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Förvaltningen anser att det är bra att förslaget i år är en renodlad taxa. Vidare är 
förvaltningen positiv till att taxan för att sortera ut matavfall för enbostadshus är 
lägre än den för helt osorterat avfall. 

Beskrivning av ärendet
Klimat- och stadsmiljönämnden har av kommunstyrelsen fått SRV:s ”Förslag 
avfallstaxa 2021” på intern remiss. 
Avfallstaxan är ett prisdokument innehållande avgifter för avfallstjänsterna och 
utgör en av den kommunala avfallsordningen tre delar. De övriga två består av 
avfallsplanen, som är kommunens övergripande strategi för avfallshanteringen 
och avfallsföreskrifterna, som reglerar kommunernas myndighetsutövande inom 
området.
Kommunen är enligt 15 kap. miljöbalken ansvarig för att omhänderta 
hushållsavfall. Enligt 27 kap. 6 § miljöbalken får kommunen besluta om en taxa 
för beräkning av renhållningsavgiften. SRV ansvarar för att på Huddinge 
kommuns vägnar samla in och omhänderta hushållsavfall inom kommunen. 
Renhållningsavgiften erläggs till SRV. SRV har lämnat förslag på ny avfallstaxa 
för år 2020 och hemställt att kommunfullmäktige ändrar taxan. Taxan ska vara 
gemensam för ägarkommunerna.
SRV:s styrelse fattade i maj 2020 beslut om förslag till Avfallstaxa 2021. I 
taxeförslaget föreslogs en generell indexhöjning och en förändring av 
grundavgiften samt en höjning för tjänsten Sorterahemma. Beslutet fattades 
utifrån de då aktuella förutsättningarna om förpackningsproducenternas ansvar för 
insamling samt finansiering av ett fastighetsnära insamlingssystem, som 
regeringen beslutade om 2018.
Efter styrelsens beslut och utskick av handlingarna till ägarkommunerna har 
förutsättningarna helt förändrats. Naturvårdsverket avslog de två ansökningar om 
att bli tillståndspliktiga insamlingssystem för förpackningsmaterial som inkommit, 
då de inte bedömdes uppfylla förordningens krav. Regeringen beslutade den 24 
september 2020 att kommunernas system för insamling av matavfall senareläggs 
och ska vara på plats den 31 december 2023. Anledningen är att detta då kan 
samordnas med genomförandet av EU:s krav på separat insamling av allt 
biologiskt avfall (mat-, trädgårds- och parkavfall). Regeringen avser att föreslå 
nya regler kring separat insamling av bioavfall (inklusive matavfall) i god tid 
innan utgången av 2023. Detta innebär att det i nuläget finns mycket stora 
oklarheter kring vad som ska gälla kring insamling av matavfall, tidningar och 
förpackningar inför framtiden. 
Detta påverkar SRV:s verksamhet i mycket stor utsträckning och osäkerheten är 
större än på många år. Detta gäller i synnerhet tjänsten Sorterahemma där 
framtiden idag är ytterst oklar. Lagstiftningens intention för framtiden är mycket 
tydlig; förpackningsmaterial ska hämtas bostadsnära och helt finansieras av 
förpackningsindustrin. Hur hämtningslösningen ska se ut avgörs dock helt av den 
aktör som beviljas godkännande av Naturvårdsverket att bli tillståndspliktigt 
insamlingssystem. Det finns indikationer på att vissa aktörer kan vara intresserade 
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av att samarbeta kring befintliga insamlingslösningar men också indikationer på 
att andra aktörer vill bygga upp en helt egen separat tjänst. Tillståndssökande 
aktörer ska samråda med kommunerna under ansökningsprocessen, men 
kommunerna har ingen beslutanderätt eller vetorätt i ärendet. 
Insamling av förpackningsmaterial kräver avtal med ett tillståndspliktigt system, 
men då både sådana system och ersättningsmodeller för dessa saknas finns stor 
risk att tjänsten Sorterahemma, utifrån de förutsättningar som funnits sedan 2018, 
kan komma att upphöra i nuvarande form. Efter dialog med ägarkommunernas 
representanter har SRV därför valt att avvakta med taxeförändringar för tjänsten 
utöver den generella indexuppräkningen, i väntan på resultatet av regeringens 
översyn av insamlingssystemen.
Inom SRV har ett långsiktigt arbete med en generell översyn av avfallstaxan 
inletts med målsättning att därigenom få en tydligare och ännu mer miljöstyrande 
taxa. Arbetet kommer bland annat att innebära översyn och genomgång av de 
tjänster som erbjuds och att priskorrigeringar inom tjänstegrupper kan komma att 
ske. Denna översyn beräknas dock pågå under hela året och därigenom inte ge 
genomslag förrän tidigast till taxa 2022.
För att inte föregripa den pågående översynen har SRV i sitt förslag till 
Avfallstaxa 2021 fokuserat på de mest nödvändiga förändringarna: att höja 
grundavgiften och en generell indexreglering.

Sammanfattningsvis föreslås följande förändringar i taxan:

1. Generell taxereglering enligt index 2,38%
Taxehöjning enligt index på 2,38 % för samtliga tjänster i taxan om inte 
undantag anges nedan. Indexberäkningen baseras på utvecklingen med 
mars som basmånad vilket SRV föreslår för samtliga tjänster i taxan. 
Under förutsättning att nuvarande trend består harmoniserar taxeökningen 
med förväntad ökning av styckkostnaderna.

2. Höjning av grundavgiften för enbostadshus och för flerbostadshus. 
Inlämnade volymer till återvinningscentraler har successivt ökat, vilket 
ytterligare har förstärkts av Covid-19-pandemin. Samtidigt har 
behandlingsavgifterna som SRV erlägger till materialproducenter och 
kraftvärmeverk ökat de senaste åren. Under 2021 tillkommer dessutom 
ökade kostnader för den skatt på avfallsförbränning som infördes under 
2020. För att kompensera för dessa ökade kostnader föreslås en höjning av 
grundavgifterna i taxa 2021 med 10 %, förutom föreslagen indexreglering. 
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De föreslagna förändringarna för avfallstaxa 2021 kommer att öka kostnaderna för 
merparten av abonnenterna med mellan 6 - 14 kr i månaden. SRV redovisar 
kortfattat konsekvenserna av sitt förslag för följande kundkategorier och tjänster 
enligt nedan:

Taxa 2020 Taxa 2021 Ökning 
Enbostadshus 
Osorterat 2 821 kr/år (inkl. moms) 2 991 kr/år (inkl. moms) 170 kr/år 
Matavfallssortering 1 948 kr/år (inkl. moms) 2 095 kr/år (inkl. moms) 147 kr/år 
Sorterahemma 2 435 kr/år (inkl. moms) 2 595 kr/år (inkl. moms) 160 kr/år 
Flerbostadshus 
Grundavgift, med 
grovsoprum 

573 kr/år (inkl. moms) 644 kr/år (inkl. moms) 71 kr/år 

Grundavgift, utan 
grovsoprum 

803 kr/år (inkl. moms) 902 kr/år (inkl. moms) 99 kr/år 

Samberedning av ärendet
Underlaget till detta tjänsteutlåtande har tagits fram genom samberedning mellan 
kommunstyrelsens förvaltning och miljö- och bygglovsförvaltningen.

Förvaltningens synpunkter
Miljö- och bygglovsförvaltningen anser att det är bra att förslaget är en renodlad 
taxa och inte innehåller andra typer av anvisningar förbehållet 
avfallsföreskrifterna, vilket förekommit tidigare år. 
Förvaltningen anser att det är positivt att avgiften för abonnemanget som innebär 
att sortera ut matavfall är lägre än den för helt osorterat avfall. 
Förvaltningen ställer sig positiv till den översyn av taxor som pågår inom SRV 
och ser fram emot en tydligare och ännu mer miljöstyrande taxa. Det är viktigt att 
detta arbete förankras väl av SRV i samtliga ägarkommuner under arbetets gång 
och inför beslut i ägarkommunerna. 
Vidare är det klokt av SRV att utifrån nuvarande mycket osäkra läge och efter 
dialog med ägarna inte gå fram med alltför omfattande förändringar i taxan. De 
stora oklarheter kring vad som ska gälla kring insamling av matavfall, tidningar 
och förpackningar inför och under 2021 påverkar SRV:s verksamhet i mycket stor 
utsträckning. Förvaltningen delar SRV:s syn att osäkerheten är större än på många 
år. Detta gäller i synnerhet tjänsten Sorterahemma där framtiden idag är ytterst 
oklar. Förvaltningen förutsätter att SRV bevakar frågan noggrant och 
uppmärksammar ägarkommunerna på eventuella beslut och åtgärder som kommer 
behöva vidtas med anledning av detta.
Den föreslagna indexregleringen och höjningen av grundavgiften förefaller 
motiverade med hänsyn taget till generellt ökade kostnader, ökade volymer, ökade 
behandlingsavgifter och ökade skatter på området. Med hänvisning till 
ovanstående ser förvaltningen ingen anledning att förorda något annat än förslaget 
från SRV.
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Ekonomiska och juridiska konsekvenser
Den sedan 2020 nya möjligheten för miljö- och bygglovsförvaltningen att vidta 
vissa åtgärder för kunder som felsorterat kvarstår i aktuellt förslag. Detta kan 
innebära något ökade kostnader i form av arbetstid. Den generella indexhöjningen 
av priserna kan innebära att kommunens verksamheter får dyrare avgifter för 
hantering av sitt avfall. Sammantaget bedöms effekterna som små.

Toralf Nilsson
Teknisk direktör

Tove Bodin
Administrativ chef

Bilagor
Bilaga 1. Avfallstaxa 2021 2020-09-25, SRV återvinning AB
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AVSNITT 1: 

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 

1A Allmänt 
Dessa föreskrifter om avgifter har kommunen beslutat med stöd av 27 kap. 4 § miljöbalken. Avgifterna 

avser den insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall som utförs genom kommunens 

försorg. Taxan gäller tills ny taxa beslutas. 

Avfallstaxan är miljöstyrande och tas ut så att återanvändning, återvinning eller annan miljövänlig 

avfallshantering stimuleras samt för att främja en effektiv hämtning. 

Avfallsavgiften består av grundavgift och abonnemangsavgift samt eventuella tillägg och extratjänster. 

1B Ansvar för den kommunala avfallshanteringen och gällande regler 
Kommunen ansvarar för insamling av hushållsavfall. Uppdraget utförs av SRV återvinning AB (SRV). 

För kommunens avfallshantering gäller bestämmelserna i miljöbalken, avfallsförordningen, andra 

förordningar utfärdade med stöd av miljöbalken samt kommunens avfallsföreskrifter. I föreskrifterna 

anges bland annat hur avfall ska sorteras. Farligt avfall får inte läggas i behållare för annat avfall.  

1C Definitioner 
Abonnemang innebär regelbunden tömning med bestämt intervall.  

Dragväg är den väg som hämtningspersonal drar kärl från den plats där de står uppställda, till 

hämtningsfordonet, eller den väg som slang dras från slamsugningsfordon till anslutningspunkt på 

fastighetsinnehavarens anläggning. 

Enbostadshus är samtliga fastigheter som är taxerade som småhus och som används året runt, det vill 

säga villor, radhus, kedjehus och parhus för permanentboende.  

Fastighetsinnehavare är den som är fastighetsägare eller den som enligt 1 kap. 5 § fastig-

hetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som fastighetsägare, exempelvis tomträttsinnehavare och 

samfällighetsförening.  

Fastland avser hämtningsområde som utgörs av fastland och öar med fast, avgiftsfri, vägförbindelse 

som är farbar för hämtningsfordon.  

Flerbostadshus är ett bostadshus med minst tre bostadslägenheter. Flerbostadshus motsvarar 

Skatteverkets definition av hyreshusenhet. Här ingår olika typer av upplåtelseformer, både hyresrätt och 

bostadsrätt.  

Fritidshus är fastigheter som inte har behov av hämtning av avfall året runt. Som fritidshus räknas även 

kolonistugor. 

Hushåll är lägenhet för boende, i enbostadshus, i flerbostadshus eller i fritidshus.  

m3 eller kbm är förkortning för kubikmeter. Anger volym på exempelvis container.  

Nyttjanderättshavare är den som, utan att omfattas av begreppet fastighetsinnehavare, har rätt att 

bruka eller nyttja fastighet, exempelvis via arrende.  

Skärgård avser hämtningsområde som utgörs av öar och kust som inte ingår i hämtningsområde 

Fastland, se definition ovan. 
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Sorterahemma är en typ av abonnemang med två kärl som vardera är 370 liter och indelat i fyra fack. 

Avfallslämnaren sorterar avfall i respektive fack restavfall, matavfall, förpackningar av papper, plast, 

glas och metall, tidningar. Det finns även en påhängsbehållare för småbatterier och ljuskällor. 

Uppställningsplats för hämtningsfordon avser den plats där fordonet kan stanna på ett trafiksäkert sätt, 

längs en farbar väg, så nära behållaren som möjligt. 

Verksamheter är fastigheter där det uppstår med hushållsavfall jämförligt avfall, exempelvis skolor, 

förskolor, restauranger, sjukhus, fritidsanläggningar, affärer, hotell, båtklubbar med mera som inte 

utgörs av boende.  

I övrigt gäller samma definitioner som i kommunens avfallsföreskrifter. 

1D Betalningsskyldig och betalningsmottagare  
Fastighetsinnehavare är betalningsskyldig och ska teckna abonnemang för aktuell avfallshantering, samt 

beställa tilläggstjänster enligt denna avfallstaxa utifrån behov som uppstår på fastigheten. Avgiften ska 

betalas till SRV återvinning AB (SRV).  

Avgiftsskyldighet föreligger för alla fastigheter där människor vistas och det uppkommer hushållsavfall 

eller därmed jämförligt avfall. 

Betalningsskyldighet gäller även vid de tillfällen då avfall inte har kunnat hämtas, på grund av att 

avfallsbehållaren inte varit tillgänglig vid tömningstillfället, inte använts eller varit placerad på annat 

sätt än det i abonnemanget specificerade sättet. 

Fakturering av avfallsavgiften sker kvartalsvis. 

Fakturor kan, om det finns särskilda skäl och efter medgivande från SRV och fastighetsinnehavare, 

ställas till nyttjanderättshavare. SRV kan häva denna överenskommelse om nyttjanderättshavaren inte 

uppfyller sina åtaganden. Avgiftsskyldigheten kvarstår hos fastighetsinnehavaren och om 

fakturamottagaren inte betalar fakturorna inom föreskriven tid skickas fakturorna till 

fastighetsinnehavaren. 

1E Ägarbyte och ändring av abonnemang 
Fastighetsinnehavaren ansvarar för att meddela SRV om äganderättsförhållandena förändras.  

Anmälan om byte av abonnemang ska vara SRV tillhanda senast 5 arbetsdagar innan förändringen kan 

träda i kraft.  

Anmälan ska innehålla korrekta uppgifter om fastighetsbeteckning och fastighetsinnehavare eller 

nyttjanderättshavare samt övriga obligatoriska uppgifter enligt blankett för att kunna handläggas. Ingen 

återbetalning på grund av förändring av abonnemang eller ägare medges av avgifter som har fakturerats. 

1F Undantag, enligt kommunens avfallsföreskrifter 
Gemensam behållare: Kärl för enbostadshus kan delas mellan 2–3 hushåll, efter anmälan enligt 

kommunens avfallsföreskrifter. Varje hushåll betalar grundavgift och för kärl som delas fördelas 

avgiften lika på berörda fastighetsägare och debiteras var och en. Vid delning under del av året är 

avgiften för abonnemang för den permanentboende 75% av årsavgiften.  

Gemensamhetsanläggning: Med gemensamhetsanläggning menas när minst fyra enbostadshus eller 

fritidshus använder gemensamma kärl eller annan gemensam behållare för insamling av avfall. Faktura 
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skickas antingen till varje enskild fastighetsinnehavare eller till samfällighetsförening, när det finns en 

sådan. 

Hämtning i säck: Om fastighetsinnehavare får använda säck, genom undantag enligt kommunens 

avfallsföreskrifter, ska enbostadshus och fritidshus betala avgift enligt avsnitt för Skärgård. Avgiften för 

210 liters säck baseras på hämtning från fristående säckhållare. 
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AVSNITT 2: 

ENBOSTADSHUS  

 

Avgifter anges inklusive moms. 

 

Restavfall och utsorterat matavfall, liksom blandat mat- och restavfall, hämtas normalt varannan vecka. 

Förutom tömning av kärl för hushållsavfall ingår följande i taxan för enbostadshus: 

• Inlämning av grov-, el- och trädgårdsavfall samt farligt avfall (oljor, lösningsmedel, färger, 

kemikalier etcetera) vid SRV:s återvinningscentraler. Maximalt 2 m3 grovavfall får lämnas per 

besök, utan extra avgift.  

Total årlig avgift = grundavgift + abonnemangsavgift + eventuella tillägg och extratjänster. 

 

2A. Grundavgift för enbostadshus 
 

Tabell 1 Grundavgift för enbostadshus 

Grundavgift Pris per år 

Enbostadshus  1 141 kr per bostad/hushåll 

  

2B. Abonnemang för enbostadshus - Fastland 
För avgifter i tabell 2 gäller att kärl ska placeras 1,5 m från hämtningsfordonets uppställningsplats med 

50 cm fritt område runt kärlet. Vid annan placering tillkommer avgift för dragväg enligt tabell 3. 

Enbostadshus kan välja mellan tre olika abonnemang:  

o Sorterahemma där åtta fraktioner samt batterier och glödlampor sorteras i två separata 

fyrfackskärl,  

o Källsortering av matavfall, där matavfall och restavfall läggs i två separata kärl, eller  

o Blandat där mat- och restavfall läggs i ett och samma kärl. 

Matavfall kan också komposteras på den egna fastigheten. Egen kompost ska vara godkänd av 

kommunen för att SRV ska kunna tillämpa taxan för källsortering av matavfall. 

Om en kund, som har abonnemang som innebär att matavfall ska sorteras, under en längre period ändå 

inte sorterat ut matavfall eller vid upprepade tillfällen sorterat annat än matavfall i det bruna kärlet eller 

i facket för matavfall, kommer SRV efter skriftligt påpekande att ta kontakt med kunden för att föra en 

dialog om kundens avfallssituation. Om ovanstående dialog inte leder till en förbättrad utsortering kan 

SRV, efter samråd med kommunen, debitera felsorteringsavgift/-er. Om inte detta ger avsedd effekt har 

kommunen möjlighet att ställa om kundens abonnemang till abonnemang Blandat mat- och restavfall. 
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Tabell 2 Hämtnings- och behandlingsavgifter för enbostadshus 

Abonnemang Hämtning varannan 

vecka, pris per år 

Hämtning var fjärde 

vecka, pris per år1 

Sorterahemma    

Ordinarie abonnemang 

(2 st. 370 liter fyrfackskärl) 

1 454 kr Erbjuds inte 

Tillkommande kärl 

140 l restavfall 

268 kr Erbjuds inte 

Källsortering av matavfall   

Ordinarie abonnemang Alternativ 1 

140 l matavfall +  

140 l eller 190 l restavfall 

954 kr 737 kr 

Ordinarie abonnemang Alternativ 2 

140 l matavfall +  

240 l restavfall 

1 221 kr 1 003 kr 

Tillkommande kärl 

190 l restavfall 

1 208 kr  

Tillkommande kärl 

240 l restavfall 

3 244 kr  

Blandat mat- och restavfall   

Ordinarie abonnemang Alternativ 1 

140–190 l mat- och restavfall 

1 850 kr Erbjuds inte 

Ordinarie abonnemang Alternativ 2 

240 l mat- och restavfall 

2 214 kr Erbjuds inte 

Tillkommande kärl 

140–190 l blandat mat- och restavfall 

1 850 kr  

Tillkommande kärl 

240 l blandat mat- och restavfall 

3 741 kr  

Övriga avgifter  

Felsorteringsavgift 500 kr per tillfälle 

 

 

 

1 Månadshämtning förutsätter av kommunen godkänd kompostering eller källsortering av matavfall i separat kärl 

som hämtas av SRV. Anmälan görs till SRV. 
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Vid hämtning inne på tomten tillkommer avgift för dragväg. Dragvägens längd beräknas enkel väg för 

avståndet från hämtstället till tomtgräns.  

 

Tabell 3 Extratjänster för enbostadshus med egna kärl 

Tjänst Pris  

Dragvägstillägg 1,5-10 meter  1 258 kr per abonnemang och år 

Dragvägstillägg 1,5–10 meter, enstaka tillfälle. 

Beställs minst två dagar i förväg.  98 kr per hämtställe och tillfälle 

Extra hämtning av kärl/säck utanför ordinarie 

hämtningsdag. Beställs minst en dag i förväg. 

Max 12 ggr per år. 218 kr per behållare och tillfälle 

Hämtning av grovavfall från fastigheten2 637 kr per kbm 

 

2C. Abonnemang för gemensamhetsanläggningar  
Gemensamhetsanläggningar erbjuds, där det är praktiskt möjligt, från minst fyra hushåll.  

Hushåll som ingår i gemensamhetslösning får beställa hämtning av grovavfall, mot avgift enligt Tabell 

24. 

Kärl 

I abonnemangsavgift för Källsortering av matavfall ingår kärl för restavfall och kärl för matavfall. I 

abonnemangsavgift för Blandat mat- och restavfall ingår endast kärl för sådant blandat avfall.  

 

För att få använda abonnemang Källsortering av matavfall krävs att det finns ett minimiantal kärl för 

matavfall beräknat på 5 liter matavfall per hushåll och vecka och att matavfall sorteras. 

 

Avgift enligt Tabell 4 gäller när kärl står uppställda inom 10 meter från den plats där hämtningsfordonet 

normalt stannar. Vid annan placering tillkommer avgift för dragväg enligt Tabell 5. I angiven avgift 

ingår kärl, men inte kärlskåp. Inget avdrag i priset medges om kunden äger kärlen själv. 

 

Uppställningsplats, sorteringsalternativ, storlek på kärl samt tömningsfrekvens avgörs av SRV i samråd 

med kunden. Kärlvolym baseras på Avfall Sveriges riktlinjer. 

 
Tabell 4 Abonnemangsavgifter, kärl 

Abonnemang Pris per hushåll och år 

Källsortering av matavfall 568 kr 

Blandat mat- och restavfall 1 115 kr 

 

 

2 Avfall ska kunna hanteras av en person. 
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Dragvägens längd beräknas enkel väg för avståndet från hämtstället till uppställningsplats för fordon. 

Kärlen får vara placerade högst 60 m från tomtgräns. Dragvägen ska ha hårdgjord yta. 

Tabell 5 Dragvägstillägg vid gemensamhetsanläggning med kärl 

Dragvägens längd Pris per hushåll och år 

Dragvägstillägg, per påbörjat 10-tal meter, utöver 

10 meter 

1 045 kr 

 

Bottentömmande behållare 

Vid bottentömmande behållare beräknas avgiften på fast framkörningsavgift + rörlig avgift per m3 

gånger antal kubikmeter (behållarens storlek). Behållaren får inte rymma mer än 5 m3. Den maximala 

avgiften för blandat mat-och restavfall är dock motsvarande 3,9 kubikmeter. Årskostnaden för 

abonnemanget delas mellan de fastighetsinnehavare som använder gemensamhetsanläggningen med 

bottentömmande behållare. 

 

För att få använda abonnemang med rörlig avgift för restavfall krävs att det även finns en minimivolym 

i behållare för matavfall beräknat på minst 5 liter matavfall per hushåll och vecka och att matavfall 

sorteras. Om inte bottentömmande behållare används för matavfall, ska kärl för matavfall användas, 

med avgifter enligt Tabell 7. 

 
Tabell 6 Abonnemangsavgifter, bottentömmande behållare 

Tjänst Pris vid tömning varje vecka 

Framkörningsavgift, hämtning varje vecka 4 249 kr per år 

Rörlig avgift matavfall 4 830 kr per m3 

Rörlig avgift restavfall 3 164 kr per m3 

Rörlig avgift blandat mat- och restavfall 8 430 kr per m3 

 

Avgift enligt Tabell 7 gäller när kärl står uppställda inom 10 meter från den plats där hämtningsfordonet 

normalt stannar. Vid annan placering tillkommer avgift för dragväg enligt Tabell 5. I angiven avgift 

ingår kostnad för kärl, men inte kärlskåp.  

 
Tabell 7 Abonnemangsavgifter, kärl för matavfall. Gäller i kombination med bottentömmande behållare för restavfall. 

Abonnemang Pris per kärl och år 

Matavfall 140 liter 824 kr 

Matavfall 370 liter 2 175 kr 

 



10 

 

 

2D. Abonnemang för enbostadshus - Skärgård 
Förutsättningar för hämtning av avfall från fastigheter inom hämtningsområde Skärgård anges i 

kommunens avfallsföreskrifter.  

Enbostadshus med kärl vid den egna fastigheten kan välja mellan två olika abonnemang:  

o Källsortering av matavfall, där matavfall och restavfall läggs i två separata kärl, eller  

o Blandat där mat- och restavfall läggs i ett och samma kärl. 

Avgifter och villkor enligt avsnitt 2B. Abonnemang för enbostadshus - Fastland gäller för ovanstående 

abonnemang. 

Enbostadshus med del i gemensamhetsanläggning betalar avgift enligt avsnitt 2C. Abonnemang för 

gemensamhetsanläggningar. 

Fastighetsinnehavare som, enligt kommunens avfallsföreskrifter, ska användas säck betalar avgift enligt 

detta avsnitt. 

För avgifter i Tabell 8 gäller att säck ska placeras 1,5 m från hämtningsfordonets uppställningsplats. Vid 

annan placering tillkommer avgift för dragväg enligt Tabell 9. 

 
Tabell 8 Abonnemangsavgift, säck 

Tjänst Avgift 

210 liters säck, varannan vecka 1 597 kr 

 

Vid hämtning inne på tomten tillkommer avgift för dragväg. Dragvägens längd beräknas enkel väg för 

avståndet från hämtstället till tomtgräns.  

 
Tabell 9 Extratjänster för enbostadshus - Skärgård 

 Tjänst Pris per kärl 

Dragvägstillägg 1,5-10 meter  1 258 kr per år 

Extra hämtning av säck vid ordinarie hämtning. 

Max 12 ggr per år. 218 kr per säck och tillfälle 
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AVSNITT 3: 

FRITIDSHUS 

 

Avgifter anges inklusive moms. 

Förutom sophämtning ingår följande i taxan: 

• Inlämning av grov-, el- och trädgårdsavfall samt farligt avfall (oljor, lösningsmedel, färger, 

kemikalier etcetera) vid återvinningscentral. 

Sommarhämtning sker under perioden maj till oktober. Hämtning sker normalt varannan vecka. 

För gemensamhetsanläggningar erbjuds källsortering av matavfall. Vid hämtning vid enskilda fritidshus 

erbjuds ännu inte matavfallssortering och där läggs mat- och restavfall blandat i samma kärl. 

 

3A. Grundavgift fritidshus 
 

Tabell 10 Grundavgift för fritidshus 

Grundavgift Pris per år 

Fritidshus 832 kr per bostad 

 

3B. Abonnemang med tömning av enskilda kärl för fritidshus - Fastland 
Kärl ska stå uppställda inom 1,5 meter från den plats där hämtningsfordonet normalt stannar. 

Tabell 11 Tömning av enskilda kärl, 12 hämtningar per år 

Behållarstorlek Pris per kärl och år,  

hämtning vid enskild fastighet  

Pris per kärl och per år,  

gemensam uppställningsplats 

190 l kärl 796 kr 718 kr 

240 l kärl Erbjuds inte 1 518 kr 

 

Tabell 12 Extratjänster för fritidshus fastland 

Tjänst Pris  

Extra hämtning utan samband med ordinarie 

hämtning. Beställs minst en dag i förväg.   

218 kr per behållare och tillfälle 

Hämtning av grovavfall 638 kr per kbm 
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3B. Abonnemang med tömning av gemensamhetsanläggning för fritidshus - 
Fastland 
I abonnemangsavgift för Källsortering av matavfall ingår kärl för restavfall och kärl för matavfall. I 

abonnemangsavgift för Blandat mat- och restavfall ingår endast kärl för sådant blandat avfall.  

 

För att få använda abonnemang Källsortering av matavfall krävs att det finns ett minimiantal kärl för 

matavfall beräknat på 5 liter matavfall per hushåll och vecka och att matavfall sorteras. 

 

Kärl ska stå uppställda inom 10 meter från den plats där hämtningsfordonet normalt stannar. I angiven 

avgift ingår kärl, men inte kärlskåp. Inget avdrag i priset medges om kunden äger kärlen själv. 

 

Uppställningsplats, sorteringsalternativ, storlek på kärl samt tömningsfrekvens avgörs av SRV i samråd 

med kunden. Kärlvolym baseras på Avfall Sveriges riktlinjer. 

 

Avgifterna enligt Tabell 13 gäller när det finns en gemensam fakturamottagare, till exempel en 

samfällighetsförening. När det inte finns en sådan gäller avgifterna enligt Tabell 14 och faktura skickas 

till varje fastighetsinnehavare. 

 

Tabell 13 Abonnemang med kärl vid gemensamhetsanläggning. Priserna gäller vid samfakturering. 

Abonnemang Hämtning varje vecka Hämtning varannan vecka 

Källsortering, 370 liters kärl för restavfall 1 617 kr 1 298 kr 

Källsortering, 660 liters kärl för restavfall 3 390 kr 2 740 kr 

Blandat mat- och restavfall, 370 liter  1 694 kr 1 372 kr 

Blandat mat- och restavfall, 660 liter 3 467 kr 2 817 kr 

 

 
Tabell 14 Abonnemang med kärl vid gemensamhetsanläggning. Priser gäller när faktura skickas till varje 

fastighetsinnehavare. 

Abonnemang Pris per hushåll och år 

Källsortering av matavfall 597 kr 

Blandat mat- och restavfall 674 kr 

 

Tabell 15 Extratjänster för fritidshus fastland 

Tjänst Pris  

Extra hämtning utan samband med ordinarie 

hämtning. Beställs minst en dag i förväg.   

218 kr per behållare och tillfälle 

Hämtning av grovavfall 637 kr per kbm 
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3C. Abonnemang fritidshus - Skärgård 
Förutsättningar för hämtning av avfall från fastigheter inom hämtningsområde Skärgård anges i 

kommunens avfallsföreskrifter.  

Fritidshus med kärl vid den egna fastigheten ska betala avgifter enligt Tabell 11. 

Fritidshus med del i gemensamhetsanläggning betalar avgift enligt Tabell 13 eller Tabell 14. 

Fastighetsinnehavare som, enligt kommunens avfallsföreskrifter, ska användas säck betalar avgift enligt 

Tabell 16. 

 

Tabell 16 Hämtning av säck, 12 hämtningar per år 

Storlek Pris per år,  

hämtning vid enskild fastighet  

210 l säck 786 kr 

 

 

Tabell 17 Extratjänster för fritidshus - Skärgård 

Tjänst Pris  

Extra säck i samband med ordinarie hämtning  218 kr per säck 
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AVSNITT 4: 

FLERBOSTADSHUS 
 

Mervärdesskatt tillkommer på angivna priser. 

 

Om en kund, som har abonnemanget Källsortering av matavfall, under en längre period inte sorterat ut 

matavfall, eller vid upprepade tillfällen sorterat annat än matavfall i avsett kärl, kommer SRV efter 

skriftligt påpekande, att ta kontakt med kunden för att föra en dialog om kundens avfallssituation. Om 

ovanstående dialog inte leder till en förbättrad utsortering kan SRV, efter samråd med kommunen, 

debitera felsorteringsavgift/-er. Om inte detta ger avsedd effekt har kommunen möjlighet att ställa om 

kundens abonnemang till Abonnemang Blandat mat- och restavfall. 

 

4A. Grundavgift flerbostadshus  

 

Tabell 18 Grundavgift flerbostadshus 

Grundavgifter Pris per lägenhet och år 

Grovsophämtning ingår 515 kr 

Utan grovsophämtning 721 kr 

 

 

4B. Abonnemang för flerbostadshus – kärl   
 

Avgifter för abonnemang beräknas genom framkörningsavgift + avgift per kärl gånger antal kärl + 

eventuellt dragvägstillägg. 

 

Avgift enligt Tabell 19 gäller när kärl står uppställda inom 10 meter från den plats där 

hämtningsfordonet normalt stannar. Vid annan placering tillkommer avgift för dragväg enligt Tabell 20. 

I angiven avgift ingår kärl, men inte kärlskåp. 
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Tabell 19 Avgifter för flerbostadshus med kärl 

Tjänst Pris per år,  

26 hämtningar 

Pris per år,  

52 hämtningar 

Pris per år, 

104 

hämtningar 

Pris per år, 

156 tömningar 

Framkörningsavgift, 

per hämtställe 
510 kr 1019 kr 2 338 kr 3 658 kr    

Avgifter per kärl     

140 l, matavfall3 329 kr 658 kr 1 317 kr 1 975 kr 

370 l, matavfall 870 kr 1 739 kr 3 479 kr 5 218 kr 

190 l, restavfall 279 kr 558 kr 1 117 kr 1 675 kr 

240 l, restavfall 353 kr 705 kr 1 410 kr 2 115 kr 

370 l, restavfall 543 kr 1 087 kr 2 173 kr 3 260 kr 

660 l, restavfall 970 kr 1 939 kr 3 879 kr 5 818 kr 

190 l, blandat mat- 

och restavfall 
503 kr 1 005 kr 2 010 kr 3 015 kr 

240 l, blandat mat- 

och restavfall 
635 kr 1 269 kr 2 538 kr 3 807 kr 

370 l, blandat mat- 

och restavfall 
978 kr 1 957 kr 3 914 kr 5 870 kr 

660 l, blandat mat- 

och restavfall 
1 745 kr 3 490 kr 6 980 kr 10 470 kr 

Felsorteringsavgift  

Felsorteringsavgift matavfall 400 kr per tillfälle och kärl 

 

Dragvägens längd beräknas enkel väg för avståndet från hämtstället till uppställningsplats för fordon. 

Kärlen får vara placerade högst 60 m från tomtgräns. Dragvägen ska ha hårdgjord yta. 

Tabell 20 Tilläggsavgift för dragväg vid flerbostadshus med kärlhämtning. Pris per kärl. 

Tjänst Pris och per år,  

52 hämtningar 

Pris per år, 

104 hämtningar 

Pris per år, 

156 tömningar 

Dragvägstillägg, per påbörjat 

10-tal meter, utöver 10 meter 

844 kr  1 688 kr 2 533 kr 

 

 

 

3 Källsortering av matavfall kräver ett minst antal kärl för matavfall beräknat på 5 liter matavfall per lägenhet och 

vecka 
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Tabell 21 Extrahämtning vid flerbostadshus med kärlhämtning 

Tjänst Avgift 

Framkörningsavgift vid extra hämtning utan 

samband med ordinarie hämtning 

701 kr per tillfälle 

Extra hämtning, 370 l restavfall 23 kr per tillfälle 

Extra hämtning, 660 l restavfall 38 kr per tillfälle 

Extra hämtning,  

370 l blandat mat- och restavfall 

39 kr per tillfälle 

Extra hämtning,  

660 l blandat mat- och restavfall 

68 kr per tillfälle 

 

 

4C. Abonnemang för flerbostadshus – bottentömmande behållare och sopsug 
 

Avgifter för bottentömmande behållare beräknas genom:  

framkörningsavgift + avgift per m3 x antal m3 behållarvolym. 

 

För kunder som har bottentömmande behållare för restavfall och vill kombinera detta med kärl för 

matavfall, gäller avgifter för kärl för matavfall enligt Tabell 19.  

 

Bottentömmande behållare får inte vara större än 5 m3.. Den maximala avgiften för blandat mat-och 

restavfall är dock motsvarande 3,9 kubikmeter.  

 

Tabell 22 Bottentömmande behållare 

Typ av avfall 52 tömningar per år 104 tömningar 

per år 

156 tömningar per 

år 

Framkörningsavgift 3 399 kr per år 6 798 kr per år 

 

10 197 kr per år 

 

Matavfall 3 864 kr per m3  3 864 kr per m3  3 864 kr per m3  

Restavfall 2 531 kr per m3  2 531 kr per m3 2 531 kr per m3 

Blandat mat- och restavfall 6 744 kr per m3  6 744 kr per m3  6 744 kr per m3  

 

 

Tabell 23 Sopsug, hämtnings- och behandlingsavgifter 

Tjänst Pris 

Behandling 611 kr per ton. Transportkostnad tillkommer. 
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Tömning mobil sopsug 2 425 kr per timme 

 

4D. Grovavfall 
 

Tabell 24 Hämtning av grovavfall4, för flerbostadshus 

Tjänst Pris  

Hämtning av grovavfall, 52 ggr per år. 1 862 kr per ton 

Tillägg per hämtningsbesök utöver 52 ggr per år 1 320 kr/år 

Städning av avfallsutrymme för grovavfall, 

begärd av kund, i samband med hämtning 

1 470 kr per påbörjad timme 

Enstaka hämtning av grovavfall, efter 

beställning 636 kr per kbm 

 

 

 

 

4 Avfall ska kunna hanteras av en person. 
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AVSNITT 5: 

VERKSAMHETER – RESTAURANGER OCH STORKÖK 
 

Mervärdesskatt tillkommer på angivna priser. 

 

Storkök, restauranger och liknande som hanterar livsmedel ska sortera ut matavfall för biologisk 

behandling. Det kan krävas ett kylt avfallsutrymme för matavfallet när det är nödvändigt för att 

olägenhet inte ska uppstå.   

 

Om en kund, som har abonnemanget Källsortering av matavfall under en längre period, ändå inte 

sorterat ut matavfall, eller vid upprepade tillfällen sorterat annat än matavfall i kärlet för matavfall, 

kommer SRV efter skriftligt påpekande, att ta kontakt med kunden för att föra en dialog om kundens 

avfallssituation. Om ovanstående dialog inte leder till en förbättrad utsortering kan SRV, efter samråd 

med kommunen, debitera felsorteringsavgift/-er. Om inte detta ger avsedd effekt har kommunen 

möjlighet att ställa om kundens abonnemang till abonnemang Blandat mat- och restavfall. 

 

Abonnemang med blandat mat- och restavfall får endast användas när kommunen medgivit undantag 

från krav på sortering av matavfall, enligt kommunens avfallsföreskrifter. 

 

Avgift tas ut även om kärl inte är framställt.  

 

Avgift enligt Tabell 25 gäller när kärl står uppställda inom 10 meter från den plats där 

hämtningsfordonet normalt stannar. Vid annan placering tillkommer avgift för dragväg enligt Tabell 26.  

 

Hämtning av grovavfall får beställas, mot avgift enligt Tabell 24. 
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5A. Abonnemang med kärl 
Avgifter beräknas genom en framkörningsavgift per tillfälle + avgift per kärl gånger antal kärl + 

eventuellt dragvägstillägg. 

 

Tabell 25 Avgifter för tömning av kärl 

Tjänst Pris per år,  

52 hämtningar 

Pris per år, 

104 hämtningar 

Pris per år, 

156 tömningar 

Framkörningsavgift5, 

per hämtställe 

421 kr 1 122 kr 1 823 kr 

Avgifter per kärl    

140 l, matavfall 5 157 kr 10 315 kr 15 472 kr 

370 l, restavfall 3 429 kr 6 858 kr 10 287 kr 

660 l, restavfall 4 989 kr 9 978 kr 14 968 kr 

140–370 l, blandat 

mat- och restavfall 

8 130 kr 16 261 kr 24 391 kr 

660 l, blandat mat- och 

restavfall 

11 084 kr 22 169 kr 33 253 kr 

Felsorteringsavgift  

Felsorteringsavgift matavfall 400 kr per tillfälle och kärl 

 

Dragvägens längd beräknas enkel väg för avståndet från hämtstället till uppställningsplats för fordon.  

Tabell 26 Dragvägstillägg  

Tjänst Pris och per år,  

52 hämtningar 

Pris per år, 

104 hämtningar 

Pris per år, 

156 tömningar 

Dragvägstillägg, per påbörjat 

10-tal meter, utöver 10 meter 

844 kr  1 688 kr 2 533 kr 

 

 

 

 

5 När matavfallskärl används som komplement till bottentömmande behållare uttas ingen separat 

framkörningsavgift för matavfallskärlen. 



20 

 

 

Tabell 27 Extra hämtning 

Behållare Pris per tillfälle 

Extra hämtning i samband med ordinarie 

tömning 

 

120-160 liter l (säck) 61 kr 

210 l (säck) 83 kr 

240 l (säck) 117 kr 

Extra hämtning6   

Framkörningsavgift vid hämtning utan samband 

med ordinarie hämtning 

701 kr 

140 l (kärl), matavfall 102 kr 

370 l (kärl), restavfall 70 kr 

660 l (kärl), restavfall 158 kr 

370 l (kärl), blandat mat- och restavfall 97 kr 

660 l (kärl), blandat mat- och restavfall 215 kr 

 

5B. Övriga abonnemang för hämtning 

Bottentömmande behållare 

Avgifter för bottentömmande behållare beräknas genom:  

framkörningsavgift + avgift per m3 x antal m3 behållarvolym. 

 

För kunder som har bottentömmande behållare för restavfall och vill kombinera detta med kärl för 

matavfall, gäller avgifter för kärl för matavfall enligt ovan.  

 

Bottentömmande behållare får inte vara större än 5 m3. 

Tabell 28 Bottentömmande behållare 

Typ av avfall 52 tömningar per år 104 tömningar per år 156 tömningar per år 

Framkörningsavgift 3 399 kr per år 6 798 kr per år 10 197 kr per år 

Matavfall 3 864 kr per m3  3 864 kr per m3 3 864 kr per m3 

Restavfall 2 531 kr per m3  2 531 kr per m3 2 531 kr per m3 

Blandat mat- och 

restavfall 

6 744 kr per m3  6 744 kr per m3 6 744 kr per m3 

 

 

6 Vid hämtning utanför ordinarie hämtningsdag debiteras framkörningsavgift + avgift per behållare. 
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Tank för matavfall 

Matavfall kan malas ned i avfallskvarn kopplad till tank. Avgiften beräknas genom besöksavgift + 

behandlingsavgift. 

 
Tabell 29 Matavfallstank 

Matavfallstank Pris 

Besöksavgift 1 191 kr per timme 

Behandlingsavgift 891 kr per ton 

Bomkörning – tömning har inte kunnat 

genomföras på grund av skäl som kunden råder 

över 

477 kr per tillfälle 

 

Fettavskiljare 

Avgift beräknas genom tömningsavgift + behandlingsavgift + eventuella tillägg. 

 
Tabell 30 Avgifter för tömning av fettavskiljare 

Tjänst Pris 

Tömning 0–3 m3 1 341 kr per tillfälle 

Tömning 4–6 m3 1 952 kr 

Tömning 7–9 m3 2 566 kr 

Tömning 10–12 m3 3 179 kr 

Tömning 13–15 m3 3 792 kr 

Behandlingsavgift 273 kr per m3 

Slangdragning utöver 10 meter 230 kr per påbörjade 10 meter 

Extra personal 335 kr per person och timme 

Avtalad tid för tömning, tillägg utöver avgift för 

tömning 

1 148 kr  

Sug- och spolbil med ånga 2 107 kr per timme 

Liten garagebil 2 877 kr per timme 
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AVSNITT 6: 

SLAMTÖMNING  
Avgifter anges inklusive moms. 

 

Slam från små/enskilda avloppsanläggningar med avlopp från enbart bad, disk och tvätt ska hämtas 

minst en gång vartannat år. Slam från små/enskilda avloppsanläggningar med vattentoalettanslutning 

och reningsverk ska hämtas vid behov, men minst två gånger per år vid enbostadshus för 

permanentboende och minst en gång per år vid fritidshus. 

 

Fastighetsinnehavaren ska se till att hålla transportvägen till hämtnings- och tömningsplats framkomlig. 

Transportvägen och vändplatsen ska vara så dimensionerad och hållas i sådant skick att den är farbar för 

renhållningsfordon. Då aviserad tömning ej kan genomföras p.g.a. att ingen framkomlighet finns tas en 

avgift ut enligt nedan fastställd taxa. 

 

Avgifter beräknas genom tömningsavgift + behandlingsavgift + eventuella tillägg. 

 

Definitioner, utöver de som anges i Avsnitt 1: 

Allmänna bestämmelser används följande begrepp avseende hämtning av slam: 

Ekonomitömning avser schemalagda tömningar, upp till två gånger per år, under veckor som aviseras i 

förväg av SRV. Ekonomitömning tecknas som abonnemang för de tömningar som bedöms behövas 

under ett år.  

Extra tömning avser tömning efter kundens beställning, utför schema för ekonomitömning. 

Akut tömning avser tömning som sker inom 24 timmar efter kundens beställning. Tömning utförs 

dagtid, vardagar mellan kl. 7-16. 

Jourtömning avser tömning som sker efter kl. 16 på vardagar eller under helgdagar. 
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6A Slamtömning Fastland 
Tabell 31 Tömningsavgift för slamtömning 

Typ av tömning Pris per tömning 

0–3 m3 

Pris per tömning 

3–6 m3 

Ekonomitömning  847 kr 1 144 kr 

Avtalad tid för tömning 

(beställd av kund minst en 

vecka innan tömning, 

inplanerad av SRV) 

1 050 kr 1 347 kr 

Extra tömning  1 172 kr 1 471 kr 

Akut tömning  1 902 kr 2 200 kr 

Jourtömning 4 251 kr 4 251 kr 

Behandling  

Behandlingsavgift 144 kr per m3 brunns/tankvolym 

Volym över 6 m3  

Volym utöver 6 m3 141 kr per påbörjad m3 

 

Tabell 32 Övriga avgifter för slamtömning 

Tjänst Pris 

Slamavskiljare i direkt anslutning till annan 

anläggning och som töms i samband med denna 

225 kr per tömning (max 3 m3) 

Extra personal 418 kr per person och timme 

Behandling av filtermaterial från fosforfällor 1 498 kr per ton 

Ej framkomlig väg till brunn/tank 740 kr per tillfälle 

Slangdragning utöver 10 m 292 kr per påbörjat 10-tal meter7 

Extratömning det vill säga tömning vid annat 

tillfälle än ordinarie ekonomitömning debiteras 

färjetransport utöver ordinarie avgift för 

extratömning.  

740 kr per tillfälle 

Extra arbete, till exempel spolning 1 436 kr per timme 

   

 

 

7 Antal meter draglängd mäts från slambilens uppställningsplats på farbar väg, d.v.s. mätningen kan komma att 

omfatta mark utanför fastighetsgränsen. Max 1 800 kr per tömningstillfälle och oberoende av om slamkärra 

används eller ej. 
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6B Slamtömning Skärgård 
 

Tabell 33 Tömningsavgift för slamtömning 

Typ av tömning Pris per tömning 

0–3 m3 

Pris per tömning 

3–6 m3 

Ekonomitömning (schemalagda 

tömningar under veckor som 

aviseras i förväg av SRV) 

847 kr 1 144 kr 

Jourtömning 4 521 kr 4 521 kr 

Behandling  

Behandlingsavgift 144 kr per m3 brunns-/tankvolym 

Volym över 6 m3  

Volym utöver 6 m3 141 kr per påbörjad m3 

 

Tabell 34 Övriga avgifter för slamtömning 

Tjänst Pris 

Extra tömning: vid jourtömning, det vill säga 

extra tömning eller tömning vid annat tillfälle än 

ordinarie ekonomitömning debiteras 

färjetransport utöver ordinarie avgift för 

ekonomitömning enligt Tabell 33  

4 883 kr per tillfälle 
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AVSNITT 7: 

LATRINHÄMTNING 
 

Avgifter anges inklusive moms. 

 

Kärl ska vara förslutet, framställt och vid behov rengjort på utsidan. 

 
Tabell 35 Latrinhämtning för permanentboende 

Tjänst Pris 

Abonnemang, hämtning varannan vecka 7 118 kr per år 

Extra kärl i samband med ordinarie hämtning 264 kr per kärl 

Extra kärl inom 5 arbetsdagar 1 093 kr per kärl 

Extra kärl inom 2 arbetsdagar 1 751 kr per kärl 

 

 

Tabell 36 Latrinhämtning för fritidshus 

Tjänst Pris 

Abonnemang, hämtning varannan vecka,  

8 gånger per säsong 

3 226 kr per år 

Extra kärl i samband med ordinarie hämtning 264 kr per kärl 

Extra kärl inom 5 arbetsdagar 1 093 kr per kärl 

Extra kärl inom 2 arbetsdagar 1 751 kr per kärl 
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Förändrat förslag till Avfallstaxa 2021 

 

Sammanfattning 

Det förslag till avfallstaxa 2021 som SRVs styrelse fattade beslut om i maj föreslås förändras utifrån 
ändrade omständigheter och förutsättningar på avfallsområdet, samt efter dialog med företrädare 
för ägarkommunerna. 

Det nya taxeförslaget för 2021 innebär därför enbart en generell indexuppräkning av samtliga 
tjänster, inkluderat tjänsten Sorterahemma, samt en nödvändig höjning av grundavgiften. 

 

Bakgrund 

SRVs styrelse fattade i maj 2020 beslut om förslag till Avfallstaxa 2021. I taxeförslaget föreslogs en 
generell indexhöjning och en förändring av grundavgiften samt en höjning av tjänsten 
Sorterahemma, utifrån de då aktuella förutsättningarna om förpackningsproducenternas ansvar för 
insamling samt finansiering av ett fastighetsnära insamlingssystem, som regeringen beslutade om 
2018  

Efter styrelsens beslut och utskick av handlingarna till ägarkommunerna har förutsättningarna helt 
förändrats. Naturvårdsverket avslog de två ansökningar om att bli tillståndspliktiga insamlingssystem 
(TIS) för förpackningsmaterial som inkommit, då de inte bedömdes uppfylla förordningens krav.  

Regeringen föreslog parallellt att kommunerna också ska överta ansvaret för insamling och 
materialåtervinning av returpapper. Detta förslag är för närvarande är ute på remiss med svarsdatum 
sista oktober.  

Man har också från regeringens sida aviserat att man efter sommaren avser att se över 
bestämmelserna kring insamlingssystemen, med effekten att även bestämmelserna om separat 
insamling av matavfall, som skulle trätt i kraft från januari 2021, kommer att senareläggas. I 
skrivande stund har ingen ny information kommit. 

Detta innebär att det i nuläget finns mycket stora oklarheter kring vad som ska gälla insamling av 
matavfall, tidningar och förpackningar inför och under 2021.  

Bostadsnära insamling av förpackningsmaterial och tjänsten Sorterahemma 

Lagstiftningens intention för framtiden är mycket tydlig; förpackningsmaterial ska hämtas 
bostadsnära och helt finansieras av förpackningsindustrin. Hur hämtningslösningen ska se ut avgörs 
dock helt av den aktör som ansöker om att bli tillståndspliktigt insamlingssystem (TIS) och som 
beviljas godkännande av Naturvårdsverket. TIS-sökande aktörer ska samråda med kommunerna 
under ansökningsprocessen, men kommunerna har ingen beslutanderätt eller vetorätt i ärendet. 

SRVs tjänst Sorterahemma, som utnyttjas av ca 7 000 av de totalt 60 000 enbostadshushållen i 
ägarkommunerna, innebär att hushållet ges möjlighet att sortera ut matavfall, restavfall och 
förpackningar i fyrfackskärl vid tomtgräns, där allt hämtas av SRV.  

Tjänsten underlättar för hushållen, men har stora utmaningar med brist på både på fyrfackskärl och 
fyrfacksbilar, där leveranstiderna är långa. Att hämta mat- och restavfall i en fyrfackslösning är också 
markant mycket dyrare än motsvarande hämtning med sidlastarbil. 



I samrådsdiskussionerna med Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) inför ansökan om 
tillståndspliktigt insamlingssystem visade FTI intresse för att samverka med kommuner med sedan 
tidigare uppbyggda insamlingslösningar, för att respektera redan gjorda investeringar och underlätta 
en snabb utbyggnad av sitt erbjudande. 

Det är dock inte alls en självklarhet att andra aktörer har samma ambition eller intresse. Exempelvis 
har den andra ansökande aktören TMR nyligen kontaktat Sveriges kommuner och informerat om 
erbjudandet de lanserar till hushållen; abonnemang på en för hushållen kostnadsfri hämtningstjänst 
av förpackningsslagen plast, metall och papper/kartong som hämtas i samarbete med 
transportföretaget Bring. 

Framtiden för tjänsten Sorterahemma är därför idag ytterst oklar, men utifrån de förutsättningar 
som funnits sedan 2018 så finns det stor risk att den kommer att upphöra i den form den har idag.  

Insamling av förpackningsmaterial kräver avtal med ett tillståndspliktigt system, och några 
ersättningsmodeller för insamlat material saknas då inget tillståndspliktigt insamlingssystem är 
beviljat i nuläget. 

Efter dialog med ägarkommunernas representanter har SRV därför valt att avvakta med 
taxeförändringar för tjänsten utöver den generella indexuppräkningen, i väntan på resultat av 
regeringens översyn av insamlingssystemen. 

 

Föreslagna förändringar 

Generell taxereglering enligt Avfall Sveriges index A12:1MD 

SRV använder Avfall Sveriges index A12:1MD, vilket bedöms som det index som speglar SRV:s 
kostnadsstruktur bäst. Indexberäkningen baseras på utvecklingen med mars som basmånad och ger 
en taxehöjning på 2,38 %, vilket SRV föreslår för samtliga tjänster i taxan. Under förutsättning att 
nuvarande trend består harmoniserar taxeökningen med förväntad ökning av styckkostnaderna.  

Höjning av grundavgiften för enbostadshus och för flerbostadshus 

Grundavgifterna skall täcka kostnaderna för återvinningscentraler, för hanteringen av farligt avfall 
samt för den taxefinansierade verksamhetens overheadkostnader, dvs administration som till 
exempel kundtjänst, information, HR och ledning. I grundavgiften ingår också ersättning för material 
och extra ÅVC kort. 

Eftersom SRV:s återvinningscentraler är populära har inlämnade volymer successivt ökat upp mot 
10%, och har ytterligare ökat som en följd av Covid-19 pandemin.  

Till detta har behandlingsavgifterna som SRV betalar till materialproducenter och till kraftvärmeverk 
förändrats de senaste åren. Under 2021 tillkommer dessutom ökade kostnader för den skatt på 
avfallsförbränning som infördes under 2020.  

För att kompensera för dessa ökade kostnader behöver SRV höja grundavgifterna. Förslaget är en 
höjning i taxa 2021 med 10 %, förutom föreslagen indexreglering.  

Grundavgifter enligt taxa 2020 samt ersättning för materialet motsvarar:  103,5 mkr 
Kostnader för ÅVC samt direkta och indirekta OH kostnader motsvarar:   114,5 mkr 
Det innebär att vi idag har en negativ kalkyl med underskott:  -11,0 mkr 

 

Den föreslagna höjningen av grundavgiften motsvarar 9 mkr, vilket gör att underskottet minskar till 2 
mkr för 2021.  



Konsekvensanalys av föreslagna förändringar, resultat. 

De föreslagna förändringarna för avfallstaxa 2021 kommer att öka kostnaderna för merparten av 
abonnenterna med mellan 6 - 14 kr i månaden. Nedan finns exempel på effekter på ett antal 
kundkategorier och tjänster jämfört med taxa 2020.  

För att se samtliga tjänster hänvisas till bifogat underlag Avfallstaxa 2021. 

Observera att avfallstaxan anges per år, men faktureras från och med 1 januari 2020 kvartalsvis.  

 
 Exempel: 

 Taxa 2020 Taxa 2021 Ökning/år 

Enbostadshus    

Osorterat 2 821 kr/år (inkl. moms) 2 991 kr/år (inkl. moms) 170 kr/år 

Matavfallssortering 1 948 kr/år (inkl. moms) 2 095 kr/år (inkl. moms) 147 kr/år 

Sorterahemma 2 435 kr/år (inkl. moms) 2 595 kr/år (inkl. moms) 160 kr/år 

    

Flerbostadshus    

Grundavgift, med grovsoprum 573 kr/år (inkl. moms) 644 kr/år (inkl. moms) 71 kr/år 

Grundavgift, utan grovsoprum  803 kr/år (inkl. moms) 902 kr/år (inkl. moms) 99 kr/år 

 

 

 

Beslut 

 

Styrelsen har beslutat 

 

att godkänna det nu föreliggande, korrigerade förslaget till Avfallstaxa för år 2021, samt  

 

att  hemställa hos kommunfullmäktige i respektive ägarkommun att besluta i enlighet med 
detta styrelsens förslag till Avfallstaxa för år 2021, och 

 

att förklara punkten omedelbart justerad 

 

 



PROTOKOLLSUTDRAGKOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum Paragraf

Kommunstyrelsen 2 december 2020 § 5

Diarienummer KS-2020/2270.184

Förslag till nya taxor klimat- och stadsmiljönämndens 
verksamhetsområden

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Taxa för felparkeringsavgifter HKF 3220, enligt bilaga 1 till kommunstyrelsens 
förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 10 november 2020, fastställs att gälla från 
och med den 1 januari 2021.

2. Ändrad taxa för ansökan om tillfällig trafikanordning och schakttillstånd (HKFA) 
fastställs i enlighet med bilaga 2 till förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 10 
november 2020 att gälla från och med den 1 januari 2021.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har i Mål och Budget 2021 gett klimat- och stadsmiljönämnden 
i uppdrag att ta fram förslag till ny taxa för felparkeringsavgifter samt ny taxa för 
ansökan om trafikanordning och schaktavgifter. Nämnden har i beslut den 10 
november 2020 hemställt till kommunfullmäktige att besluta om ändrad taxa för 
felparkeringsavgifter (HKF 3220) samt ändringar i taxa för ansökan om tillfällig 
trafikanordning och schakttillstånd (HKFA).
 
I Taxa för felparkeringsavgifter, HKF 3220, föreslås att felparkeringsavgifterna höjs 
och att det införs tre nivåer. Syftet med en justering av taxan är att öka 
trafiksäkerheten, förbättra framkomligheten, minska trafikvolymer samt att 
harmonisera felparkeringsavgifterna med närliggande kommuner. Den höjda avgiften 
prognostiseras ge ökade intäkter om cirka 1,5 mnkr.
 
I taxa för ansökan om tillfällig trafikanordning och schakttillstånd som återfinns i 
Föreskrifter & anvisningar för arbeten på eller som berör offentlig plats i Huddinge 
kommun (HKFA) föreslås att avgiften för dagtaxa Schakt höjs, samt att det införs 
ytterligare en taxa – Påkallat besök. Detta för att uppdatera taxan till aktuella 
förhållanden. Den höjda avgiften prognostiseras ge ökade intäkter om cirka 0,8 mnkr.

Överläggning
I ärendet yttrar sig Nujin Alacabek (V), Rikard Lingström (S) och Christina Eklund 
(M).
 
Härefter förklaras överläggningen avslutad.



PROTOKOLLSUTDRAGKOMMUNSTYRELSEN

Propositioner
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med förvaltningens 
förslag, och finner härvid att så är fallet. 

Protokollsanteckningar
Nujin Alacabek (V) anmäler protokollsanteckning, se bilaga 5.1 till detta protokoll.

 
 



       
Huddinge kommun  
Kommunstyrelsen  
2020-12-01 

    
 
 

Protokollsanteckning 
 
Ärende 5: Förslag till nya taxor klimat- och stadsmiljönämndens 
verksamhetsområden 
 
Vänsterpartiet har tidigare påpekat vikten av att ha ett parkeringssystem som är tillgängligt för 
alla. Det system som idag finns upphandlat utgår från en app-lösning. Den digitala klyftan skär 
genom hela Sverige, även Huddinge. Det nya systemet gör det svårare för såväl äldre som för 
personer som har ett annat modersmål än svenska. Det ska vara lätt att parkera rätt och att slippa 
drabbas av parkeringsböter. Det vore därför önskvärt att kombinera det nya systemet med ett 
icke-digitalt system för att fler ska kunna parkera utan krångel. Eftersom långt ifrån alla äger en 
smart-eller androidtelefon, vilket är ett måste för att kunna använda app-tjänsten, så innebär det 
att man antingen måste köpa en sådan eller utesluts från att kunna parkera på alla de platser där 
det endast går att använda app-system idag. Vi menar att detta inte är ett ultimat sätt att hantera 
parkeringsfrågan och det skapar en stor irritation hos många som kan undvikas genom att ha 
alternativa lösningar. 
 
 
Nujin Alacabek  Britt Björneke  



PROTOKOLLSUTDRAGKOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum Paragraf

Kommunstyrelsens arbetsutskott 25 november 2020 § 5

Diarienummer KS-2020/2270.184

Förslag till nya taxor klimat- och stadsmiljönämndens 
verksamhetsområden

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Arbetsutskottet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har i Mål och Budget 2021 gett klimat- och stadsmiljönämnden 
i uppdrag att ta fram förslag till ny taxa för felparkeringsavgifter samt ny taxa för 
ansökan om trafikanordning och schaktavgifter. Nämnden har i beslut den 10 
november 2020 hemställt till kommunfullmäktige att besluta om ändrad taxa för 
felparkeringsavgifter (HKF 3220) samt ändringar i taxa för ansökan om tillfällig 
trafikanordning och schakttillstånd (HKFA).
 
I Taxa för felparkeringsavgifter, HKF 3220, föreslås att felparkeringsavgifterna höjs 
och att det införs tre nivåer. Syftet med en justering av taxan är att öka 
trafiksäkerheten, förbättra framkomligheten, minska trafikvolymer samt att 
harmonisera felparkeringsavgifterna med närliggande kommuner. Den höjda avgiften 
prognostiseras ge ökade intäkter om cirka 1,5 mnkr.
 
I taxa för ansökan om tillfällig trafikanordning och schakttillstånd som återfinns i 
Föreskrifter & anvisningar för arbeten på eller som berör offentlig plats i Huddinge 
kommun (HKFA) föreslås att avgiften för dagtaxa Schakt höjs, samt att det införs 
ytterligare en taxa – Påkallat besök. Detta för att uppdatera taxan till aktuella 
förhållanden. Den höjda avgiften prognostiseras ge ökade intäkter om cirka 0,8 mnkr.

Överläggning
I ärendet yttrar sig Christian Ottosson (C), Sara Heelge Vikmång (S) och Nujin 
Alacabek (V).
 
Härefter förklaras överläggningen avslutad.
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HUDDINGE KOMMUN

Postadress Besök huddinge@huddinge.se
Huddinge kommun
Kommunstyrelsens förvaltning
141 85 Huddinge

Kommunalvägen 28 Tfn vxl 08-535 300 00 www.huddinge.se

Handläggare
Emanuel Dahlqvist
08-535 302 55
emanuel.dahlqvist@huddinge.se

Kommunstyrelsen 

Förslag till nya taxor klimat- och stadsmiljönämndens 
verksamhetsområden

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Taxa för felparkeringsavgifter HKF 3220, enligt bilaga 1 till 
kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 10 november 
2020, fastställs att gälla från och med den 1 januari 2021.

2. Ändrad taxa för ansökan om tillfällig trafikanordning och schakttillstånd 
(HKFA) fastställs i enlighet med bilaga 2 till förvaltningens tjänsteutlåtande 
daterat den 10 november 2020 att gälla från och med den 1 januari 2021.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har i Mål och Budget 2021 gett klimat- och 
stadsmiljönämnden i uppdrag att ta fram förslag till ny taxa för 
felparkeringsavgifter samt ny taxa för ansökan om trafikanordning och 
schaktavgifter. Nämnden har i beslut den 10 november 2020 hemställt till 
kommunfullmäktige att besluta om ändrad taxa för felparkeringsavgifter (HKF 
3220) samt ändringar i taxa för ansökan om tillfällig trafikanordning och 
schakttillstånd (HKFA).
I Taxa för felparkeringsavgifter, HKF 3220, föreslås att felparkeringsavgifterna 
höjs och att det införs tre nivåer. Syftet med en justering av taxan är att öka 
trafiksäkerheten, förbättra framkomligheten, minska trafikvolymer samt att 
harmonisera felparkeringsavgifterna med närliggande kommuner. Den höjda 
avgiften prognostiseras ge ökade intäkter om cirka 1,5 mnkr.
I taxa för ansökan om tillfällig trafikanordning och schakttillstånd som återfinns i 
Föreskrifter & anvisningar för arbeten på eller som berör offentlig plats i 
Huddinge kommun (HKFA) föreslås att avgiften för dagtaxa Schakt höjs, samt att 
det införs ytterligare en taxa – Påkallat besök. Detta för att uppdatera taxan till 
aktuella förhållanden. Den höjda avgiften prognostiseras ge ökade intäkter om 
cirka 0,8 mnkr.
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Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter för tjänster och nyttigheter som 
kommunen tillhandahåller med stöd i lagstiftning på respektive område. 
Kommunfullmäktige har i Mål och Budget 2021 gett klimat- och 
stadsmiljönämnden i uppdrag att ta fram förslag till ny taxa för 
felparkeringsavgifter samt ny taxa för ansökan om trafikanordning och 
schaktavgifter. Nämnden har i beslut den 10 november 2020 hemställt till 
kommunfullmäktige att besluta om ändrad taxa för felparkeringsavgifter (HKF 
3220) samt ändringar i taxa för ansökan om tillfällig trafikanordning och 
schakttillstånd (HKFA).

Taxa för felparkeringsavgifter
Miljö- och bygglovsförvaltningen har i tjänsteutlåtande daterat den 28 oktober 
2020 (se bilaga 4) sett det motiverat att i taxa för felparkeringsavgifter, HKF 
3220, införa en tredje nivå, samt höja samtliga avgiftsnivåer med ambition att 
ytterligare förbättra tillgängligheten och därmed trafikflödena och 
framkomligheten i kommunen. Ett ytterligare motiv är att reducera trafikvolymer 
och därmed en ogynnsam miljöbelastning, samt ytterligare främja 
trafiksäkerheten. Det finns även ett intresse av att kommunens avgifter relativt de 
som felparkerar är harmoniserade med närliggande kommuner ur ett 
likabehandlingsperspektiv. Det är en tillgång om invånarna har uppfattningen att 
avgifterna ligger på en likartad nivå som närliggande kommuner. I tabellen nedan 
visas nuvarande taxor i Botkyrka, Huddinge, Stockholm och Södertälje samt inom 
parentes, förslag på ny taxa i Huddinge.

I bilaga 3 återfinns nu gällande taxa för felparkeringsavgifter, HKF 3220.

Taxa för ansökan om trafikanordning och schakttillstånd
Klimat- och stadsmiljönämnden föreslår en revidering av nu gällande taxa för 
tillfällig trafikanordning och schakttillstånd som återfinns på sidan 5 i Föreskrifter 
& anvisningar för arbeten på eller som berör offentlig plats i Huddinge kommun 
(HKFA), vilka antogs av kommunstyrelsen den 30 maj 2018, se bilaga 5. Miljö- 
och bygglovsförvaltningen beskriver i tjänsteutlåtande daterat den 28 oktober 
2020 (bilaga 6) att taxan för tillfällig trafikanordning och schakttillstånd behöver 
uppdateras till aktuella förhållanden. Förvaltningen ser ett behov av att höja 
avgiften för dagtaxa Schakt, samt att införa ytterligare en taxa – Påkallat besök. 
Påkallat besök avser besök på platsen på grund av inkommen anmälan / 
synpunkter från allmänheten eller egna planerade kontroller, där förvaltningen kan 
påvisa avsteg från gällande föreskrifter och anvisningar för arbeten på eller som 
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Datum Diarienummer
2020-11-10 KS-2020/2270.184

berör offentlig plats i Huddinge kommun samt, av entreprenören, påkallat besök i 
samband med planerat/pågående arbete.
I tabellen nedan, som också finns i bilaga 2, redovisas nuvarande taxor i Botkyrka, 
Huddinge, Stockholm och Södertälje samt inom parentes, förslag på ny taxa i 
Huddinge.

Förvaltningens synpunkter
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att kommunfullmäktige godkänner klimat- 
och stadsmiljönämndens förslag på nya taxor.

Ekonomiska och juridiska konsekvenser
De föreslagna förändringarna i taxorna bedöms inte ha några juridiska 
konsekvenser.
Under verksamhetsåret 2018 intäktsbokfördes totalt 4,75 mnkr i 
felparkeringsavgifter. Motsvarande siffra för 2019 var 3,85 mnkr. Förändringarna 
i Taxa för felparkeringsavgifter, HKF 3220, innebär prognostiserad intäktsökning 
om cirka 1,5 mnkr. I Mål och budget 2021 har klimat- och stadsmiljönämndens 
budget justerats för ökade intäkter med 1,5 mnkr.

Förändringarna i taxa för ansökan om tillfällig trafikanordning och schakttillstånd 
(HKFA), innebär en bedömd intäktsökning med 1,5 mnkr, varav 0,8 mnkr för 
klimat- och stadsmiljönämnden. Resterande potential avser tillstånd som ges av 
kommunstyrelsen. I Mål och budget 2021 har klimat- och stadsmiljönämndens 
budget justerats för ökade intäkter med 1,5 mnkr. Utfallet av taxeändringen 
kommer att följas upp under 2021 och eventuella justeringar mellan nämnder 
föreslås.

Camilla Broo
Kommundirektör

Petra Asplund Eriksson
Ekonomidirektör

Bilagor
Bilaga 1. Förslag Taxa för felparkeringsavgifter HKF 3220
Bilaga 2. Ändring av taxa för tillfällig trafikanordning och schakttillstånd 

HKFA
Bilaga 3. Nuvarande Taxa för felparkeringsavgifter HKF 3220



TJÄNSTEUTLÅTANDE
KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

4 (4)

Datum Diarienummer
2020-11-10 KS-2020/2270.184

Bilaga 4. Föreskrifter & anvisningar för arbeten på eller som berör offentlig 
plats i Huddinge kommun HKFA

Bilaga 5. Beslut Klimat- och stadsmiljönämnden (2020-11-10 §11)
Bilaga 6. Beslut Klimat- och stadsmiljönämnden (2020-11-10 §12)

Beslutet ska skickas till
Klimat- och stadsmiljönämnden
HKF 3220
HKFA



BILAGA 1
MILJÖ- OCH BYGGLOVSFÖRVALTNINGEN
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Datum Diarienummer
2020-10-20 KLN-2019/978.109

HUDDINGE KOMMUN

Postadress Besök Tfn 08-535 300 00 mbf@huddinge.se
Huddinge kommun
Miljö- och bygglovsförvaltningen
141 85 Huddinge

Hälsovägen 7
Flemingsberg

Tfn vxl 08-535 300 00 www.huddinge.se

Handläggare
Ezvin Zilic
ezvin.zilic@huddinge.se

Klimat- och stadsmiljönämnden

Taxa för felparkeringsavgifter (HKF 3220)
Felparkeringsavgift enligt denna taxa tillämpas i fråga om sådana överträdelser 
som anges i trafikförordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift. 

1. Felparkeringsavgift utgår med 500 kronor 
Denna avgift gäller om parkeringsavgift ej har erlagts för fordon som står 
på avgiftsbelagd parkeringsplats.

2. Felparkeringsavgift utgår med 900 kronor 
Denna avgift gäller om fordon parkeras där det inte är tillåtet att parkera, 
t ex vid parkeringsförbud, framför en in- eller utfart, parkeringsplats 
reserverad för buss, mc eller beskickningsbil, dubbelparkering. 

3. Felparkeringsavgift utgår med om 1300 kronor 
Denna avgift gäller om fordon stannar där det inte är tillåtet att stanna, t ex 
vid stoppförbud, mot färdriktning, på gång- och cykelbana, på 
parkeringsplats för rörelsehindrade, på kollektivkörfält.



BILAGA
MILJÖ- OCH BYGGLOVSFÖRVALTNINGEN
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Datum Diarienummer
2020-10-07 KLN-2020/982

HUDDINGE KOMMUN

Postadress Besök Tfn 08-535 300 00 mbf@huddinge.se
Huddinge kommun
Miljö- och bygglovsförvaltningen
141 85 Huddinge

Hälsovägen 7
Flemingsberg

Tfn vxl 08-535 300 00 www.huddinge.se

Handläggare
Ezvin Zilic
ezvin.zilic@huddinge.se

Mottagare
Klimat- och stadsmiljönämnden

Bilaga 1 - Förslag till ändring av taxa för tillfällig trafikanordning 
och schakttillstånd (HKFA)

Kommun Anmälan TA Dagtaxa TA Anmälan Schakt Dagtaxa Schakt Platsbesök (påkallat)
Huddinge 1 500 kr 150 kr 1 500 kr 50 (100kr) 0kr ( 930kr)
Stockholm 1 900 kr 240 kr -  kr -  kr 930 kr
Botkyrka 1 500 kr 150 kr 1 500 kr 100 kr -  kr
Södertälje 1 800 kr -  kr 600 kr-1800 kr -  kr -  kr
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SIDA 
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Fastställd av kommunfullmäktige 1988-11-28, § 250, 1991-12-17, § 196 samt 2009-12-07, § 229 

Taxa för felparkeringsavgift 

Felparkeringsavgift enligt denna taxa tillämpas i fråga om sådana 
överträdelser som anges i förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift. 

1. Felparkeringsavgift utgår med 450 kronor 

2. En förhöjd felparkeringsavgift om 700 kronor uttas vid överträdelse av följande 
trafikföreskrifter: 

A. lokala trafikföreskrifter angående förbud att stanna fordon på gator och delar av 
gator där för den kollektiva trafiken reserverade körfält finns anordnade, 

B. lokala föreskrifter angående parkeringsplatser reserverade för rörelsehindrade, 

C. 3 kap. 47 § punkten 3 trafikförordningen om att fordon inte får stannas eller 
parkeras på ett sådant sätt att vägmärken eller trafiksignaler skyms, 

D. 3 kap. 48 § första stycket trafikförordningen om att fordon inte får stannas eller 
parkeras inom tättbebyggt område på allmän plats som är terräng, 

E. 3 kap. 48 § i trafikförordningen (1998:1276) om att andra fordon än tvåhjuliga 
cyklar eller mopeder klass II inte får stannas eller parkeras på en gång- eller 
cykelbana, 

F. 3 kap. 52 § första stycket trafikförordningen om stannande/parkering mot 
färdriktningen, 

G. 3 kap. 53 § punkten 1 i trafikförordningen (1998:1276) om att inte få parkera på 
eller inom ett avstånd av tio meter före ett övergångsställe eller en 
cykelöverfart, 

H. 3 kap. 53 § punkten 2 i trafikförordningen (1998:1276) om att fordon inte får 
parkera i en vägkorsning eller inom ett avstånd av tio meter från en korsande 
körbanas närmaste ytterkant, 

I. 3 kap. 53 § första stycket punkterna 4 och 6 trafikförordningen om att fordon 
inte får stannas eller parkeras 

• i vägport eller tunnel 

• längs en heldragen linje som anger gräns mellan körfält, om avståndet 
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mellan fordonet och linjen är mindre än tre meter, såvida inte en 
streckad linje löper mellan fordonet och den heldragna linjen, 

J. 3 kap. 53 § punkten 7 i trafikförordningen (1998:1276) om att inte få parkera i 
ett cykelfält, 

K. 3 kap. 54 § trafikförordningen att på en markerad hållplats för spårvagn, fordon 
i linjetrafik eller skolskjuts får andra fordon inte stannas eller parkeras annat än 
för på- och avstigning som kan ske utan hinder för spårvägs-, linje- eller 
skolskjutstrafiken. Om det saknas markering som anger en sådan hållplats gäller 
förbudet inom tjugo meter före och fem meter efter märket E22, busshållplats, i 
vägmärkesförordningen (2007:90) eller en annan skylt som anger sådan 
hållplats. På en ändamålsplats som har märkts ut med märket C40, 
ändamålsplats, i vägmärkesförordningen får fordon inte stannas eller parkeras 
annat än för det föreskrivna ändamålet eller för på- eller avstigning som kan ske 
utan hinder för detta ändamål, 

L. 3 kap. 55 § punkterna 2 och 4 trafikförordningen om att ett fordon dels inte får 
parkeras på en väg framför infarten till en fastighet eller så att fordonstrafik till 
eller från fastigheten väsentligen försvåras och dels inte får parkeras på en 
körbana bredvid ett annat fordon som stannats eller parkerats längs körbanans 
kant eller bredvid en anordning som har ställts upp där inte om det andra 
fordonet är en tvåhjulig cykel, moped eller motorcykel utan sidvagn eller om 
anordningen är av motsvarande storlek. 

 
 



 

 

 
 

Natur- och Byggnadsförvaltningen NBF 
Gatudrift enheten   

 

 
  

   

Föreskrifter & anvisningar för arbeten på 
eller som berör offentlig plats i  

Huddinge kommun (HKFA) 

 
Uppdaterad 2017-01-23 

 
 
 

 
 

Inledning 
Föreskrifter & anvisningar för tillstånd, utförande och återställande efter arbeten i Huddinge Kommun 
där kommunen är markägare. Syftet med dessa föreskrifter är att upprätthålla trafiksäkerhet samt att 
trygga kvalitet i återställningsarbetet så att berörd anläggning erhåller minst tidigare teknisk livstid. 
 
Föreskrifter & anvisningar för arbeten på eller som berör offentlig plats i  
Huddinge kommun (HKFA) ses successivt över och revideras med hänsyn till nya krav i lagar,  
allmänna anvisningar och vunna erfarenheter. 
 
Tillsammans med dessa föreskrifter gäller i tillämpliga delar aktuella upplagor och tillägg till: 
 

• Huddinge kommuns lokala ordningsföreskrifter 
• Anläggnings AMA 10 (med ändring av nedan angivet undantag i ”Bituminös beläggning”) 
• Vägverkets & Svenska Kommunförbundets skrift ” Handbok Arbete på Väg 2008-03”, 

med kompletterande bilaga ”Huddinges bilaga till Handbok Arbete på Väg”  
 
Huddinge Kommuns Gatudrift enhet utskrivs GDE i denna skrift. 

SIDA 1 AV 26 

 



Innehåll 

Inledning ...................................................................................................................................................................... 1 

1. Ansökan och Tillstånd .......................................................................................................................................... 4 

2. Samförläggning/ samarbete ................................................................................................................................ 4 

3. Tillfälliga ledningar över väg ................................................................................................................................ 4 

4. Byggnation på fastighet ....................................................................................................................................... 5 

5. Ekonomi ............................................................................................................................................................... 5 

6. Vite....................................................................................................................................................................... 6 

7. Grunder för anmärkning och vite ........................................................................................................................ 7 

8. Förbesiktning / Försyn ......................................................................................................................................... 9 

9. Dagbok ................................................................................................................................................................. 9 

10. Egenkontroll och dokumentation .................................................................................................................... 9 

11. Slutbesiktning ................................................................................................................................................ 11 

12. Trafikanordningsplan (TA-plan) ..................................................................................................................... 12 

13. Ledningsägaren / Byggherrens ansvar .......................................................................................................... 13 

14. Etablering av Trafikanordning ....................................................................................................................... 14 

14.1. Ändring av Trafikanordning ....................................................................................................................... 14 

15. Avetablering av Trafikanordning ................................................................................................................... 14 

16. Informationstavlor ......................................................................................................................................... 14 

17. Körplåtar ........................................................................................................................................................ 14 

18. Fastighet ........................................................................................................................................................ 14 

19. Tjältining ........................................................................................................................................................ 14 

20. Schakt ............................................................................................................................................................ 15 

21. Växtlighet ....................................................................................................................................................... 15 

22. Tunnelschakt ................................................................................................................................................. 15 

23. Kantstöd i granit ............................................................................................................................................ 15 

24. Rullkniv .......................................................................................................................................................... 15 

25. Rensågning/ renskärning av bituminös beläggning ....................................................................................... 16 

26. Fyllning/packning........................................................................................................................................... 17 

27. Överbyggnad ................................................................................................................................................. 17 

28. Återställningens omfattning för rakt vägavsnitt ........................................................................................... 18 

29. Återställningens omfattning i vändzon ......................................................................................................... 19 

30. Återställningens omfattning av Schakt i korsning ......................................................................................... 20 

31. Återställning av Hållplatslägen för Buss ........................................................................................................ 21 

32. Bituminös beläggning .................................................................................................................................... 21 

33. Återställning på huvudgator, 40 km/h och över skall ske med högsta prioritet ........................................... 22 

34. Återställning Trottoar, Gångbana och GC- vägar .......................................................................................... 22 

35. Beläggningsskarvar ........................................................................................................................................ 22 

36. Försegling av beläggningsskarvar .................................................................................................................. 23 
SIDA 2 AV 26 

 



37. Återställning av plattytor ............................................................................................................................... 25 

38. Återställning av marksten .............................................................................................................................. 25 

39. Material ......................................................................................................................................................... 25 

40. Renhållning barmark och vinterväghållning .................................................................................................. 25 

41. Skador i samband med arbetet genom egna eller anlitade resurser ............................................................ 25 

42. Garantitid ....................................................................................................................................................... 25 

43. Garantibesiktning .......................................................................................................................................... 25 

43. Utbildningskrav .............................................................................................................................................. 26 

SIDA 3 AV 26 

 



 

1. Ansökan och Tillstånd  
Tillstånd skall sökas för varje arbete före arbetets påbörjande i Kommunens ansökningssystem  
ISY Case. 
 
Ansökan ska göras för både schakttillstånd och TA-plan. 
 
Kommunens beredningstid för schakttillstånd är normalt 15 arbetsdagar efter ansökningsdag, 
under förutsättning att inga kompletteringar krävs. Samma gäller för ansökan om Trafikanordning.  
Kontroll om eventuell samordning med övriga ledningsägare skall vara gjord av sökanden. 
 
Tillstånd skall sökas var för sig av respektive ledningsägare/byggherre. 
 
Extern beredare eller TA-konsult. 
Tillstånd kan sökas av annan part än sökanden själv, en extern beredare eller TA-konsult. 
Extern beredare eller TA-konsult kan utföra ansökningsprocessen, men får inte efter ett beviljande 
stå som ansvarig eller vara mellanhand och administrera ärendet åt sökanden. 
Extern beredare eller TA-konsult får ej vara angiven som utmärkningsansvarig i TA-ärenden efter 
det att ärendet beviljats. 
 
Tillstånd att disponera sidoutrymme för bodar mm. söks hos polismyndigheten. 
Behöver schaktningsarbeten utöver vad som upptagits i tillståndshandlingarna utföras, skall GDE 
kontaktas. 
Tillståndsinnehavaren (sökanden) är GDEs part under planering, bygg- och garantitid gällande an-
svar, direktiv och ekonomi. 
 

2. Samförläggning/ samarbete 
Vid ansökan om samförläggning skall huvudansvarigt bolag med kontaktperson(er) namnges,  
(namn, adress, telefonnummer). 
Övriga parter med kontaktperson(er) skall namnges i ansökan. 
Huvudansvarig är GDEs part under bygg- och garantitid gällande ansvar, direktiv och ekonomi. 
 

3. Tillfälliga ledningar över väg 
Anslutning med tillfälliga El, Tele eller bredbandsledningar till etableringar eller fastigheter skall 
alltid utföras som luftledningar (min höjd 5,5m). Tillfälliga va-ledningar till etableringar eller lik-
nande skall anordnas så att ledningen inte utför något hinder för någon trafikantgrupp.  
TA-plan krävs för tillfällig ledning upptagna under denna rubrik. 
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4. Byggnation på fastighet 
Fastighetsägeren/ byggherren ansvarar för att all verksamhet vid byggnation sker inne på fastigheten, 
samt att kommunala gång och körbanor inte nyttjas eller blockeras. 
  
I de fall byggherren för ett byggprojekt önskar nyttja del av gatumark för upplag eller liknande,  
skall tillstånd att disponera gatumark för bodar mm. sökas hos polismyndigheten. Byggherren eller 
dennes representant skall även ansöka om Trafikanordningsplan över nyttjandet av kommunal gatu-
mark.  
Ansökan skall innehålla en APD-plan, samt skisser enligt punkten Trafikanordningsplan i detta 
dokument. 
 
Det krävs synnerligen goda skäl för ett godkännande av att nyttja kommunal gatumark för upplag  
eller utökat arbetsområde för byggnation på fastighetsmark. 
 
I de fall schakt utförs på fastighet i direkt anslutning till fastighetsgräns mot kommunal mark skall 
fysisk avstängning utföras enligt Vägverkets & Svenska Kommunförbundets skrift ” Handbok  
Arbete på Väg 2008-03”, med kompletterande bilaga ”Huddinges bilaga till Handbok  
Arbete på Väg” 
För dessa åtgärder krävs godkänd ansökan om Trafikanordningsplan. 
 

Ekonomi 
Debiteringen för ansökan om Schakttillstånd är 1500 SEK 
Debiteringen för ansökan om Tillfällig trafikanordningsplan är 1500 SEK 
Huddinge kommun tar ut en Dagtaxa för den plats som tas i anspråk för arbeten i gatumark. 
 
Dagtaxan gäller både för Trafikanordningar och Schakttillstånd. 
Dagtaxan för Trafikanordningar är 150 kr per dygn. 
Dagtaxan för Schaktillstånd är 50 kr per dygn. 
 
För schakttillstånd löper taxan att från och med det datum beredaren av ärendet satt som startdatum 
för arbetet i ISY Case, till och med det datum då ärendet sätts till status ”Återställt”. 
 Återställningen skall verifierats med bilder bifogade i ärendet samma dag.  
 
För vinterschakter som återställts tillfälligt löper taxan till och med det datum då ärendet sätts till sta-
tus ”Tillfälligt återställt”. 
Återställningen skall verifierats med bilder bifogade i ärendet samma dag. 
  
För Trafikanordningar löper dagtaxan från och med det datum beredaren av ärendet satt som startda-
tum för arbetet i ISY Case, till och med det datum då ärendet sätts till status ”avslutat”/alternativt 
”tillfälligt avetablerad”.  
Etablering och Avetableringen skall verifierats med bilder bifogade i ärendet samma dag. 
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6. Vite 
När arbete utförs i strid mot gällande lagar, kungörelser, förordningar, anvisningar, föreskrifter 
och tekniska utförandekrav angivna av GDE löper kommunen risk att dess ansvar för väghållningen 
inte kan uppfyllas på ett önskvärt sätt. Kommunen har därför rätt att debitera särskilda viten till den 
Ledningsägare / Byggherre som åsidosätter väghållarens föreskrifter med belopp vars storlek fram-
går under rubrik (Grunder för anmärkning och vite). 
 
GDE som väghållare har ansvar för att trafiksäkerheten och framkomligheten är god vid alla vägar-
betsarbetsområden som är öppna för allmän trafik inom kommunen. 
 
Att GDE har väghållaransvaret fritar inte Ledningsägaren / Byggherrens och dess medarbetare från 
ansvar. Ledningsägaren / Byggherrens ska sätta av medel för skyddsåtgärder. Ledningsägaren / 
Byggherrens ska ha tillräckliga kunskaper om och följa lagar och föreskrifter. 
 
Den som initierar/beställer vägarbete har att följa väghållarens föreskrifter för att minimera problem 
för trafikanterna såväl i direkt anslutning till genomförandet som tiden fram till godkänd slutbesikt-
ning. 
 

Under rubrik  (Grunder för anmärkning och vite) följer en förteckning över viten som kan komma 
att debiteras vid utförande av arbeten inom allmän mark då gällande krav och bestämmelser åsido-
sätts. Viten debiteras oberoende av varandra och vid varje tillfälle som underlåtenhet och/eller brist 
kan konstateras.  
 
För varje arbetsområde ska en ansvarig arbetsledare anges som ska ha ansvar och mandat att vara 
part gentemot GDE. Personens namn och telefonnummer ska anges i ansökan. GDE förutsätter att 
företaget utvecklar sin interna kvalitetskontroll till att omfatta även trafiksäkerhet och framkomlighet 
vid sina arbetsplatser.  
 
Grund till debitering av vite skall styrkas och beslutas av minst två tjänstemän på GDE vid varje till-
fälle. 
 
Om GDE finner underlåtenhet eller felaktighet som uppenbart kan betraktas som trafikfarlig kan 
GDE debitera vite utan föregående tidsfrist. Meddelande om vite skickas omgående via e-post till 
ledningsägaren/ byggherren.  
 
Vid mindre brister på arbetsplatsen, som inte uppenbart är farliga ska GDE först 
lämna en skriftlig anmärkning via e-post. Bristerna ska rättas till inom den tidsfrist GDE anger i den 
skriftliga anmärkningen. 
 
Vid upprepad underlåtenhet att följa kommunens föreskrifter kan meddelande lämnas till ledningsä-
garen/ byggherren om att vite kan komma att debiteras utan föregående varning. 
 
Flera viten kan tas ut i samma arbetsområde. Antingen vid ett tillfälle där GDE 
finner flera felaktigheter utspridda över arbetsområdet eller för felaktigheter utspridda 
i tiden eller att ett större område än vad som överenskommits tagits i anspråk. 
 
Grunder för vite utifrån dessa anvisningar och föreskrifter eller TA-plan ska antecknas, fotograferas 
eller filmas. Kopia med anteckningar om grunder för vite och när dessa ska vara åtgärdade överläm-
nas till  ledningsägaren/ byggherren . Saknas ansökan debiteras aktuell ledningsägare, eller det bolag 
som utför arbetet. 
 
Vid debitering ska ledningsägaren/ byggherren debiteras inom 15 arbetsdagar från bristens uppda-
gande.  
 
Vid grava eller upprepade överträdelser av bestämmelser kan GDE stänga av personer från arbete i 
Huddinge kommun.  
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7. Grunder för anmärkning och vite   
 

7.1. Tillstånd                Anm   Vite 

 
7.2. Skyltnig/Utmärkning                Anm   Vite 

 
7.3. Fysisk avstängning                 Anm   Vite 

 
7.4. Personal och arbetsområde                  Anm   Vite 

 

1 När arbetet utförts utan ansökan, eller när  
godkänd ansökan om Schakttillstånd saknas. 

 15 000:- 

2. När arbete utförts eller påbörjas utan godkänd an-
sökan om Trafikanordningsplan. 

 20 000:- 

1. Då grundläggande vägmärken i godkänd TA-plan 
saknas, t.ex. vägmärke A20 vägarbete, X2 Marke-
ringsskärm för avstängd körbanebredd, X3 sido-
markeringsskärmar, vägmärke C31, C2, C3 eller 
E11/E13, F25 körfältsförändring saknas 

Anm 
eller 
vite 

10 000:- 

2. Då yta med bruten beläggning, eller ej tillfälligt  
eller permanent beläggningsåterställning öppnas 
och möjliggör trafikerande enligt rubrik  
” Avetablering av Trafikanordning”. 

 10  000:- 

3. När informationsskylt om Ledningsägare eller 
Byggherre saknas. 

Anm 
eller 
vite 

5 000:- 

1 När grundläggande avstängning inte är utförd, eller 
inte följer godkänd TA-plan. 

 20 000:- 

3. När enstaka detaljer saknas eller är bristfälliga. Anm
eller 
vite 

3 000:- 
 

1. När arbetsområdet inte har någon utmärkningsan-
svarig personen på den aktiva arbetsplatsen eller 
denne ej är nåbar. 

 5 000:- 

2. Om personalen saknar varselkläder. 
Eller brist i varselklädsel förekommer. 

Anm
eller 
vite 

3 000:- 

3. Om personalen ej kan uppvisa utbildningsbevis, 
eller saknar godkänd utbildning, eller visar tydlig 
saknad av kompetens, kan Kommunens handläg-
gare stoppa arbetet, även vite kan utkrävas. 

 3 000:- 

4. När personal inte medverkar till att anmärkning på 
plats åtgärdas vid anmodan, kan Kommunens 
handläggare stoppa arbetet, även vite kan utkrä-
vas. 

 3 000:- 
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7.5. Trafikantframkomlighet / Störning              Anm   Vite 

 
7.6. Grovt åsidosättande av bestämmelse 

 
 
 
 
 
En årlig översyn över vitesbeloppen görs.  Justeringar sker i samband med revidering av dessa före-
skrifter. 
 
 
 
 

 
 

1. Om det inte går att komma fram och/eller det är 
farligt att ta sig fram i trafikzonen, kan Kommu-
nens handläggare stoppa arbetet, även vite kan 
utkrävas. 

 20 000:- 
 

2. Om fordon eller maskiner som används för arbe-
tet, där det klart framgår av TA-planen att dessa 
skall rymmas innanför den fysiska avstängningen, 
istället vistas i Trafikzonen, kan Kommunens 
handläggare stoppa arbetet, även vite kan utkrä-
vas. 

 8 000:- 

3. Vid tillfälliga störningar. 
Exempelvis: Inga motlägg/ fasning 1:3 mot kant-
stöd, Bristande snöröjning eller halkbekämpning. 
Arbete på gator där arbetsbegränsning gäller un-
der högtrafik. Trafik- 
anordningsmaterial kvarlämnat efter det att arbe-
tet avslutats. 

Anm
. 
eller 

3 000:- 

1. Vid grovt åsidosättande av bestämmelser äger GDE rätt att avstänga 
ansvarig person upp till 2 år vad gäller arbete i Kommunens allmänna 
och /eller offentliga mark. 
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8. Förbesiktning / Försyn 

Innan arbetena påbörjas kallas GDE till försyn.  
Sökande har skyldighet att tydligt dokumentera arbetsområde inkl. transportvägar i lämplig om-
fattning, förbesiktningsprotokoll delges GDE genom bifogad PDF i respektive ärende i ISY Case. 

 

9. Dagbok 

9.1.  Sökande skall föra dagbok rörande omständigheter av betydelse för entreprenaden. Anteckning skall 
även finnas om (skada mot) tredje man. Kopia skall vid anfordran lämnas till GDE 
 

10. Egenkontroll och dokumentation 
Sökande skall för entreprenaden utföra egenkontroll enligt punkt 10.1-10.4.  
Denna egenkontroll eller likvärdig egenkontroll skall bifogas i ärendet före besiktning. 
Dokumentation innan påbörjat arbete över gatudel som berörs. 
Av bilderna skall kontrollanten klart kunna avgöra/ lokalisera var/ vilken gatudel schakten berör.  
Bilderna skall tas så att kännetecken i omgivningen gör det möjligt att lokalisera var på gatan schak-
ten utförs. Av bilderna skall det även gå att utläsa hur eventuella anordningar som diken, dikesanvis-
ningar, och dagvattenvingar är anordnat. Även annan berörd vägutrustning skall dokumenteras. 
Fall/tvärfall dokumenteras med bild över hur vatten vandrar. 
 

10.1. Dokumentation i schaktskedet. 
10.1.1. Bilddokumentation skall finnas på sågning före schakt, här skall öppningsbredden  

dokumenteras med bild där måttstock visar bredden mellan snitten. 

10.1.2. Vid traditionell schakt med maskin skall skopbredd dokumenteras med måttstock och bild. 

10.1.3. Vågsedlar för det bortforslade materialet skall kunna uppvisas för kontrollant. 

10.2. Bilddokumentation i förläggningsskedet. 
10.2.1. Förläggningsdjupet skall dokumenteras med bild där måttstock hålls så att kontrollanten 

klart kan avläsa förläggningsdjupet. 

10.3. Dokumentation i återfyllnadsskedet. 
10.3.1. Av bilderna skall det framgå klart och tydligt att det rör sig om fall B, och vilken fraktion 

schakten återfylls med. 

10.3.2. Vågsedlar för återfyllnadsmassor ska kunna uppvisas för kontrollant. 

10.3.3. Bilddokumentation skall visa vilken packningsutrustning som har används, här skall även 
kunna påvisas vilka fyllnadstjocklekar som påförts och i hur många lager. 
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10.4. Dokumentation av beläggningsåterställningen. 

10.4.1. Bilddokumentation skall visa rätt renskärningsbredd efter uppfyllnad och packning. 

10.4.2. Bilder ska kunna uppvisas där det framgår att slutpackning skett efter att slutlig renskärning 
av det nedersta beläggningslagret. 

10.4.3. Bilddokumentation skall visa att rätt trappning skett i intilliggande flerlagersbeläggning där 
detta förekommer. 

10.4.4. Bilddokumentation skall påvisa att urtagning/justering av bärlager innan påförande av be-
läggningsmassa skett med rätt djup för den stenstorlek den nya beläggningen har. 

10.4.5. Bilddokumentation skall påvisa klistring mellan beläggningslager, och eller primening av 
renskuren kant mot befintlig beläggning. 

10.4.6. Efter uppmaning av kontrollant skall bild på den förseglingsemullsion och metod som an-
vänts vid försegling av skarv mellan ny och gammal beläggning kunna uppvisas. 

10.4.7. En rätskiva med en längd av minst 2m skall tillhandahållas av kommunens motpart, och fin-
nas på plats vid besiktningen. 

10.4.8. Slutligen skall en fall/tvärfallskontroll utföras med vatten och dokumenteras. På bilddoku-
mentationen skall det framgå att stillastående vatten ej förekommer, och att fallet överens-
stämmer med tidigare fall före schakt. Om stillastående vatten förekom innan arbetet, skall 
entreprenören under återställningen medverka till att förhindra stillastående vatten. 
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11. Slutbesiktning 
Slutbesiktning görs utifrån de föreskrifter som är gällande vid det aktuella besiktningstillfället,  
oavsett tid för ansökan och beviljande av tillstånd. 
 
En Slutbesiktningstid skall bokas med GDE. 
GDE godtar inte enbart en kallelse, även om kallelsen sker enligt konstens alla regler. 
Slutbesiktningstid skickas som mötesförfrågan via Outlook till den eller de handläggare som handlagt 
ärendet. En körplan med adresser och ärendenummer skall finnas med i förfrågan. En besiktning an-
ses bokad när acceptans skickats till mötesorganisatören (den person som skickat mötesförfrågan via 
Outlook). 
 
Representant GDE måste deltaga vid besiktning, därför måste besiktningstid  
bokas med någon från GDE för att återställningarna skall kunna godkännas, och ärendet avslutas. 
Ledningsägarens Projektledare i ISY Case ansvarar för bokning av slutbesiktning. 
 
• Innan bokningen skall en syn göras av ledningsägaren, där det skall säkerställas att alla schakter i 

ärendet är fullt återställda utifrån gällande föreskrift, så att hela ärendet och dess schakter kan  
besiktas av, GDE besiktar inte enstaka schakter i ärenden. I samband med egen försyn innan  
slutbesiktning skall bilddokumentation från försyner innan arbetets påbörjande, och bilddoku-
mentation från egenkontroll och dokumentation enligt punkt 10 bifogas varje ärende i körplanen. 
 

• En körplan skall upprättas av ledningsägaren inför varje besiktningstillfälle,  
för att minimerar restider mellan de ärenden som skall besiktas. 
 

• Protokoll förs av ledningsägaren. Protokollet läggs in i ISY Case, som bifogad fil i ärendet . 
 

Vid besiktning refererar vi till ärendenummret i ISY Case, därför är det viktigt att ha ärendenummret 
till hands vid besiktningen.  
 
Relationsjusteringar av ytor i ISY Case karta görs av GDE vid besiktningstillfället. 
 
De punkter som GDE granskar vid varje återställd belagd hårdgjord yta är: 
 
1. Anslutningar mellan befintlig och ny beläggning utifrån dessa föreskrifter. 

2. Jämnhet i beläggningen utifrån AMA DCC.2, som medger max avvikelse ±4 mm respektive 
±6mm i villkorlig riktning på en 3 meters rätskiva. 

3. Nivåer i förhållande till befintlig beläggning vad gäller svackor, sättningar, överhöjd, tvärfall , 
bombering , vingar, avrinning eller risk för kvarstående vatten. 

4. Struktur på beläggningen. Grov struktur kan betyda att beläggningen inte har varit tillräckligt 
varm när den valsades/packades vilket medför risk för sprickor och potthål efter relativt kort tid. 

5. Beläggningstyp skall överensstämma med den typ som låg tidigare, eller som står angivet i  
Huddinge kommuns handbok, kapittel 2, punkt 2.11 Beläggning. Återfinns på Huddinge kommuns 
hemsida (http://www.huddinge.se/trafik-vagar-och-resande/handbok/) 

Aktivitet Jämnhet Nivå 
Tolerans 

3 m rätskiva 
Kod Tolerans 

 
Kod 

DCC.2 BITUMENBUNDNA LAGER 
Slitlager på bitumenbundet underlag ≤ 4 mm AMA DCC.2 H ± 5 mm TH DCC.2 
Slitlager på obundet underlag ≤ 6 mm AMA DCC.2 H ± 5 mm TH DCC.2 
Bär-, bind- och justeringslager ≤ 6 mm AMA DCC.2 H ≤ 8 mm TH DCC.2 
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12. Trafikanordningsplan (TA-plan) 
Vid arbete där någon form av trafik förekommer och där ingrepp i den normala trafikföringen inte 
går att undvika skall tillfällig trafikanordningsplan upprättas och sökas för arbetet. Planen skall re-
dovisa hur trafikföringen skall lösas på säkert sätt (förbiledning, säkerhetsanordningar, skyltning 
mm.), arbetets art/omfattning, tidpunkt för igångsättande och slutförande samt vem som är ansvarig 
för arbetet (namn, adress, telefonnummer), ansökan görs i ISY Case.  
Alla för arbetet ingående TA-skisser skall göras med hjälp av verktyget TA-modulen i ISY Case. 
Stor vikt läggs på säkerheten och framkomligheten för de oskyddade trafikanterna. Vid komplice-
rade omständigheter där totalavstängning av körbana inte går att undvika skall en plan för omledning 
av den motordrivna trafiken redovisas. Gång- och cykeltrafiken skall alltid ges funktionell och säker 
passage genom eller omedelbart intill arbetsområdet. 
 
I vissa fall, såsom exempelvis vid totalavstängningar av väg, krävs utfärdande av tillfälliga lokala 
trafikföreskrifter alternativt väghållarbeslut vilket GDE ombesörjer.  Om lokala trafikföreskrifter al-
ternativt väghållarbeslut krävs kan detta inverka på handläggningstiden.  
Sökanden ansvarar för att given föreskrift harmoniserar med tidplanen och vise versa för avstäng-
ningen, och att i god tid ansöka om förlängning om så krävs. 
 
När ansökan om tillstånd för fler än en TA-plan på skilda platser görs i samma ansökan, gäller att 
TA-planer sökta i samma tillstånd utförs helt parallellt.  
 
Detta innebär att etablering och avetablering av ingående TA-skisser i samma tillstånd skall ske vid 
samma tidpunkt, finns exempelvis två separata platser angivna i ansökan med tillhörande skisser 
skall dessa etableras och avetableras parallellt. 
 
Anledningen till detta är att väghållaren är ytterst ansvarig för alla arbeten som utförs på väg upplå-
ten för allmän trafik, och med anledning av det måste ha full kontroll över de arbeten där väghållaren 
tillåter annan part att göra ändringar utifrån den befintliga trafikmiljön, och när dessa är fysiskt på 
plats. 
 
Kommunen bedömer i varje fall om ansökan kan uppfylla dessa krav. 
 
Kommunen har noterat en ökning av tillbud i anslutning till arbetsplatser i gaturummet där allt fler 
leder till skadeståndskrav. Därför är det av största vikt att tillstånd givna i ISY Case följer de tidsan-
givelser som beviljats. 
 
De uppgifter som beviljats i en ansökan gäller till dess att ett godkännande av önskad ändring med-
delas.  
 
Utförs trafikanordning utan ett beviljande, eller på annan tid än den som beviljats, kan väghållaren/ 
kommunen meddela och fakturera vite. 
 
Varje ansökan av TA-plan skall innehålla  
 
• Bilder från platsbesök i samband med syn för framtagandet av den tillfälliga trafiklösningen  

(TA-planen). 
 
• Måttsatta trafikanordningsskisser i ärendets TA-modul för alla aktiva skeden/etapper, där alla 

maskiner och fordon som beräknas deltaga i arbetet är inritade och ryms inom avstängningen. I 
skisserna skall trafikzon definieras. Hela schaktsträckan skall delas upp och redovisas i etapper 
om max 25 m. 

 
• Måttsatta trafikanordningsskisser i ärendets TA-modul för alla inaktiva skeden/etapper, de ske-

den då arbete ej pågår (natt/ helg eller liknande). I skisserna skall även trafikzon definieras. Hela 
schaktsträckan skall delas upp och redovisas i etapper om max 25 m. 
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13. Ledningsägaren / Byggherrens ansvar 
Vid arbete i gatumark är Ledningsägaren/Byggherren ansvarig.  
 
Ledningsägaren/ byggherren ansvarar för att trafikzonen genom arbetsplatsen har den standard att 
trafikanter och fordon inte skadas till dess att godkänd slutbesiktning meddelats. 
Skadeärenden kopplade till arbetet översänds till Ledningsägaren/ byggherren för handläggning och 
avslut. 
Ledningsägaren ansvarar för all verksamhet kring arbetet, därför skall ledningsägaren/byggherren  
eller dennes fullmaktsgivna företrädare i sin ansökan om trafikanordning planera och söka för alla 
ingående moment och skeden i arbetet.  Alla skeden ska därför planeras och redovisas vid bered-
ningen av ett TA-ärende. 
 
Exempel/ eller ( Detta skall redovisas): 
 
-Aktivt skede för Sågning och schaktning, återfyllning och packning. 
 
-Inaktivt skede för Sågning och schaktning återfyllning och packning. (kväll, natt, helg) 
 
(-Aktivt skede för beläggning av tillfällig beläggning , vintertid.) 
 
-Skede i väntan på återställning av beläggning och övrig yta. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
-Aktivt skede för rensågning, beläggningsarbete, och försegling. 
 
-Inaktivt skede för rensågning, beläggningsarbete, och försegling. (kväll, natt, helg) 
 
Ytterligare moment kan förekomma. 
 

 
På begäran från handläggare kan även ett etableringsskede begäras, Detta görs genom en eller flera 
TA-skisser som redovisar hur etablering av arbetsplatsens olika skeden utförs. 
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14. Etablering av Trafikanordning 
Varje skede/etapp i den beviljade tillfällig trafikanordning (TA-planen) skall dokumenteras med 
tidsstämplat foto när skedet/etappen etablerats. Fotografering skall ske från vägmitt i de färdrikt-
ningar som angör mot den tillfälliga anordningen. Fotografering skall ske på sådant avstånd att 
skyltning och avstängningar klart framgår.  
Bilder bifogas ärendet i ISY Case löpande. 

14.1. Ändring av Trafikanordning 
All ändring av den beviljade tillfällig trafikanordning (TA-planen) skall dokumenteras med tids-
stämplat foto när förändringen skett. Fotografering skall ske från vägmitt i de färdriktningar som an-
gör mot den tillfälliga anordningen. Fotografering skall ske på sådant avstånd att skyltning och av-
stängningar klart framgår.  
Bilder bifogas ärendet i ISY Case löpande. 
 

15. Avetablering av Trafikanordning  
Återställning av beläggning efter schaktarbeten i belagd yta skall ske innan ytan får öppnas upp  
för allmän trafik, oavsett trafikslag. Detta gäller även förekommande förarbeten som innebär att  
befintlig beläggning avlägsnas. 
Förankrad och fasad körplåt kan ligga tillfälligt fram till det att den permanenta beläggningen utförs. 
I det fall yta återställs med tillfällig beläggning enligt denna punkt, kan arbetsplatsen/ TA-planen 
avetableras, under förutsättning att gatumarken i övrigt är fullt återställd. 
Avetableringenen skall dokumenteras med tidsstämplat foto bifogat i ärendet när trafikanordningen 
avetablerats. 
 
 

16. Informationstavlor 
Varje arbetsplats skall märkas i första hand med Ledningsägarens identitet, i annat fall med  
Beställarens identitet.  Identiteten skall tydligt synas vid passage av arbetsplatsen. Ett telefonnummer 
dit allmänheten kan vända sig och få information om projektet skall finnas på identitetsskylten. 

 

17. Körplåtar 
Körplåt skall förankras och utmärkas. Utspetsning mot körplåt skall omgående utföras med asfalt. 
 
 

18. Fastighet 
Berör schakt eller trafikanordning utfart från fastighet skall fastighetsägaren eller berörda verksam-
heter informeras innan arbetet påbörjas. 
 

19. Tjältining 
Tjältining med kol är tillåtet i Huddinge Kommun. Dock skall tjältining med kol, eller annan kraftigt 
värmeutvecklande metod avskärmas från allmänhet och djur. Avstängning skall ske med typ Troax, 
ATA-Byggstängsel, eller likvärdigt stängsel. Tjältingingsområdet skall omgärdas av stängsel till en 
minimihöjd av 1,8m. Utförs tjältining med kol skall räddningstjänsten informeras. 
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20. Schakt 
Schakt skall utföras enlighet denna föreskrift. 
Ledning skall läggas minst 50 cm under väl rensad dikesbotten. 
Ledning i körbana skall ha en täckning på 55 cm. 
Ledning i GB/ GC och grön/grusytor skall ha en täckning på 35 cm. 
Kedjegrävare får inte användas i belagd eller hårdgjord yta.  
 
Schaktgrav skall planeras och förläggas på säkert avstånd till vägbanekant/ belagda ytor för att mi-
nimera bärighets- och grävrelaterade kantskador i bundna och obundna överbyggnadslager 

21. Växtlighet 
Den växtlighet som berörs av schakt dokumenteras och antecknas i eventuellt syneprotokoll.  
För lämplig hantering skall GDE tillfrågas. 
 

 

22. Tunnelschakt 
Schakt under betongkantsten (tunnel-schakt) får ej ske. Kantsten skall avlägsnas för att möjliggöra 
packning när schakt passerar kantstenslinje, och återsättas med ny sten. Tunnel-schakt under Granit-
kantsten får ske i samråd med GDE, detta skall framgå i ansökan. 
 

23. Kantstöd i granit 
Befintlig anläggning ges fritt från vägytan underliggande utrymme (0,7 m) på båda sidor om stödet, 
för omsättningsarbeten av kantstöd i grus till kantstöd i betong med motstöd av betong. Se AMA 10 
principritning DEC.14 Vid avvikelse debiteras anläggningsägare merkostnad för flyttning av sådant 
hinder. 
 

24. Rullkniv 
Rullkniv får ej användas vid renskärning för återställning då deformationer uppstår i beläggnings-
kant vid skärningen.  
Vid återställning rensågas ytan så att snitten är parallell med eller följer gatans huvudlinjer. Tvärgå-
ende ledningar skall förläggas vinkelrätt mot dikesbotten om inget annat överenskommes.  
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25. Rensågning/ renskärning av bituminös beläggning 
 

Raka och följsamma anslutningskanter med minimering av anslutningslängd är väghållarkrav.  
Rullkniv får ej användas då deformationer uppstår i beläggningskant vid skärningen. 
Avståndet mellan snittet i beläggningen och den yttersta schaktkanten får, 
efter att lösa massor stötts ned, inte understiga 0,5m . 
 
Rensågnings/renskärnings utförandet skall ge möjlighet till maskinläggning.  

Se ”Bituminös beläggning” 
 
Innan schaktning påbörjas skall sågning eller skärning av bituminösa lager utföras. 
 
R (Rensågning) ≥ 0,5 m  
Vid flerlagersbeläggningar ökas R med 0,3 m per lager enligt kravet på överlappsfräsning. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
Tillvägagångssätt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L1. Slitlager 
L2. Bundet bärlager 
L3. Obundet bärlager/ 
       förstärkningslager 

Löst material stöts ner vid 
återfyllning och packning 

5. Återfyllning  och packning  till  nivå  2,  
se rubrik  22 Återfyllning/ packning 

6. Rensågning  ”R”* mellan  punkt  1 och  2 
* se rubrik 25 Återställning av beläggning 

7. Slutpackning  mellan punkt 2:1 och 2:2,  
se rubrik  22 Återfyllning/ packning 

1. Försågning i  punkt  1,  
se rubrik  17 Rullkniv 

2. Schaktarbete & ledningsarbete 
3. Återfyllning  och packning  till  nivå  1,  

se rubrik 22 Återfyllning/ packning 
4. Nedstötning  av återstående bärlager 

Återställningsyta vid 
icke vinkelrät 
ledningsförläggning 
eller reparation 

Varje beläggningslager ovan 
lager L2 skall trappfräsas 
ytterligare 0,3 m per lager. 
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26. Fyllning/packning 
Schaktmassor får ej återanvändas.  
För återfyllning gäller Fall-B.  
Undantag kan ske i samråd med GDE i ytor som ej hårdgjorts. 
 
Fyllning/packning skall utföras enligt Anläggnings AMA 10 tabell  
CE3 och CE4.  
Materialtyp enligt Anläggnings AMA 10 tabell CE1 och  CE2. 
 

27. Överbyggnad 
Överbyggnad skall normalt utföras lika befintlig. 
 
Då dygnsmedeltemperaturen i markytan understiger +5°C skall ytan tillfälligt återställas med en så 
kallad vinterskålla, bestående av AGF 16 i samma tjocklek som omgivande beläggning. I dessa fall 
krävs ingen försegling mot befintlig beläggning 
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28. Återställningens omfattning för rakt vägavsnitt 

 
.  
R (Rensågning) ≥ 0,5 m  
 
 
Återställning i Körbana skall maskinläggas. 
 
Återställningsytan skall harmonisera i nivå med omgivande befintlig beläggning. 
Inget stående vatten får förekomma. 
 
Vid flerlagersbeläggningar ökas R med 0,3 m per lager på grund av kravet på överlappsfräsning. 
Se ”princip för överlappsfräsning” i stycket ”Återställningens omfattning av Schakt i korsning”. 
Ansökan om avvikelse skall i god tid lämnas till GDE. Utökning av återställningsyta kan förekomma 
med anledning av förekommande specialbeläggningar, beslutas omfattningen beslutas 
av GDE. 
 
Då beteckning (betecknat ”B” i skiss ovan) kommer i konflikt med schaktens rensågningssnitt, skall 
rensågningssnittet flyttas förbi beteckning med rensågningsmåttet ”R” ≥ 0,5 m. 
 
Finns gamla befintliga beläggnigsskarvar inom ett mått av 2 m från renskuren trappning , skall 
renskärning ske i den gamla befintliga beläggningsskarven. 
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29. Återställningens omfattning i vändzon 
 

 
 
 
 
 
 

Återställning i Körbana (ytor F & E) skall maskinläggas. 
 
Återställningsytan skall harmonisera i nivå med omgivande befintlig beläggning. 
Inget stående vatten får förekoma. 

 

Återställning i vändzon utgår från samma R-
mått som gäller för återställning av rak väg. 
 
Skillnaden är att vändzonen återställs i sektorer 
enligt exempel i skissen. 
 
Schakt 1 återställs med sektor A till centrum. 
Schakt 2 återställs med sektor B till centrum. 
Schakt 3 återställs med sektor C till centrum. 
Schakt 4 återställs med sektor D till centrum. 
 
Schakt 5 i yta E återställs enligt principen för 
återställning av rak väg till vägmitt.  
 
Schakt 6 återställs med yta F. 
Schakt 7 återställs med yta F och E. 
 
Exempel: 
Sträcker sig schakten 6 efter renskärning med R 
över gränsen mot sektor C, D och yta E,  
återställs sektor C, D, yta F och E. 
 
Sker konflikt med brunnsbeteckning i samband 
med återställning, och måttet till beteckning  
understiger R efter renskärning med R, hanteras  
brunnsbeteckning som del av den schakt som 
skall återställas. 
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30. Återställningens omfattning av Schakt i korsning 
Återställning av yta i samband med schakt i korsning återställs enligt skisser nedan. 
Hela det markerade området återställs i sin helhet.  
 
Exempel: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Måttet  ”R” definieras på samma sätt som 
återställning av belagd yta på rak väg. 
 
Punkten ”P” definieras som den punkt då kant-
sten/ eller beläggningskantens båge övergår till 
rät linje utmed anslutande väg. 
 
Sker schakt inklusive renskärning enligt  
princip för överlappsfräsning* utanför det linje 
rastrerade området, skall återställning  
utföras efter de anvisningar som meddelas för 
rakt vägavsnitt. 
 
 
*Princip för överlappsfräsning . 
 
1. Renskärning mer 0,5 m (R) genom alla  
    beläggningslager från schaktkant 
 
2. Överlappsfräsning  med 0,3 m per  
     beläggningslager för att förskjuta skarv  
     mellan varje beläggningslager. 
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31. Återställning av Hållplatslägen för Buss 
Återställning av yta i samband med schakt i hållplats återställs enligt skisser. 
Hela det markerade området återställs i sin helhet. 
Återställning sker med högstabil beläggning enligt anläggningstyp 12 i Huddinge kommuns tekniska 
handbok. 

 
 
 

 
 

32. Bituminös beläggning 
Bitumenbundna överbyggnadslager skall utföras lika med ursprungliga lager. 
 
GDEs kontaktpersoner ger anvisning om förekommande typer. 
Allt beläggningsarbete skall särskilt dokumenteras i dagbok.  
Kopia skall vid anmodan lämnas till GDE. 
”Gångbana och GC-vägar” utförs med slitlager av tät asfaltbetong: 
40 mm ABT 11 160/220. (AG(F)16-lager kan förekomma). 
 
Beläggning skall med ändring av AMA 10 utföras som maskinläggning även på mängd under 200 
m².  
Återställning i Gångbana skall maskinläggas vid återställning längre än 6 m.  
Återställning i Körbana skall maskinläggas. 
 
Beläggningsmassa skall uppfylla krav enligt Teknisk handbok. 
  
Vid flerlagersbeläggning skall slitlager läggas i minst 30 cm fräst överlappning på kvarvarande be-
läggning. Fräsningsdjupet skall vara minst lika med planerad slitlagertjocklek.  
Önskemål om avvikelse meddelas GDE i god tid. 
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33. Återställning på huvudgator, 40 km/h och över skall ske med högsta prioritet 
Beläggning skall utföras före den tillfälliga trafikanordningens borttagande. 
 
I period där förutsättning för beläggningsarbeten ej uppfylls skall beläggning utföras provisoriskt 
med AG(F) 16 (förhöjd bindemedelshalt) i full lagertjocklek. 
Förekommer onormala lagertjocklekar kontaktas GDE.  
 
Slutlig återställning utförs enligt krav i Huddinge kommuns Teknisk handbok och dessa föreskrifter. 
  
Slutlig återställning av slitlager skall ske med överlappsfräsning enligt ovan. 
 

34. Återställning Trottoar, Gångbana och GC- vägar 
Beläggning på Trottoar, Gångbana och GC-vägar omläggs alltid i hela sin bredd. 
 

 

35. Beläggningsskarvar 
Asfaltsskarv mellan återställd yta och befintlig yta skall vara jämn och slät se AMA, samt stå lodrätt 
mot underlaget. 
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36. Försegling av beläggningsskarvar 
 
(Denna punkt är under utredning, nedanstående gäller tills vidare) 
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37. Återställning av plattytor  
 
Schakt i plattytor återställs med minst 2 gånger plattbredden. 

38. Återställning av marksten  
 
Marksten återställs med minsta avstånd utöver dagöppnigen . 
1,0 m vid schaktdjup under  1 m 
1,5  m vid schaktdjup över  1 m 
 
 

39. Material 
 
Betongkantsten får ej återanvändas. Material som skadats eller förkommit ersätts med nytt. 
 

40. Renhållning barmark och vinterväghållning 
Sökande har under tiden för arbetets genomförande ansvaret för såväl barmarksrenhållning som vin-
terväghållning inom och i direkt anslutning till arbetsområdet (inkl. transportvägar och provisoriska 
övergångsställen).  
 

41. Skador i samband med arbetet genom egna eller anlitade resurser 
Skada åtgärdas och bekostas av sökanden. 
 

42. Garantitid 
Garantitiden är 2 år, och gäller från godkänd slutbesiktning. 
 

43. Garantibesiktning 
Sökande skall kalla till garantibesiktning senast en månad innan garantitidens utgång.  
 
Om garantibesiktning ej utförs inom föreskriven tid skall garantitiden utökas att gälla till dess  
garantibesiktning skett. 
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43. Utbildningskrav 
 

Huddinge kommuns utbildningskrav på personal som utför arbete i kommunens offentliga platsmark  
 
Arbete På Väg: Nivå 1 
 
Kunskap innehavaren skall ha efter kurs 
Innehavaren skall ha kunskap om de risker som finns vid vägarbete och hur dessa risker  
ska förebyggas. Vilka krav som ställs och hur man ska leva upp till dem. Grundkunskaper som gäller  
alla som har vägen som arbetsplats. 

 
Arbete På Väg. Nivå 2  
Fordonsförare, Maskinförare av mobila arbetsmaskiner 
Gäller de som utför ett arbete med fordon/mobila arbetsmaskiner på arbetsplatsen 
Platsledning som ej omfattas av Nivå 3A 
Alla som ska utbilda sig till utmärkningsansvarig, Nivå 3A samt vakt och lots Nivå 3B. 
 
Kunskap innehavaren skall ha efter kurs 
Innehavaren skall: 
Förstå vad det egna beteendet betyder för säkerheten. 
Kunna utrusta och utmärka sitt eget fordon samt ha kunskap om var och hur fordonet ska placeras för att 
uppnå optimal säkerhet och bästa tänkbara arbetsmiljö. 
Kunna identifiera risker och hitta lösningar för att skapa en säker arbetsplats. 
 

Arbete på väg: Nivå 3A/UTMÄRKNINGSANSVARIG 
Personal med ansvar för vägmärken och anordningar på en fast vägarbetsplats.  
Samt för att vara gruppansvarig för rörliga och intermittenta arbeten.  
Utmärkningsansvarig kan vara vägarbetare, ansvarig arbetsledare, platschef, projektledare och  
byggledare. Personal som ingår inom BAS-P och BAS-U:s ansvarsområde med ett ansvarsåtagande  
ska ha kompetens enligt nivå 3A. Personal som upprättar trafikanordningsplaner förutsätts även ha denna ut-
bildning. 
 
Förhandskrav 
Kompetens Arbete på väg Nivå 2 enligt Trafikverkets kompetenskrav i TRVK/TRVR Apv. 
Kunskap innehavaren skall ha efter kurs 
Innehavaren skall ha kunskap kring att: 
Utforma, Utmärka och Underhålla en säker vägarbetsplats. 
identifiera risker och hitta lösningar, för arbetsplatsens personal och även för trafikanterna, veta vilka lagar, 
förordningar och föreskrifter som styr och reglerar arbetet på vägen. 
upprätta och känna till hur man ansöker om en trafikanordningsplan i ISY Case. 
 

SIDA 26 AV 26 

 



 

KLIMAT- OCH 
STADSMILJÖNÄMNDEN 
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 Sammanträdesdatum Paragraf  

Klimat- och stadsmiljönämnden 10 november 2020 § 11   

    

Diarienummer KLN-2019/978.109    

 

 

 

Ändring av taxa för felparkeringsavgifter (HKF 3220)  

 
Klimat- och stadsmiljönämndens beslut 
1. Klimat- och stadsmiljönämnden hemställer till kommunfullmäktige att besluta om 

att ändrad taxa för felparkeringsavgift (HKF 3220), i enlighet med bilaga 1 till 

förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 28 oktober 2020, införs från och med den 

1 januari 2021. 

2. Ärendet justeras omedelbart.  

 

Klimat- och stadsmiljönämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
1. Klimat- och stadsmiljönämnden hemställer till kommunfullmäktige att besluta om 

att ändrad taxa för felparkeringsavgift (HKF 3220), i enlighet med bilaga 1 till 

förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 28 oktober 2020, införs från och med den 

1 januari 2021. 

2. Ärendet justeras omedelbart.  

 

Sammanfattning 
Miljö- och bygglovsförvaltningen föreslår en revidering av nu gällande taxa för 

felparkeringsavgift i kommunens författningssamling, HKF 3220, från 2009. Enligt 

förvaltningen behöver taxan för felparkeringsavgift uppdateras till aktuella 

förhållanden. Anledningen till taxehöjningen och införande av tre nivåer, är 

uppdraget att öka trafiksäkerheten, förbättra framkomligheten samt att minska 

trafikvolymer och miljöbelastning. Förvaltningen ser även ett behov av att avgifterna 

är harmoniserade med närliggande kommuner. 

 

Den ändrade taxan föreslås införas från och med den 1 januari 2021. 

 
Överläggning 

Christian Ottosson (C), Anders Lönroth (MP) Ezvin Zilic (tjänsteman) och Ove 

Andreassen (S) yttrar sig i ärendet innan överläggningen förklaras avslutad. 

 

Protokollsanteckning 
Socialdemokraterna lämnar en protokollsanteckning. 

 

Beslutet delges 

Kommunstyrelsen 

 

 

 



Digitala Signaturer



Protokollsanteckning 

Ändring av taxan för felparkeringsavgift

Socialdemokraterna

Vi ser inte varför vi ska höja felparkeringstaxan med syfte att ta in mer pengar till kassan samtidigt 
som skatten sänks.  Samtidigt är det ifrågasattbart att man lägger nivån som i Stockholm och inte 
som nivån i t ex Botkyrka. 

Prognosen bygger på att antalet böter hålls på samma nivå trots höjningne samtidigt som detta ska 
öka trafiksäkerheten vilket går att ifrågasätta.
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Datum Diarienummer
2020-10-28 KLN-2019/978.109

HUDDINGE KOMMUN

Postadress Besök Tfn 08-535 300 00 mbf@huddinge.se
Huddinge kommun
Miljö- och bygglovsförvaltningen
141 85 Huddinge

Hälsovägen 7 Tfn vxl 08-535 300 00 www.huddinge.se

Handläggare
Ezvin Zilic
ezvin.zilic@huddinge.se

Klimat- och stadsmiljönämnden 

Ändring av taxa för felparkeringsavgift (HKF 3220)

Förslag till beslut
1. Klimat- och stadsmiljönämnden hemställer till kommunfullmäktige att 

besluta om att ändrad taxa för felparkeringsavgift (HKF 3220), i enlighet 
med bilaga 1 till förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 28 oktober 
2020, införs från och med den 1 januari 2021.

2. Ärendet justeras omedelbart.

Sammanfattning
Miljö- och bygglovsförvaltningen föreslår en revidering av nu gällande taxa för 
felparkeringsavgift i kommunens författningssamling, HKF 3220, från 2009. 
Enligt förvaltningen behöver taxan för felparkeringsavgift uppdateras till aktuella 
förhållanden. Anledningen till taxehöjningen och införande av tre nivåer, är 
uppdraget att öka trafiksäkerheten, förbättra framkomligheten samt att minska 
trafikvolymer och miljöbelastning. Förvaltningen ser även ett behov av att 
avgifterna är harmoniserade med närliggande kommuner. 
Den ändrade taxan föreslås införas från och med den 1 januari 2021.

Beskrivning av ärendet
Huddinge Kommunfullmäktige fastställde ursprungligen taxa för 
felparkeringsavgift den 28 november 1988. Nu gällande taxa, se bilaga 2, 
fastställdes den 7 december 2009.
Taxan återfinns i kommunens författningssamling HKF 3220.
Syftet med en justering av taxan är att öka trafiksäkerheten, förbättra 
framkomligheten, minska trafikvolymer samt att harmonisera 
felparkeringsavgifterna med närliggande kommuner.

Förvaltningens synpunkter
Miljö- och bygglovsförvaltningen ser det motiverat att införa en tredje nivå, samt 
höja samtliga avgiftsnivåer med ambition att ytterligare förbättra tillgängligheten 
och därmed trafikflödena och framkomligheten i kommunen. Ett ytterligare motiv 
är att reducera trafikvolymer och därmed en ogynnsam miljöbelastning, samt 
ytterligare främja trafiksäkerheten. Sist men inte minst så finns ett intresse av att 
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Datum Diarienummer
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kommunens avgifter relativt de som felparkerar är harmoniserade med 
närliggande kommuner ur ett likabehandlingsperspektiv. Det är en tillgång om 
invånarna har uppfattningen att avgifterna ligger på en likartad nivå som 
närliggande kommuner. I tabellen nedan visas nuvarande taxor i Botkyrka, 
Huddinge, Stockholm och Södertälje samt inom parentes, förslag på ny taxa i 
Huddinge. 

Kommun Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3
Huddinge 450kr(500kr) 700kr(900kr) 700kr(1300kr)
Stockholm 900 kr 1 100 kr 1 300 kr
Botkyrka 400 kr 700 kr 1 100 kr
Södertälje 700 kr 900 kr 1 300 kr

I bilaga 1 framgår hela förslaget till nya taxor avseende felparkering, med 
bestämmelser som gäller för avgifterna. 

Ekonomiska och juridiska konsekvenser
Under verksamhetsåret 2018 intäktsbokfördes totalt 4,75 mnkr i 
felparkeringsavgifter. Motsvarande siffra för 2019 var 3,85 mnkr.
Under första halvåret 2020 har 1,4 mnkr intäktsbokförts för felparkeringsavgifter. 
Det relativt låga utfallet i år beror sannolikt till viss del på Covid-19 som har 
inneburit färre bilar i trafiken och därmed färre felparkeringar.
Genomförs den taxejustering som föreslås är det sannolikt att intäktsvolymerna 
årligen kan uppgå till cirka 6 mnkr, det vill säga en intäktsökning på 
cirka 1,5 mnkr. Prognosen bygger på antagandet att felparkeringsbeteendet inte i 
betydande omfattning kommer att förändras om avgifterna justeras. 

Toralf Nilsson
Teknisk direktör

Ezvin Zilic
Avdelningschef 

Bilagor
Bilaga 1. Förslag till ny taxa för felparkeringsavgift (HKF 3220)
Bilaga 2. Nu gällande taxa för felparkeringsavgift (HKF 3220)

Beslutet delges
Kommunstyrelsen
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