ove Larsson tar upp frågan om det finns det inga.EU-pengar att söka föl' 
VA-verksambeten. 
VD svarar aU det finns LOVA-bidrag fran Uinsstyrelsen att söka och 
exemplifierar Vaxholm angående VA-rådgivare. 

Fredag 18/11 k1.11.00 

Justeras: 

El'vve Nilsson 
Ordförande 

Mikael ~/1ede1berg 
VD 



Bilagor: 
1. TcrtialboksJut 3lJ8-20 I l + prognos 
2. Nya anJHggningsavgiftcr from 2012-01-01 
3. 'riIläggflavtal Käppalaförbundet 
4. Påg&t;ndc projekt 
5. Personal 
6. OFUKI L!tredningen 
7. Dagens samht-ille, artikel 
S .l'vHilal'konfcl'cnsen 201 l 
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Ros/ags 
vatten AB 

Datum 
2011-08-31 

Till styrelsen föl' Vallentlmavatten AB 

HÖJNING AV ANLÄGGNINGSAVGIFTEN I GÄLLANDE VA-TAXA 

Vid styrelsemötet för Vallentunavatten den 7 jtmi diskuterades 
anläggningsavgifterna i Vallentulla med anledning aven presenterad utredning som 
Roslagsvatten upprättat och där anläggningsavgifterna föreslås höjas med c:a 10% 
från 1 januari 2012. 

Raslagsvatten AB har därför utarbetat ett detaljerat förslag till nya 
anläggningsavgiftel' vilket bifogas (bilaga 1), r bilagan fi:amgår förslag till de 
förällch'ade avgifterna utmärkta med fet stil . Nuvarande avgifter återfinns inom 
parentes. 

§ 5.8 är ny och föreslås införas i taxan. Innehållet är i enlighet med den pl'axis som 
sedan länge tillämpats inom Vallentuna kOl11lmm men avgiftsnivän hal' höjts och 
föreslås kopplas till komponenten för del i huvudanläggning i ordinarie 
anläggningstaxa. 

En omvärldsanalys föl' anläggningsavgiften föl' det s,k. typhus A (småhus med 800 
m2 tomt yta) bifogas (bilaga 2). Denna analys avser förhållandet den 1 januari 201 1 
förutom föl' ValIentllna där hänsyn tagits till den ökade anläggningsavgiften från 1 
april 20 Il, Den föreslagna höjningen medför en ökning av allläggningsavgifter för 
typhus A på c:a 9 %, 

Förslag till beslut: 

Styrelsen föl' Vallentunavatten AB beslutar att godkänna upprättat förslag till 
anläggningsavgiftel' som ingår i V A-taxa för Vallentunavattens allmänna vatten
och avloppsanläggningar i Vallentllna kommtJn 

att överlämna förslaget till Vallentuna kommunfullmäktige ilir fastställelse 

att föreslå att konununfuUmäktige i Vallentllna kommun uppdrar åt 
~oo~ AB att genomföra taxeändringen från och med 1 janurui 2012. 

Vallentunavatten AB 

VD i Roslagsvatten AB och Vallentunavatten AB 
Roslagsvatten AB 
Adl'ess 
SAgvägen 2 
184 86 Akersberga 

Telefon 
08·540 835 00 

Telefax 
08·540 835 70 

Hemsida 
www.roslag.watten.se 

Ol'ganisationsm' 
5561 42·2394 



RosIags 
vatten AB 

UTSNITT UR 

VA-TAXA FRÅN 2011-04-01 

Bilaga 1L ;l (S ) 

FÖR VALLENTUNAVATTEN A.B:S 

ALLMÄNNA V ATT.EN- OClI 

AVLOPPSANLÄGGNINGAR 

I V ALL:EN~rUNA KOMMU.N 

1 }tL 

(;L{2j-



ANLXGGNINGSAVGlFT1~R (§ 5~11) 

I de angivna avgiftcl'JlIil ingår lagstadgad mcrväl'dcslmtt. 

§5 

5.1 FöxfiIsiighet skall erläggas auläggningsavgift. 

Avgift utgår per fastighet med: 

b) 

c) 
(1) 

en avgi.ft avseende framdragning av 
vfil:ie uppsättning servisledningul" tiH 
fOl'binde1sepunktcl' tor V, S och Df 
kronor) 
en avgift avseende del i kostnad för huvudanläggningar 
honor) 

. 2 
en avgift per in tornlyta 
en avgift per lägel1het 

om 50 000 (38 000 

om. 40000 (39 150 

0111 32 kronor 
om 35 000 krollor 

Föreligger ej avgifl;sskyldighet för sarntligai 4.1 angivna ändamål, se § 7. 

5.2 Ä.r föl'bjndelsepul1kt gemCl1iiam för två eller flcl'a fastigheter fordc1as avgifter enligt 
5.1 a) lika mellan fl\stighetema. 

5.3 Tomtytan. utgörs av fastighetel1S areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller 
mman karta som vF.\·vel'ket godkänncr. 

Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill en tomtyta upp till 3 000 m 2, tor bostadshus med 
max 2 lägenheter, resterande tomtyta tas ut vid eventuell avstyckning eller 
tillkommande lägenhet. 

Vid ~~ldrade f:ol'håUanden enligt 5.5,5.6 och 5.7 tas ut yltedigal'e avgiftenItgt 5.1 o) i 
dcn m.iln ovan !U1givol1 begl'ttnsningsregel så medger och med iakttagande av vad som 
föreskrivs i 7.2. 

5.4 För bostadsfastigheter hestäms mgenhctsflntalct efter de ritningar enligt vilka bygglov 
bevi Uats, enor eiler annHn ritning eller uppmätni.ng 80m va-verket godkHnntl.t, 

Föl' övriga fa:;;tigheter bermmHs antal Higenheter enligt nedan. 

0210 

smn 

av 



5,7 Sker om .. elIer tillbyggnad, uppförs ytterlignre byggnad eller ersKtts rivt~n hebyggelse på 
:t~tstighet skall erläggas avgift enligt 5.1 eO för vatjc tillkommande U1.genhet 

5.8 Vid explontcring iHh' oXllloat{ircn hygger ut V A~lliitet inom plauområdet (i(,~h diil' 
~itrldd.1t {~Xf~lmltedug8uvtnI tdiffas slmH ():\])loatöJ.'cll i normala fall till huvudlllfmnen 
crHiggll en avgift för del i huvudanHiggnjng ElUIigt ncdanstilelldc" 

~l) t'llsldlt småhus 
h) lägenhet i gnllJPbygg(la småJrus 
c) liigcl1hct j !lcrbostiidslms 
d) loI{alcl'f(ir skola, lum.dcJ, kontor, llOtCll 

industri UlUl) per påbörjat 150 m2 UTA 

l~O >Jr avgift enligt SJ.b ovalt 
0,8 1< " 

0,6 ,', 

1,0 1' 
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Bilaga 2 

Aniäggningsavgift för typhus A 

1/1 2011 (förutanl Vallentuna} 

-'--
123000 
125713 
126664 
127050 
130000 
133600 
133950 
135250 
137750 
140000 
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Anläggningsavgifter inom Roslagsvattens kommuner 

Nuvarande taxa 
Texten är identisk förutom en annan ordalydelse på 5.4 för Vallentuna jämfört med de tre 
andra kommunerna. Innebörden är dock den samma. Det som skiljer är beloppen för 5.1.a-
5.1.d. Beloppen framgår av nedanstående tabell. I Vallentuna är beloppet för 5.1.b höjt fr.o.m. 
1 april 2011. 

I de angivna avgifterna ingår lagstadgad mervärdeskatt. 

Avgiftsparameter Knivsta Vallentuna Vaxholm Österåker 
5.1.a framdragn. av servis 55000 38000 55000 55000 
5.1.b kostn. huvudanl. 40000 39150 40000 40000 
5.1.c per tomtyta 25 32 32 25 
5.1.d per lägenhet 25000 35000 25000 25000 

Exploateringsavtal 
Inom Roslagsvatten finns dessutom en praxis att exploatören, förutom att anlägga och 
bekosta ledningsnätet inom exploateringsområdet, skall betala bidrag till yttre V A
anläggningar (generalplaneanläggningar). I Vallentuna har kommunfullmäktige fastställt 
dessa avgifter i beslut från 2003 enligt nedan och även höjt dessa med 7 000:- fr. o. m. 1 april 
2011 : 

Före Y4 2011 Efter Y4 2011 

Exkl. moms Inkl. moms Exkl. moms Inkl. moms 

Enskilt 
25 000:- 31250:- 32000:- 40000:-

småhus: 
Lägenhet i 
gruppbyggda 17000:- 21250:- 24000:- 30000:-
småhus: 
Lägenhet i 

12000:- 15000:- 19000:- 23750:-
flerbostadshus: 

Avgifterna som är beslutade i Vallentuna har blivit praxis i övriga kommuner men något 
politiskt beslut som styrker detta finns inte. 

Finansieringspolicy 
I Roslagsvattens finansieringspolicy från 2008 står följande: 

A. Normal anläggningstaxa 
" Anläggningsavgiften skall ha en sådan storlek att den" i genomsnitt" finansierar initial 
investering i den allmänna va-anläggningen inom pianområdet samt eventuella 
förbindelseledningar (inklusive pumpstationer) om pianområdet är geografiskt skiljt från 
den övriga kommunala va-anläggningen. 

1 
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Vidare r-ikall anläggningsavgiften ge bidrag till finansieringen av huvudanläggningar utanför 

plan området motsvarande 25 000:- småhus, 17000:- för radhus och 12 000:- per ltigenhct (alla 

belopp är exklusive moms och beräknade per prisnivå 2008). Om VA-anläggningen 

{')verdinlcnsioneras för framtida bebygge1scOlnråden 8ka11 kostnaden föl' detta inte belasta 

rlallomdidet. 1 speciellt omvandlingsområden får deJ av brukningstaxan Hnansiera 
huvudanläI!.JT,nhw,('.ns kanitalkostnadcr eftersom det har visat sig svårt att initialt få 

LL L t v 

inkomster Vid anW\')·RnirwSil\'<tiften som. JHot"svarar ulv,iftcr för finansierinp," av '- .,,' er c. c L 

huvudanlii.ggningar . 

"I genomsnitt" skall tolkas S3 att täckningsgraden skall variera runt l/l och under ett antal;;\1' 

skall medelvärdet av t8ckningsgradcn för utbyggda omrZlden (exploaterings- och 

omvandlingsomräd.C'n) vara ungeHir 1,0. Om täckningsgraden ej ligger inom intervallet 0)'-

1,3 skall si:irtaxa enligt nedan tillämpas. 

I områden där exploateringsavtal upprättas skall exploatören lämna bidrag till finansiering 

av alhnänna huvudanläggningar enligt ovan. l\lternativt bygger Roslngsvatten va

anläggningen om det ilmehtir minskade koshlader för va-kollektivet. 

Inom. frmnförallt omvandlingsområden är tidsaspekten viktig för att få en acceptabel 

ekonomi. Målsättningen bör di.:irför vara att minst 70% av de beröknade 

anläggningsavgifterna skall kunna debiteras under de första 2 åren efter att utbyggnaden är 

Wrdig. Resterande 30% bör planmHssigt kunna debiteras inom 10 ar vid förtäbling". 

"TVlålsälhlingen är att finansiering enligt ovan skall uppfyllas för alla planerade 

exploaterings- och omvandlingsområden utan att behöva tillämpa särtaxa. Om ett område 

kalkylm2issigt visar sig ofönmlnIigt, tTots ansträngl1ingar att förbättra kalkylerna genom 

förtälning, LTA-system och annat har gjorts; skall Roslagsvatten avr~ida dctaljpIaneHiggning. 

Om kommunen j sådant Wge vidhåller utbyggnadsplanerna skall förhandling om 

konu.1.1UnaIt bJdrag till utbyggnad (IV VA-anläggningen upptas. Förhandling om kornrnunalt 

bidrag skall även ske vid investering i huvudanläggning i mycket framtunga och långsikta 
anUiggningar. (Lex. anslutning tin kommunalförbund,huvudlednjngar till perifera oJnn'iden 

etc)" 

B. Särtaxa 
att färdelas 

r/if Lv/st. (lin vatfe7lliiin.sterrw för en 

') .r.., 
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Tolkningen av beaktansvärd skillnad är överlämnad till rättspraxis. IIman sådan praxis fums, 

bn det vara klokt aU tillämpa särtaxor restriktivt. I\led tidigare praxis som grund skall 

följande vara uppfylH för ait särtaxa för anlät~f';ningsavgifter skall övervågas. 

'" In"liesteringsutgiften för VA för aktuellt område skall överstiga, eller understiga, det 
normala för hela vel'ksarnhetsområdet i kommu.n.en med minst· 30%. Detta skall 
fnungå av särskild utredning som skall utgöra underlag i ärendet. 

'" Den normala anlägtminl!,savp)iften skall ha en sådan storlek att den täcker normala 
~# l, \_. 

utgifter för utbyggnad av va-·anläggning på orten. Dfin/id kan olika 
exploateringsornråden nuiera inom interval1et 7'0- 130% av ml'de1värdet. För 
områden rned mer än 30'% avvikelse skall särtaxan Ukka skillnaden utöver det 
normala intervallet. 
EXe111pel: Investeringsutgiften för ett omnl:de är 150% i förhållande till nonnalfallet. 
SäTtaxa fastställs som innebär alt anläggningsavgiften i det aktuella fallet räknas upp 

med faktorn J,2. 

• En fastställd särtaxa för ett område gäller i princip i all framtid. Därför krävs aU 

området ~ir väl definierat och aU huvlldmmmen har en tillfredssUillande 
administration för aU säkerställa ti1lämpningen vid framtida avstyckningar, 
tillbyggnader mm." . 

Nuvarande kostnadsläge 
För att undersöka om nuvarande anläggnings avgifter räcker till för ait uppfylla 

finansieringspolicyn har vi undersökt kostnaderna för anläggning av vatten- och avlopp i 

några normala aktuella planområden. 

A. Omvandlingsområde i Svinninge, Österåkers kommun 
Normala antaganden om. bergschakt har gjorts. Området innehåller endast 
självfallsledningar och inga vinterkosb.1ader ~ir inr~iknad<:,. Området har enbart 

verksamhetsomriide för vatten och spiHvatten (ej dagvatten). 

Kostnader för ledningsnätet inonl planområdetbHr 127155:-jfastigh.et (exkl. mOlns) och 

158 94 i!:-jfastigll.et (inkL moms). 

Dessa kosb12H.ler skall nunst täckas av anlägt,'11ingsavgifterna. Anläggningsavgiftell i 

Svinn.inge för ett 8111å11"1.15 1 500 tomtyta (normaHomt) utan dagvattenanslntning är: 

103800:- (exkl. moms) och 128 750:- (inkl rnorns). 



2011-05-18 ~(s 

Nled sanun<:l antaganden som för Svinnillge blir kostnaden för det lokala ledningsnätet inom 

planområdet i detta exploateringsomrade 127 521: -/fastighct (exkl. Inoms) och 159 401:

Hastighet (inkL moms). 

A,nläggningsavgi11cn i VaJlcntuna t(ir ett slmlhus med 1 500 m2 (normaltomt) tomtyta och 

utcm dagvattenanslutning är: 104016:- (exkl. moms) och 130020:- (ink!. moms). 

rör att åtminstone täcka ledningsnätet inom planområdet behöver anläggningsavgiftcrna 
höjas med 23 (~'(j. Om det lokala ledningsnätet skall täckas utan att avgiften föl' del i 
lnn/udanläggning tas i anspråk blir h(}jningen 61 (Yt,. 

C. Slutsats 
Hir att leva upp till Roslagsvattens finansietingspolicy behöver taxan för 
anläggningsavgifter höjas med minst c:a 25 (~/u. För att uppfylla målsättningen om bidmg 
till huvudledningsnätet med c:a 60 r~/(). 

Omväddsanalys 
Anläggningsavgifterna i Sverige för typhus A (sm~jhus med 800 m2 tmntyta) 1 jan 2010 har 
ett spann från 20 500:- (Överkalix) till 240 250:- (Kungsbacka) inkI. moms. M('dianv~ird('t 

ligger på 91 856:- och rnede1värdet p{' 95 515:-. 

1 Stockholms län varierar anläggningsavgiften för typhllS A. från 98 375:- (Stockholm, 

Huddinge) till 229 867:- (VLirmdö). Medianvärdet är 127050:- och medelvärdet 135108:-

För Roslagsvattens kommuner är anWggningsavgiften för typhus A: 

Knivsta 

Vallentuna 

Vaxholm 

Österilker 

140000:-

137750:-

1:15600:-

140000:-

Slutsats: Nuvarande anIäggningsavgifter i Hoslagsvattens kon1muner liggcl' vid en 

jämförels,~ av förhållandena 1 jan 201(J, inte högst men bLmd de högsta. J Stockholms län tir 

det 6 kommuner son1 har högre anlä~mningsavgift och i län är Knivsta hÖt,rsL 
<. 

I~örslag tin åtgärd 
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B. Exploateringsavtal 
De kostnader som exploatörer skall betala för del i huvudanläggningar föreslås knytas till 
komponent 5.1 b) i anläggningstaxan som skrivs in i taxan. Detta kan t.ex. göras enligt 
nedan: 

Ink!. moms 
Enskilt småhus: 1,0*5.1 b 

Lägenhet i gruppbyggda småhus: 0,8*5.1 b 

Lägenhet i flerbostadshus: 0,6*5.1 b 

Lokaler för skola, handel, kontor, hotell, 
industri mm, per påbörjat 150 m2 BTA 1,0*5.1 b 

Med nuvarande storlek på komponenten 5.1 b blir "exploateringsavgiften" enligt 

tabell nedan: 

Knivsta, Vaxholm, Österåker Vallentuna 

Exkl. moms Ink!. moms Exkl. moms Inkl.moms 

Enskilt småhus: 32000:- 40000:- 31320:-

Lägenhetigruppbyggda 
25600:- 32000:- 25056:-småhus: 

Lägenhet i flerbostadshus: 19200:- 24000:- 18792:-

Lokaler för skola, handel, 
kontor, hotell, industri mm, per 32000:- 40000:- 31320:-
påbörjat 150 m2 BT A 

För Vallentuna bör komponenten 5.1 b höjas till samma nivå som i de andra 

kommunerna för att få jämna siffror på exploateringsavgiften. 

Enligt uppdrag 

Anders Lingsten 

2011-05-18 

39150:-

31320:-

23490:-

39150:-

5 
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ANLÄGGNINGSAVGIFTER (§ 5-11) 

I de angivna avgifterna ingår lagstadgad mervärdeslmtt. 

§5 

5.1 FÖl'fastighet skall erläggas anläggningsavgift. 

Avgift utgår per fastighet med: 

a) en avgift avseende framdragning av 
vmje uppsättning sel'vlsledningm' till 
förbindelsepunktel' föl' V, S och Df 
kronor) 

b) en avgift avseende del i kostnad föl' huvudanläggningar 
kl'OnOl~ 

c) en avgift per m2 tomt yta 
d) en avgift per lägenhet 

om 50 000 (38 000 

om 40 000 (39 150 

om 32 kronor 
om 35 000 kronor 

Föreligger ej avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, se § 7. 

5.2 Är fOl'bindelsepunkt gemensam for två eller flera fastigheter fördelas avgifter enligt 
5.1 a) lika mellan fastighete111a. 

5.3 TOl11tytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskmia, nybyggnadskmta eller 
annan karta som va-verket goc1kätmer. 

Avgift enligt 5 .1 c) tas ut endast intill en tomt yta upp till 3 000 m 2 f 01' bostadshus med 
max 2 lägenheter, resterande tOl11tyta tas ut vid eventuell avstyckning eller 
tillkommande lägenhet. 

Vid ändrade förhållanden enligt 5.5,5.6 och 5~7 tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 c) i 
den mån ovan angiven begrfulsningsrogel så medger och med iakttagande av vad som 
föreskrIvs i 7.2, 

5.4 För bostadsfastigheter bestäms lägenhets antalet efter de ritningar enligt vilka bygglov 
beviljats, eller efter annall1itning eller uppmätning som va~verket godkänner. 

Föl' övriga fastighete1' beräknas al1tal Hlgenheter enligt nedan. 

Vmje påböljat 150-tal m2 BTA enligt svensk standard SS 02 10 52 räknas som en lägenhet. 

5.5 FraIlldras ytterligare servisledningar oeh upprättas ytterligare förbindelsepunkter skall 
erläggas avgifter enligt 5.1 a). 

5.6 Ökas fastighets tomtyta skall erläggas avgift enligt 5.1 c) föl' tillkol11illallde tomt yta som 
hfu'l'öl' från fastighet föl' vilken tomtyteavgift inte skall anses vara fomt erlagd. 

Vid beräkning av avgift för tillkommande tomt yta iakttas begränsningsl'egeln i 5.3. 



s 

5.7 Sker om~ eIIer tillbyggnad, uppförs ytterligm'e byggnad eller el'sätts riven bebyggelse på 
fastighet skall e1'1äggas avgift enligt 5.1 d) föl' varje tillkonunande lägenhet. 

5.8 Vid exploatering där exploatören bygger ut VA~nätet inom planområdet och där 
särsldlt exploateringsavtal n:äffas skall exploatören i normala fall till huvudmannen 
erlägga en avgift föl' del i huvudanläggniug enligt nedanstående: 

a) enslålt småhus 
b) lägenhet i gruppbyggda småhus 
c) lägenhet i flerbostadshus 
d) loJmlel' fÖl' skola, handel, kontor, hotell 

industri mm, per påbörjat 150 m2 BTA 

1,0 ;, avgift enligt 5.1.b ovan 
0,8 * " 
0,6 * ~, 

1,0 * " 

30 
{& 
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Kommunstyrelsen 2012-02-13  

   
 

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
   

 

§ 13 

Taxa för livsmedelskontroll (KS 2011.416) 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastslå föreslagen taxa för livsmedelskontroll. 

Ärendet i korthet 

Myndighetsnämnden för teknik och miljö beslutade den 13 december 2011 § 64 föreslå 

kommunfullmäktige att fastslå föreslagen taxa för livsmedelskontroll. 

Livsmedelsverket har under 2011 tagit fram ett förändrat underlag för riskklassificering innebärande 

att de årliga kontrollavgifterna ska räknas ut på annat sätt än tidigare. 

Till följd av detta har Vallentuna i samarbete med SNO-kommunerna beslutat att den tidigare använda 

tillämpningen skall omarbetas. 

Ett minskat behov av tillsynstid för livsmedelsverksamheterna kan komma att uppstå och timtaxan 

kommer därför att revideras. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-01-31 § 197 

Handlingar 

1. Taxa för livsmedelskontroll 
2. Protokollsutdrag Myndighetsnämnden för teknik och miljö - Taxa för livsmedelskontroll 
3. Tjänsteskrivelse Taxa för livsmedelskontroll  

Expedieras till 

Handläggare 

Akten 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

 

  





VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE
KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2012-01-03

DNR KS 2011.416 
KRISTINA DAHL SID 1/1
CONTROLLER 
  
KRISTINA.DAHL@VALLENTUNA.SE  KOMMUNSTYRELSEN

KOMMUNLEDNINGSKONTORET
TUNA TORG 1, 184 86 VALLENTUNA· 186 86 
VALLENTUNA 
TFN 08-587 850 00 · FAX 08-587 850 88
KOMMUN@VALLENTUNA.SE

WWW.VALLENTUNA.SE

Tjänsteskrivelse
Taxa för livsmedelskontroll

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastslå föreslagen taxa för 

livsmedelskontroll.

Ärendet i korthet
Myndighetsnämnden för teknik och miljö beslutade den 13 december  2011 § 64 

föreslå kommunfullmäktige att fastslå föreslagen taxa för livsmedelskontroll.

Livsmedelsverket har under 2011 tagit fram ett förändrat underlag för 

riskklassificering innebärande att de årliga kontrollavgifterna ska räknas ut på annat 

sätt än tidigare.

Till följd av detta har Vallentuna i samarbete med SNO-kommunerna beslutat att den 

tidigare använda tillämpningen skall omarbetas.

Ett minskat behov av tillsynstid för livsmedelsverksamheterna kan komma att uppstå 

och timtaxan kommer därför att revideras.

Handlingar
1. Protokollsutdrag Myndighetsnämnden för teknik och miljö - Taxa för 

livsmedelskontroll
2. Tjänsteskrivelse Taxa för livsmedelskontroll 
3. Taxa för livsmedelskontroll

Ann-Charlotte Järnström Patric Andersson
kommundirektör Ekonomichef

______________________

Ska expedieras till:
Handläggare
Akten
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
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Myndighetsnämnden för teknik och miljö 

§ 64 

Sammanträdesprotokoll 
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Taxa för livsmedelskontroll (2011.948-406) VALLENTUNA KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

MBesdl~th " d .c" kn'k h il'" b l "l" J::' l .c" 2011 -12- 2 3 yn 19 etsnamn en lor te l oc m JO es utar att over amna lores agen taxa lor 
livsmedelskontroll till kommunfullmäktige för fastställande, 

Ärendet i korthet 
Dnr: ............... . 

"' ................... . 

Nu gällande livsmedelstaxa fastställdes 2010 efter vissa förändringar gällande regelverket för 
registrering och godkännande av livsmedelsanläggningar, Livsmedelsverket har under 2011 tagit fram 
ett förändrat underlag för riskklassificering vilket innebär att de årliga kontrollavgifterna ska räknas ut 
på ett annat sätt. 

Ärendets tidigare behandling 
MTM 2011-11-10 § 55, 
MTM AU 2011-11-25 § 41. 

Handlingar 
l, 1Jänsteskrivelse 
2, Förslag till taxa för livsmedelskontrollen 

Expedieras till 
KF 
Akt 

Justerandes sign Justerandes sign 

/' 
f 

Utdragsbestyrkande 
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VALLENTUNA KOMMUN 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

MILJÖ OCH BYGGLOV 

Anna von Axelson 

Miljö & bygglovschef 

08-58785376 

TJÄNSTESKRIVELSE 

2011-10-19 

DNR 2011-000948- 406 

SID 1/2 

MYNDIGHETSNÄMNDEN FÖR TEKNIK OCH MILJÖ 
anna. von.axelson@vallentuna.se 

Taxa för livsmedelskontroll 

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag 
till myndighetsnämnden för teknik och miljö 

Myndighetsnämnden får teknik och miljö beslutar att överlämna fåreslagen taxa för 

livsmedelskontroll till Kommunfullmäktige får fastställande. 

Bakgrund 
Nu gällande livsmedelstaxa fastställdes 2010 efter vissa förändringar gällande 

regelverket får registrering och godkännande av livsmedelsanläggningar. 

Livsmedelsverket har under 2011 tagit fram ett fårändrat underlag får 

riskklassificering vilket innebär att de årliga kontrollavgifterna ska räknas ut på ett 

annat sätt. 

Förvaltningens yttrande 
I handlingarna hörande till den nuvarande livsmedelstaxan framgår att nämnden vid 

sin riskklassificering ska tillämpa SNO-kommunernas tillämpningsanvisningar. Då 

det nu kommit en ny modell får riskklassificering från livsmedelsverket är den delen 

av taxan inte längre relevant och hela taxan måste omarbetas. SNO-kommunerna 

har nu valt att fålja livsmedelsverkets modell och inte tagit fram någon egen 

tillämpning. 

Den nya riskklassificeringen synes innebära ytterligare minskat behov av tillsynstid 

får livsmedelsverksamheterna. Det innebär att tiden får den årliga kontrollen kan 

minskas. 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 
TUNA TORG 2, 2 TR . 186 86 VALLENTUNA 

TFN 08-587850 00 . FAX 08-587 851 00 

SBF@VALLENTUNA.SE 

WWW.VALLENTUNA.SE 
• Vallentuna 

kommun 
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Timtaxan för 
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Hnndlingar: 

1. Ull taxa 
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rnotsvarande en 
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Avgift styr,;kningsa.n!äggningar 

Avgift 

15 ,~ Om av eHerlevnad medför oflcntlig kontroll som går utöver den 
normala kontrollverksamhden, tas avgift ut l(if nedlagd kontrolltid 6 ~ samt f()f de 

av 

kom.roll 

J 
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Avgiftens erläggande m.m. 

18 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till kontrollmyndigheten. Betalning ska ske 
inom tid som anges i beslutet om avgift eller i faktura. 

Verkställighetsfrågor m.m. 

19 § Av 33 § livsmedelslagen och 33 § lag om foder och animaliska biprodukter, framgår att 
kommunal nämnd får förordna att dess beslut om avgift ska gälla omedelbart även om det 
överklagas. 

20 § Enligt 31 § livsmedelslagen och 31 § lag om foder och animaliska biprodukter överklagas 
kommunal nämnds beslut om avgift hos länsstyrelsen. 

Denna taxa träder i kraft den X månad 2012 och ersätter tidigare Taxa för livsmedels- och 
foderkontroll som upphör att gälla 2012-XX-XX. 
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Kommunstyrelsen 2012-02-13  

   
 

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
   

 

§ 22 

Anslutningsförfrågan och avtalsförslag till Käppalaförbundet (KS 

2011.383) 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att lämna in anslutningsförfrågan för hela Vallentuna 

kommun till Käppalaförbundet samt godkänna föreslaget tilläggsavtal till Käppalas förbundsordning. 

Ärendet i korthet 

Vallentuna kommun är sedan 1957 medlem i Käppalaförbundet. Enligt tilläggsavtal, tecknat 2005-11-

24 mellan Käppalaförbundet och Vallentuna kommun, råder anslutningsskyldighet inom ett område 

motsvarande de tidigare församlingarna Vallentuna och Orkesta. 

Vallentuna kommun kommer enligt Översiktsplan 2010-2030 att växa befolkningsmässigt även 

utanför det område som för närvarande har anslutningsskyldighet enligt avtal med Käppalaförbundet.  

Vallentunavatten kommer att anlägga en ny spillvattenledning från Karby-/Brottby-området mot 

södra Vallentuna då den nuvarande lösningen i området inte kommer att räcka till på sikt. En 

bedömning är att ledningen kommer att kunna tas i drift 2015, vilket innebär att spillvattnet då måste 

avledas till Käppala. 

De lokala reningsverken i Frösunda, Ekskogen och Kårsta kommer att avvecklas när de når sin 

tekniska livslängd och då det är fördelaktigt att istället avleda spillvattnet till Käppalaverket. 

Sammantaget medför den framtida utvecklingen i kommunen ett behov av att kunna avleda spillvatten 

till Käppalaverket från hela kommunen från och med 2014. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott 2012-01-25 § 4 

Handlingar 

1. Anslutningsförfrågan och avtalsförslag till Käppalaförbundet Bilaga 1 Protokoll nr 37 
Styrelsemöte i Vallentunavatten AB 

2. Anslutningsförfrågan och avtalsförslag till Käppalaförbundet Bilaga 2  
Anslutning av nya områden för avledning av spillvatten från Vallentuna kommun till 
Käppalaförbundet  

3. Anslutningsförfrågan och avtalsförslag till Käppalaförbundet Bilaga 3 Förslag till tilläggsavtal 
4. Tilläggsavtal Käppalaförbundet 

Expedieras till 

Akt 

 

  



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott 2012-01-25 

§4 

Anslutningsförfrägan och avtalsförslag till Käppalaförbundet (KS 

2011.383) 

Beslut 

Teknik- och fastighetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att lämna 
in anslutningsförfrågan för hela Vallentuna kommun till Käppalaförbundet samt godkänna föreslaget 
tilläggsavtal till Käppalas förbundsordning. 

Ärendet i korthet 

Vallentuna kommun är sedan 1957 medlem i Käppalaförbundet. Enligt tilläggsavtal, tecknat 2005-11-

24 mellan Käppalaförbundet och Vallentuna kommun, råder anslutningsskyldighet inom ett område 
motsvarande de tidigare församlingarna Vallentuna och Orkesta. 
Vallentuna kommun kommer enligt ÖVersiktsplan 2010-2030 att växa befolkningsmässigt även 
utanför det område som för närvarande har anslutningsskyldighet enligt avtal med Käppalaförbundet. 
Vallentunavatten kommer att anlägga en ny spillvattenledning från Karby-jBrottby-området mot 
södra Vallentuna då den nuvarande lösningen i området inte kommer att räcka till på sikt. En 
bedömning är att ledningen kommer att kunna tas i drift 2015, vilket innebär att spillvattnet då måste 
avledas till Käppala. 
De lokala reningsverken i Frösunda, Ekskogen och Kårsta kommer att avvecklas när de når sin 
tekniska livslängd och då det är fördelaktigt att istället avleda spillvattnet till Käppalaverket. 
Sammantaget medför den framtida utvecklingen i kommunen ett behov av att kunna avleda spillvatten 
till Käppalaverket från hela kommunen från och med 2014. 

Handlingar 

1. Tilläggsavtal Käppalaförbundet 
2. Anslutningsförfrågan och avtalsförslag till Käppalaförbundet Bilaga 1 Protokoll nr 37 

Styrelsemöte i VallentunavattenAB 
3. Anslutningsförfrågan och avtalsförslag till Käppalaförbundet Bilaga 2 

Anslutning av nya områden för avledning av spillvatten från Vallentuna kommun till 
Käppalaförbundet 

4. Anslutningsförfrågan och avtalsförslag till Käppalaförbundet Bilaga 3 Förslag till tilläggsavtal 

Expedieras till 

Akt 

Justerandes sign Justerandes sign UtdragSbestyrkande 
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VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNING 2012-01-11

DNR KS 2011.383 
EVA ANDERLING SID 1/2
PLAN- OCH EXPLOATERINGSCHEF 
08-587 851 23  
EVA.ANDERLING@VALLENTUNA.SE  KOMMUNFULLMÄKTIGE

· 186 86 VALLENTUNA 
TFN 08-587 850 00 · FAX 08-587 850 88

WWW.VALLENTUNA.SE

Tjänsteskrivelse
Tilläggsavtal Käppalaförbundet

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att lämna in anslutningsförfrågan för 

hela Vallentuna kommun till Käppalaförbundet samt godkänna föreslaget 

tilläggsavtal till Käppalas förbundsordning.

Ärendet i korthet
Vallentuna kommun är sedan 1957 medlem i Käppalaförbundet. Enligt tilläggsavtal, 

tecknat 2005-11-24 mellan Käppalaförbundet och Vallentuna kommun, råder 

anslutningsskyldighet inom ett område motsvarande de tidigare församlingarna 

Vallentuna och Orkesta.

Vallentuna kommun kommer enligt Översiktsplan 2010-2030 att växa 

befolkningsmässigt även utanför det område som för närvarande har 

anslutningsskyldighet enligt avtal med Käppalaförbundet. 

Vallentunavatten kommer att anlägga en ny spillvattenledning från Karby-/Brottby-

området mot södra Vallentuna då den nuvarande lösningen i området inte kommer 

att räcka till på sikt. En bedömning är att ledningen kommer att kunna tas i drift 

2015.

De lokala reningsverken i Frösunda, Ekskogen och Kårsta kommer att avvecklas när 

de når sin tekniska livslängd och då det är fördelaktigt att istället avleda spillvattnet 

till Käppalaverket.

Den framtida utvecklingen i kommunen medför ett behov av att kunna avleda 

spillvatten till Käppalaverket från hela kommunen från och med 2014.



VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNING 2012-01-11

DNR KS 2011.383 
SID 2/2

Handlingar
1. <ol><li style="margin-top: 0px;margin-bottom: 0px;margin-left: 

20px;padding-top: 0px;font-family: Georgia;font-size: 
10pt;">Anslutningsförfrågan och avtalsförslag till Käppalaförbundet 
Bilaga 1 Protokoll nr 37 Styrelsemöte i Vallentunavatten AB</li><li 
style="margin-top: 0px;margin-bottom: 0px;margin-left: 20px;padding-
top: 0px;font-family: Georgia;font-size: 10pt;">Anslutningsförfrågan och 
avtalsförslag till Käppalaförbundet Bilaga 2 

2. Anslutning av nya områden för avledning av spillvatten från Vallentuna 
kommun till Käppalaförbundet </li><li style="margin-top: 0px;margin-
bottom: 0px;margin-left: 20px;padding-top: 0px;font-family: 
Georgia;font-size: 10pt;">Anslutningsförfrågan och avtalsförslag till 
Käppalaförbundet Bilaga 3 Förslag till tilläggsavtal</li><li style="margin-
top: 0px;margin-bottom: 0px;margin-left: 20px;padding-top: 0px;font-
family: Georgia;font-size: 10pt;">Tilläggsavtal 
Käppalaförbundet</li></ol>Vallentunavattens styrelseprotokoll från 
2011-10-06 (§8)

1. Anslutningsförfrågan till Käppalaförbundet
2. Tilläggsavtal 2 till Käppalaförbundets förbundsordning

Inga-Lill Segnestam
Samhällsbyggnadschef 

______________________

Ska expedieras till:
Akt



1 (7) 

PJ'otokoll nr 37 

Styrel.st~möte i VaUcntunavatten AB 

PlS1lli~ Vargrummet, Kommunalhuset, Tuna 'Torg l, V ullen/Ulm 

Tid: Måndag 2011-09-26, Id 13.00 - 1430 

~M;D::;:n:gmQ9';' 
Elwe Nilsson 
El'ika Norden 
Ove Larsson 
Ragnar Dahl 
Sven-Olof Ekström 

Eva AJlderling 
Mikael Medelberg 
Björn Olofsson 

Mikael Algvere 
I,eena Askebjer 

Jål!tiJ.:y51mJlc:lJ.~ : 
Sholeh Blom 

Ordforande 
V ke ordförande 
Ledamot 
Suppleant 
Suppleant 

Plan- och exploateringschef, Vallentuna kommun 
VD, Roslagsvatten AB 
Projekteringschef och Kommullansvarig, 
Roslagsvatten AB 
AffärsområdeschefVA, Roslagsvatten AB 
Ekonom, Roslagsvattcn AB 

Suppleant 

'1 



§1 

§2 

§3 

§4 

§5 

§6 

§7 

2 (7) 

Sarrunanträdetöppnas 

Ordföranden öppnade styrelsemötet. 

Godkännande av dagordning 

Dagordningen faststäl1des. 

Val av protokollförare 

Till protokollförare utsågs Leena Askebjer. 

Val av justeringsmän 

Beslutades att jämte ordförande och VD skall Ove Larssonjustera dagens 
protokoll. 

Föregående protokoll nr 36 

Föregående protokoll nr 36 fastställdes av styrelsen. 

Ekonomi Bilaga 1 

Ekonomen presenterade tertialbokslutet per 31/8-2011 och prognosen för 
2011. 
Resultatet per 31/8-2011 blev 1,5 mkr jämfört budget -1,7 mkr. Det 
positiva resultatet beror främst på högre intäkter för anläggningsavgifter 
och att utfallet for räntenettot blev lägre än budgeterat. 

Anläggningsavgifter Bilaga 2 

VD informerade om förslaget till höjning av anläggningsavgiften i 
gällande VA-taxa. 

Styrelsen beslutade att 
godkinna upprättat förslag till anläggningsavgifter som ingår i V A
taxan för Vallentunavattens allmänna vatten- och avloppsanläggningar 
i Vallentuna kommun. 
överUtmna förslaget till Vallentuna kommunfullmäktige för 
fastställelse. 



§8 

§9 
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f()fCslå att kommunfuIlmäktige i Valientuna kommun uppdrar åt 
Vallentunavatten A.B att genomfOra taxeändringen från och med 1 
januari 20! 2. 

Bilaga 3 

Projekteringschefen redogjorde föl' tilläggs8vtalsförslaget gällande 
anslutning av nya områden föl' avledning av spillvatten från Vallentuna 
komnmn ti!1 KäppalafOrbundet. 

Styrelsen godkände föreslagen anslutningsJ(irfröglU1 och avtalsförslag. 

Styrelsen beslutade att fOreslå Vallentunas kommunstyrelse att lämna in 
anslutningsförfrågan för hela Vallentuna kommun till Kiippalaförbundct 
samt godkälU1a föreslaget tilläggsavtal tiU Käppalas förbundsordning. 

Bilaga 4 

Projekteringschefen informerade om avslutade, pågi1cnde och kommande 
projekt. 

Lindö Park 
Omläggning av V A-ledningar och byggnation av ny pumpstation är klar. 

Påtaker 
Etapp 1, är klar. 
Etapp 2, utbyggnad pågår. 

Kulla-Lindholmen 
Krav frän 1'rafikverket på undertecknande av generellt avtal ABRÖR08 
måste utgå innan VA-ledningarna kan övertas fran Smila, 
VA.-Iedningarna kvarstår i Småas ägo tills full rådighet och pennanent 
tillsti\nd för VA -ledningarna på hela sin längd kan erhållas, Dri ftavta l kan 
erbjudas Smila tills övertagande kan genomföras. 

Tegelbruket 
Etapp l drift öVG.ltagen 
Etapp 5, detaljprojektcringpågår. 

fornlämningar. 

riOV 1.1" 



I bästa fall byggstart av lokalgator efter sommaren 2012. 

Vallentuna Trafikplats 
Etam> l 
Förbesiktning är genomford trots avsaknad av relationshandlingar. 
Etam> 2 

4 (7) 

Osäkerhet föreligger kring både Vallentunavattens och Norrvattens 
befintliga V A-ledningar eftersom hänsyn ej tagits till dessa iriskanalyser 
infor bl.a. pålningsarbeten. Marken är sättningsbenägen och 
konsekvenserna vid en skada på V A-ledningarna kan bli mycket 
omfattande. 
Fortfarande är inget genomförandeavtal tecknat med Trafikverket. 

Btillsta station 
Roslagsbanans dubbelspår medfor flytt av Norrvattens huvudledning samt 
Vallentunavattens anslutningsledningar. Flytten av ledningarna måste vara 
genomförda innan planerat tågstopp under nästa sommar. 
Avtalsförslag med SL är under bearbetning. 

Huvudvattenledningen 
EtaW 4 
Förfrågningsunderlag for Etapp 4 är utskickat på anbudsräkning. 
Anbudet är uppdelat i tre delar så att kostnadsfördelning mellan Norrvatten 
och Vallentunavatten underlättas. Förslag att Norrvatten tar 75% och 
Vallentunavatten tar 25% av kostnaderna för samforläggningssträckan i 
etapp 4. Avtal kvarstår att teckna med Norrvatten. Byggstart planeras till 
februari 2012 och arbetena beräknas pågå under ett år. 

Diskussion om området Haga där det finns intresse for anslutning. 
Anslutning är möjlig eftersom självfalisledning kommer att anläggas förbi 
området samtidigt som avsättning från Norrvattens vattenledning är 
inplanerad. 
Många tillstånd i form av markägaravtal och tillstånd från myndigheter 
krävs innan arbetena kan påbörjas. 
EtappS 
Förfrågningsunderlag beräknas klart i nov med byggstart planerad till 
hösten 2012. 
Etapp 3 
Förfrågningsunderlag beräknas klart i mars 2012. Byggstart planerad till 
vintern 2012. 

Vallentunalånet 
Det kommer att bli aktuellt att avropa ca 15-20 mkr från Vallentuna 
kommun under 2012. Förslagsvis med en första utbetalning på 10 mkr 1/1-
2012. 

Styrelsen beslutar att godkänna avrop av 10 mkr med en utbetalning på 
10 mkr 1/1-2012. 
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Frösunda & Kårsta by 
Projekteringschefen redogör för kapacitets- och belastningsläget på 
befintliga ARV samt hur en möjlig framtidslösning med nya pumpstationer 
som ersätter befintliga ARV. 

Styrelsen beslutar att godkänna plan för att ersätta befintliga ARV i 
Kårsta, Ekskogen och Frösunda med nya pumpstationer för avledning till 
Lindholmen. Dimensionering aversättningspumpstationer för befintliga 
ARV skall motsvara befintliga tillstånd för resp. ARV vilket innebär 
maximalt 270 anslutna fastigheter i Kårsta (800 PE), 130 fastigheter i 
Ekskogen (400 PE) och 60 fastigheter i Frösunda (200 PE). 
Bara ett begränsat antal ytterligare fastigheter mellan dessa orter kommer 
att kunna ansluts, i första hand befintlig bebyggelse i Kårsta by och Mörby 
torp. 

Styrelsen beslutar att godkänna förslag till pumpstationsbyggen för 
Frösunda & Kårsta by. 

Dagvatten till spillledningar 
Roslagsvatten har identifierat felkopplingar av takavvattning till 
spillvattennätet på Centralvägen. r samband med planerad omläggning av 
V A-ledningar på Centralvägen kommer fastighetsägarna att uppmanas att 
åtgärda felkopplingarna inom fastigheterna. 

Roslagsvatten vill uppmana Vallentuna kommun att förbättra sin 
egenkontroll i samband med egna byggnationer så att anlitade 
entreprenörer uppfyller ABV A under entreprenadtiden. Detta har missköts 
vid några tillfållen på senare tid. 

§ l O VA-nämnd. Gams Ekskogen 1 :96 och 1: 176 

§1l 

§12 

VD informerar om tre fall i Gams Ekskogen som kräver att kommunen ska 
upprätta verksamhetsområde för allmänt vatten och avlopp i området. 

Styrelsen uppmanar att Roslagsvatten engagerar Vallentunas 
kommunledning tillsammans med jurist i detta ärende. 

Personal och organisation Bilaga 5 

Ekonomen presenterade Roslagsvattens nya och planerade rekryteringar. 

VD informerar Bilaga 6-8 

OFUKI, utredningens direktiv, se bilaga 6 
VD redogör för utredningen om offentliga företag gällande upphandling, 
kontroll och insyn. 



§13 

§ 14 
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Utredningens förslag ~ir aH kommunerna själva beslutar om vilka 
kommunala uppdrag som skall utföras i egen regi, kommunHgda boLag, 
genom privata bolag eller på entreprenad. Villkoret för att utföra ett 
kommunalt uppdrag genom ett kommun1.tgt bolag är att kommunen skall ha 
styrande kontroll över verksamheten jämförbart med kommunal nänmd 
och torvaltning, t.ex. majoritet i bolagets styrelse. 

Dagens samhälle, se bilaga 7 
Intressant artikel angående investeringar i VA-samhället. 

).'vfiilarkonffwensen, se bilaga 8 • c 

\I'D var öppningstalare på Mälarkonferensen och föreläsningen angående 
l\iIälarens värde har skapat debatt. Se bifogad artikel. 

Övriga frågor 
Ove Larsson tar upp fl'agan om det finns det inga EU-pengar att söka för 
V A~verksamheten. 
VD svarar att det finns LOVA-bidrag från Länsstyrelsen att söka och 
exemplifierar Vaxholm angående VA-rådgivare. 

Fredag 18/11 kl.1 LOO 

Leena Askebjer 

Justeras: 

Ehvc Nilsson 
Ordt1Srande 

Ove Larsson 

Mikael1\lledelberg 
VD 
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Bilagor: 
1. Tertialbokslut 31/8-2011 + prognos 
2. Nya anläggningsavgifter from 2012-01-01 
3. Tilläggsavtal Kiippalafflrbundet 
4. Pågående projekt 
5. Personal 
6. OFUKI Utredningen 
7. Dagens samhälle, artikel 
8. Mälarkonferensen 2011 



Anslutning av nya områden för avledning av 
spillvatten från Vallentuna kommun till 
Käppalaförbundet. 

Vallentuna kommun anhåller om att utan geografiska begränsningar avleda spillvatten till 
Käppalaförbundetfrån hela Val/entuna kommun fr.o.m. 2014. 

Bakgrund 

Vallentuna kommun är sedan 1957 medlem I Käppalaförbundet. Vallentuna har sedan 1968 
avlett spillvatten till en förbindelsepunkt mot Käppalaförbundet vid gränsen mot Täby 
kommun. 

Hela huvudspillvattennäten Inom Vanentuna kommun fram till förbindelsepunkten till 
Käppalaförbundets system är finansierat av VA-kollektivet i Vallentuna. 

EnUgt tilläggsavtal, daterat 2006-11-24, råder anslutnIngsskyldighet Inom ett område som 
motsvarar församlingarna Vallentuna och Orkesta innan en sammanslagning av 
församlingarna genomfördes. För anslutning av nya områden utanför ovanstående 
församlingar skall detta enligt tilläggsavtalet bestämmas minst ett år innan anslutning får ske 
genom tilläggsavtal mellan Käppalaförbundet och Vallentuna kommun. 

Framtida .utveckllng 

Vallentuna kommuns befolkningsprognos visar att antalet anslutna till allmänt VA i hela 
kommunen kommer att fördubblas inom en 20M30 års period, dvs. från 24 000 anslutna pe 
Idag till ca 48 000 anslutna pe om ca 30 år. Vallentuna kommun kommer under den 
tidsperiod som Översiktsplan 2010 överblickar, 2010-2030, att huvudsakligen växa inom 
området som Idag har anslutningsskyldighet till Käppalaförbundet. 

Även spillvatten från områden utanför församlingarna Vallentuna & Orkestra kommer f 
framtiden att behöva avledas till Käppalaförbundets ledningsM och tunnelsystem. 
Idag finns ca 1200 pe anslutna till allmänt VA f KarbyfBrottby och spillvattnet avleds Idag till 
Margretelunds avloppsreningsverk i Österåker under avtal om maximal avledning från 2000 
pe. 

Översiktsplan 2010 visar att ytterligare områden kommer att byggas kring Karby/Brottby 
samtidigt som befintliga fastigheter längs ledningssträckningen kan komma att behöva 
anslutas för att minska belastningen på omgivningen från enskilda VAManläggningar. 
Belastning till Käppalaförbundets system från områden utanför områden som idag har 
anslutningsskyldighet beräknas att inom en 20-30 års period maximalt omfatta ca 5000 ps 
(av totalt antagna 48000 pe). 

Vallentunavatten AB är huvudman för de allmänna VA-anläggningarna I Vallentuna kommun 
och planerar att i samband med Norrvattens utbyggnad av huvudvattenledning till Norrtälje 
att under 2012 påbörja samförläggning av spillvattenledningarfrån Karby/Brottby-omrädet 
mot södra Vallentuna med planerad drifttagning och aVledning till Käppiaförbundet fr.o.m. ca 
2015. 



, 
.'1 

Förslag till nytt tilläggsavtal 

Vallentuna kommun får rätt att avleda spillvatten till Käppalaförbundet från hela kommunen 
fr.o.m. 2014. Anslutningsskyldighet gäller för alla fastigheter anslutna till det allmänna 
spillvattennätet med undantag för fastigheter är anslutna till de lokala avloppsreningsverken i 
Fräsunda (idag 50 pe), Ekskogen (idag 200 pe) och Kårsta (idag 400 pe) . 

. Dessa lokala reningsverk kommer Vallentuna kommun tillsammans med Vallentunavatten 
AB att ersätta när de når' sin tekniska livslängd och man finner att det är ekonomiskt och 
teknisk försvarbart att bygga pumpstationer för avledning av spillvattnet till Käppalaförbundet. 

Vallentuna kommun kan i framtiden åläggas att utöka verksamhetsområdet för allmänt 
spillvatten för område som ligger långt från befintligt verksamhetsområde. I dessa fall kan 
detta ske genom anslutning till nytt eller befintligt lokalt reningsverk om anslutning till 
Käppalasystemet inte kan anses vara ekonomiskt försvarbart. 

Vallentuna 2011-09-

Vallentuna kommun Vallentunavatten AB 

Örjan Lid 
Kommunstyrelsens ordförande 

Anna von Axelson 
TF Samhällsbyggnadschef 



Tilläggsavtal 2 till Käppalaförbundets förbundsordning 

Mellan Vallentuna kommun, nedan kallad kommunen, och Käppalaförbundet, nedan 
kallat förbundet har följande avtal upprättats om anslutningsskyldigheten, enligt 
§11a) och avgiftsskyldigheten enligt § 9b) i Käppalaförbundets förbundsordning. 
Detta avtal träder i kraft den 1 januari 2012. 

§1 

Kommunen skall ansluta allmänna avloppsanläggningar för spillvatten till förbundets 
anläggningar inom hela Vallentuna kommun. 

§2 

Kommunen får ansluta aVloppsanläggningar för spillvatten till förbundets 
anläggningar utanför de rastrerade områdena på kartan, bilaga 1, i den takt som 
befintliga avroppsreningsverk uppnår sin tekniska livslängd. 
Kommunen skall j sina prognoser för framtida anslutningar ange uppskattade 
kommande anslutningar dels inom och dels utanför det rastrerade området. 

lidingö 2011- Val/entuna 2011-

För Käppalaförbundet För Vallentuna kommun 



2('2) 

Bilaga 1 

KARSTA 

möSUNDA 

MARKIM 

öSSEBY-GARN 
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§ 27 

Justering av verksamhetsområden för den allmänna VA-anläggningen i 

Vallentuna kommun (KS 2011.232) 

Beslut 

Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att: 

• Anta verksamhetsområden för de allmänna anläggningarna för vatten, spillvatten, dagvatten från 

fastighet samt dagvatten från gator och allmän platsmark för kommundelarna Vallentuna, 

Lindholmen, Kårsta, Kårsta-by, Ekskogen, Frösunda och Karby-Brottby tätort, enligt bifogad 

kartbilaga (14 sidor). 

• Delegera beslut om smärre justering av verksamhetsområden till styrelsen för Vallentunavatten AB. 

Ärendet i korthet 

Roslagsvatten AB har 2011-09-01 föreslagit Vallentuna kommun att gällande verksamhetsområden för 

vatten, spillvatten och dagvatten justeras med nytillkomna områden. Kommunen har inte tagit något 

formellt beslut om att revidera gränserna för verksamhetsområden sedan 2009-03-06, varför det nu 

finns ett behov av att revidera verksamhetsområdena. Dels har gränsen justerats till att bättre följa 

fastighetsgränser och dels har området snävats in för att endast ta med anslutna områden. Dessutom 

har områden som tillkommit under 2010 och 2011 tagits med. 

 

Roslagsvatten AB föreslår också att beslut om smärre justeringar av verksamhetsområden 

fortsättningsvis ska delegeras till styrelsen för Vallentunavatten AB. Som smärre justeringar anses dels 

områden med antagen detaljplan och dels enskilda fastigheter i direkt anslutning till befintligt 

verksamhetsområde. 

 

Förslaget har behandlats i Vallentunavattens styrelse 2011-06-07. Förslaget innebär en sedvanlig 

uppdatering av verksamhetsområdet med hänsyn till kommunens utbyggnad. 

 

Under 2010 och 2011 har följande områden tillkommit: 

 

• Delar av detaljplaneområdet Kulla-Lindholmen (vatten och spillvatten) 

• Detaljplaneområdet Olhamra 1:53 (Påtåker) (vatten och spillvatten) 

• Detaljplaneområdet Tegelbruket (vatten, spillvatten och dagvatten) 

• Detaljplaneområdet Vallentuna-Rickeby 1:327 (vatten, spillvatten och dagvatten) 

• Detaljplaneområdet Skoga (vatten och spillvatten) 

• Delar av Kårsta-by (spillvatten) 

• 3 fastigheter i Lindholmen (vatten och spillvatten) 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott 2012-01-31 § 10 

Handlingar 

1. Verksamhetsområden för den allmänna VA-anläggningen i Vallentuna kommun 
2. Bilaga 1, Protokoll 36 styrelsemöte Vallentunavatten AB 
3. Bilaga 2, Kartor VA-anläggning 
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4. Tjänsteskrivelse Justering av verksamhetsområden för den allmänna va-anläggningen i 
Vallentuna kommun 

Expedieras till 

Akten 

Roslagsvatten AB 

Vallentunavatten AB 
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§ 10 

Justering av verksamhetsområden för den allmänna VA-anläggningen i 

Vallentuna kommun (KS 2011.232) 

Beslut 

Näringslivs- och planutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta 

att: 

• Anta verksamhetsområden för de allmänna anläggningarna för vatten, spillvatten, dagvatten från 

fastighet samt dagvatten från gator och allmän platsmark för kommundelarna Vallentuna, 

Lindholmen, Kårsta, Kårsta-by, Ekskogen, Frösunda och Karby-Brottby tätort, enligt bifogad 

kartbilaga (14 sidor). 

• Delegera beslut om smärre justering av verksamhetsområden till styrelsen för Vallentunavatten AB. 

Ärendet i korthet 

Roslagsvatten AB har 2011-09-01 föreslagit Vallentuna kommun att gällande verksamhetsområden för 

vatten, spillvatten och dagvatten justeras med nytillkomna områden. Kommunen har inte tagit något 

formellt beslut om att revidera gränserna för verksamhetsområden sedan 2009-03-06, varför det nu 

finns ett behov av att revidera verksamhetsområdena. Dels har gränsen justerats till att bättre följa 

fastighetsgränser och dels har området snävats in för att endast ta med anslutna områden. Dessutom 

har områden som tillkommit under 2010 och 2011 tagits med. 

 

Roslagsvatten AB föreslår också att beslut om smärre justeringar av verksamhetsområden 

fortsättningsvis ska delegeras till styrelsen för Vallentunavatten AB. Som smärre justeringar anses dels 

områden med antagen detaljplan och dels enskilda fastigheter i direkt anslutning till befintligt 

verksamhetsområde. 

 

Förslaget har behandlats i Vallentunavattens styrelse 2011-06-07. Förslaget innebär en sedvanlig 

uppdatering av verksamhetsområdet med hänsyn till kommunens utbyggnad. 

 

Under 2010 och 2011 har följande områden tillkommit: 

 

• Delar av detaljplaneområdet Kulla-Lindholmen (vatten och spillvatten) 

• Detaljplaneområdet Olhamra 1:53 (Påtåker) (vatten och spillvatten) 

• Detaljplaneområdet Tegelbruket (vatten, spillvatten och dagvatten) 

• Detaljplaneområdet Vallentuna-Rickeby 1:327 (vatten, spillvatten och dagvatten) 

• Detaljplaneområdet Skoga (vatten och spillvatten) 

• Delar av Kårsta-by (spillvatten) 

• 3 fastigheter i Lindholmen (vatten och spillvatten) 

Handlingar 

1. Tjänsteskrivelse Justering av verksamhetsområden för den allmänna va-anläggningen i 
Vallentuna kommun 

2. Verksamhetsområden för den allmänna VA-anläggningen i Vallentuna kommun 
3. Bilaga 1, Protokoll 36 styrelsemöte Vallentunavatten AB 
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4. Bilaga 2, Kartor VA-anläggning 

Expedieras till 

Akten 

Roslagsvatten AB 

Vallentunavatten AB 

 

  



VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE
KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2011-11-23

DNR KS 2011.232 
FRIDA ERIKSSON SID 1/3
KOMMUNPLANERARE
08-587 850 45
FRIDA.ERIKSSON@VALLENTUNA.SE  KOMMUNSTYRELSEN

KOMMUNLEDNINGSKONTORET
TUNA TORG 1 · 186 86 VALLENTUNA 
TFN 08-587 850 00 · FAX 08-587 850 88
KOMMUN@VALLENTUNA.SE

WWW.VALLENTUNA.SE

Tjänsteskrivelse
Justering av verksamhetsområden för 
den allmänna va-anläggningen i 
Vallentuna kommun

Förslag till beslut
Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

att besluta att:

• Anta verksamhetsområden för de allmänna anläggningarna för vatten, spillvatten, 

dagvatten från fastighet samt dagvatten från gator och allmän platsmark för 

kommundelarna Vallentuna, Lindholmen, Kårsta, Kårsta-by, Ekskogen, Frösunda och 

Karby-Brottby tätort, enligt bifogad kartbilaga (14 sidor).

• Delegera beslut om smärre justering av verksamhetsområden till styrelsen för 

Vallentunavatten AB.



VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE
KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2011-11-23

DNR KS 2011.232 
SID 2/3

Ärendet i korthet
Roslagsvatten AB har 2011-09-01 föreslagit Vallentuna kommun att gällande 
verksamhetsområden för vatten, spillvatten och dagvatten justeras med nytillkomna 
områden. Kommunen har inte tagit något formellt beslut om att revidera gränserna 
för verksamhetsområden sedan 2009-03-06, varför det nu finns ett behov av att 
revidera verksamhetsområdena. Dels har gränsen justerats till att bättre följa 
fastighetsgränser och dels har området snävats in för att endast ta med anslutna 
områden. Dessutom har områden som tillkommit under 2010 och 2011 tagits med.

Roslagsvatten AB föreslår också att beslut om smärre justeringar av 
verksamhetsområden fortsättningsvis ska delegeras till styrelsen för Vallentunavatten 
AB. Som smärre justeringar anses dels områden med antagen detaljplan och dels 
enskilda fastigheter i direkt anslutning till befintligt verksamhetsområde.

Förslaget har behandlats i Vallentunavattens styrelse 2011-06-07. Förslaget innebär 
en sedvanlig uppdatering av verksamhetsområdet med hänsyn till kommunens 
utbyggnad.

Under 2010 och 2011 har följande områden tillkommit:

• Delar av detaljplaneområdet Kulla-Lindholmen (vatten och spillvatten)
• Detaljplaneområdet Olhamra 1:53 (Påtåker) (vatten och spillvatten)
• Detaljplaneområdet Tegelbruket (vatten, spillvatten och dagvatten)
• Detaljplaneområdet Vallentuna-Rickeby 1:327 (vatten, spillvatten och dagvatten)
• Detaljplaneområdet Skoga (vatten och spillvatten)
• Delar av Kårsta-by (spillvatten)
• 3 fastigheter i Lindholmen (vatten och spillvatten)

Handlingar
1. Verksamhetsområden för den allmänna VA-anläggningen i Vallentuna 

kommun
2. Bilaga 1, Protokoll 36 styrelsemöte Vallentunavatten AB
3. Bilaga 2, Kartor VA-anläggning
4. Tjänsteskrivelse Justering av verksamhetsområden för den allmänna va-

anläggningen i Vallentuna kommun



VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE
KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2011-11-23

DNR KS 2011.232 
SID 3/3

Inga-Lill Segnestam Shula Gladnikoff -
Samhällsbyggnadschef planeringschef

______________________

Ska expedieras till:
Akten
Roslagsvatten AB
Vallentunavatten AB



-'I. Roslags 
iii' vatten AB 

Datum 

2011-08-29 
VfjLLENTUNA KOMMUN 

{(ormnunstymisel'l 

Till Kommunfullmäktige i 
Vallentuna kommun 

1011 "09~' O 1 

VERKSAMHETSOMRADEN FÖR DEN ALLMÄNNA VA
ANLÄGGNINGEN I VALLENTUNA KOMMUN 

FÖRSLAG TILL BESLUT 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

Att anta verksamhetsområden för dc allmänna anläggningama Hl!' vatten, 
spillvatten, dagvatten från fllstighet samt dagvatten n-ån gator oeh allmän 
platsmark för kommundelarna Vallentuna, Lindholmen, Kårsta, Kårsta-by, 
Ekskogen, Frösunda och Karby-Brottby tätort, se kartbilagor 14 sidor. 

Att delegera beslut om smil.ITe justering av verksamhetsområden till styrelsen 
för Vallentlmavatten AB. 

V AD ÄR VERKSAMHETSOMRADE? 

Verksamhetsområdet fungerar som tillämpningsområde mr vatten~jänstlagens re
glering av brukarförhållandena. Det är genom verksamhetsområdet som lagens 
regelsystem med dess rättigheter och skyldigheter i VA-förhållandet blir gällande 
mellan huvudman och fastighetsägarna i området. Huvudmannen blir skyldig att 
bygga ut anläggningen till de fastigheter inom verksamhetsområdet som behöver 
dc aktuella vattentjänstcma och att låta f~lstighetsägarna bruka anläggningen. Fas
tighetsägarna blir å sin sida skyldiga att betala avgifter till huvudmannen enligt 
gällande VA-taxa. 

Verksamhetsområden finns för dricksvatten, spillvatten, dagvatten från J~lstighct 
samt dagvatten från gata oeh allmän platsmark. 

Enligt Vattentjänstlagen (VAL) 7 § anges "Ar e/l beslut om en allmän F~(1-
anläggnings verksomhelsolllråde skall detf;-amgä l'ilkafastigheter ,",om verksam
hetsområdet o 11'?!ättar . . , 

I förarbetet till VAL anges·'Verksamhetsområdet enligt vatten(jänstlagen skal! 
först och ji'ämst ort~fattafastigheter och helryggelse jär vilken vatfer?!brs(Jf:jning 
och avlopp redan har ordnats genOln den allmänna anläggningen. 

Förutorn den redan anslutna bebyggelsen bör verksarnhetsornrådet omlatta den 
beb.yggelsefbr ·vilken valte11/arSötjning och avlopp k0.l11mer att behövas ordnas 
genonI den alltnänna anläggningen. Först när den planerade utbyggnaden av an
läggningen har kOlllll1it så långt att nödvändiga anordningarforfastigheternas 
anslutnin,g kan väntas bli utfi'jrda inom en nära överskådligji'(lmtid bör denna be·
l~}'ggelse tas med. Så snart ett verksamhetsområde har utvhl.gats kan nämligen be
rördaf2istighctsägare komrna alt kräva (7afhrbindelsepunkter ,genast skall upprät-

AB 

Sågvägen 2 
i8l86 Åkt~r:,bcrgil 

'r elefön 
08··540835 00 

Telefax 
08-540835 70 

Org:misationsnr 
556142-239>! 
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