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Protokoll vid styrelsemöte i Katrineholm
Vatten och Avfall AB, 556763-9876

Protokoll nr 2 under 2020

Tid: 2020-06-10, 13:30
Plats: Kerstinboda konferenscenter, Katrineholm

Närvaro:

Ordförande

Tony Karlsson

Ledamöter

Carl Frick, Maj-Britt Staaf, Johan Hartman, Sten
Holmgren

Övriga

VD, Björnar Berg
Stefan Carpman, Administrativ chef
Anki Nyberg, Renhållningschef
Per Ivarsson, VA-chef
Lotta Edström, VA-strateg
Kathrina Falk, Projektledare
Helen Sylvefjord, Kundservice-chef

§1

Sammanträdet öppnas av vice ordförande som för dagen inträder som ordförande för
mötet.

§2

Kallelse och dagordning godkänns.

§3

Stefan Carpman utses till sekreterare och Sten Holmgren utses att tillsammans med
ordförande justera protokollet.

§4

Föregående protokoll från styrelsemötet 2019-09-18 läggs till handlingarna (mötet i
december 2019 blev inställt).

§5

VD rapport

Ordförande går sida för sida igenom rappmien och ledamöterna har möjlighet att ställa
frågor och räta ut eventuella oklarheter.
§6

Ekonomisk information jan 2020

Stefan Carpman redogör för ekonomiinformationen som skickats ut för tidsperioden
januari till april 2020. Utfallet för respektive nyttighet överensstämmer väl med
budgeterade siffror.
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§7

Förslag till ny taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från annan
verksamhet

Kathrina Falk informerar om bakgrunden till förslaget samt omfattningen av projektet.
Under arbetet har frågeställningar uppkommit där olika ställningstaganden gjorts, allt i
syfte att skapa en så rättvis och skälig taxa som möjligt. Vidare beskrivs hur de nya
avgifterna ska täcka olika delar samt att vissa nya tilläggstjänster tillkommit i
dokumenten. Förslaget bygger på branschföreningen Avfall Sveriges grnndmall.
Jämfört med idag kommer den nya taxan för kärl- och säckavfall ge en
intäktsförstärkning om 800 kkr per år och ska täcka den kostnadsökning som
genererats av den förbränningsskatt som införts från 2020 samt ökade kostnader i det
behandlingsavtal som har upphandlats.
Detta beslut samt det beslut gällande renhållningsordning som togs på styrelsemötet
2019-09-17 kommer att skickas vidare för beslut i Kommunfullmäktige med förslag
om ett ikraftträdande 2021-01-01.
Bolaget har överenskommit med företaget Ragnsells om en förlängning av avtalet
gällande hämtning av kärl- och säckavfall varvid kostnaderna kommer att öka med 5
procent årligen. Denna kostnadsökning har inte hunnit beaktas i förslaget. Det
upplyses om att detta motsvarar en kostnadsökning om ca 380 kkr per år och att detta
får beaktas i framtida ändringar av taxan.
Styrelsen beslutar för egen del ställa sig bakom förslag till ny konstrnktion för "Taxa
för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet i Katrineholms
kommun" att gälla från 2021-01-01 och föreslår Kommunfullmäktige att fatta samma
beslut.
§8

Förslag till ny taxa för vatten, spillvatten och dagvatten

Lotta Edström redogör för ärendet. Strnkturen på taxan bygger på en grnndmodell
som tagits fram av branschföreningen Svenskt Vatten. Konsulter från WSP som har
erfarenhet från liknande arbeten har varit behjälpliga i framtagandet av taxan.
Ändringarna omfattar såväl anläggningsavgifterna som brukningsavgifterna.
Brukningsavgifternas förändring kommer att ge en intäktsförstärkning om ca 8 mkr
vilket motsvarar en höjning om ca 9 procent. Intäktsförstärkningen behövs för de stora
investeringar som bolaget har genomfört och som är planerade och beslutade.
Detta beslut samt det beslut gällande Allmänna bestämmelser för användandet av
Katrineholms kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning samt information till
fastighetsägare som togs på styrelsemötet 2019-09-17 kommer att skickas vidare för
beslut i Kommunfullmäktige med förslag om ett ikraftträdande 2021-01-01.
Styrelsen beslutar för egen del att ställa sig bakom förslag till ny konstruktion för
"Taxa för vatten, spillvatten och dagvatten i Katrineholms kommun" att gälla från
2021-01-0 l och föreslår kommunfullmäktige att fatta samma beslut.
§9

Ändringar i gällande affärsplan

Efter den workshop som styrelserna genomförde gällande affärsplanen i mars 2020
har verksamheten sammanställt förslag till ändringar i gällande affärsplan.
Styrelsen fattar beslut om att ändra föreliggande affärsplan såsom föreslagits.
Förslaget finns bilagt som bilaga 1.

/Il/~

Sida 3 av 4
§10

Information

Nytt styrelsemöte gällande rö/kammaren och avjärningsanläggningen
Styrelsen beslutar att ett extra styrelsemöte ska hållas den 24 juni kl. 09:00.
Entreprenörsavtal för insamling av kärl- och säckavfall, grovavfall och latrin samt
införandet av nya förordningar för producenter av förpackningar och returpapper
Anki Nyberg beskriver bakgrnnden till det förlängningsavtal som nu har tecknats med
företaget Ragnsells. Det är många olika omständigheter som lett fram till att vi vill
förlänga avtalet fram till 2023-09-30. Under återstående avtalstid kommer en
utredning att tillsättas som har till syfte att leda fram till ett inriktningsbeslut gällande
framtida insamlingssystem. Regeringen har aviserat att de avser att upphäva
producentansvaret för returpapper varför detta kan komma att bli kommunens uppgift.
Organisationerna FTI och TMR har fått avslag på deras respektive ansökningar om att
få bli en så kallad tillståndspliktigt insamlingssystem. Naturvårdsverket menar också
kraven i förordningarna kan behöva minskas. Avfall Sverige bevakar detta noggrant
och stöder oss i arbetet framåt.

Anki Nyberg informerar om att de som kommer i topp på bästa avfallskommun har en
fyrfackslösning där kunderna är väldigt nöjda. Katrineholm kom på placering 18 på
undersökningen för 2019.
Försäkringar
Det är inga förändringar i försäkringsskyddet jämfört med fötrn året. De två stora
försäkringarna i skyddet är kommunförsäkringen där ansvar- och egendomsförsäkring
innefattas samt översvämningsförsäkring.
Björkvik vattentäkt
Fastighetsägaren där vattentäkten är belägen i Björkvik vill att vattenintaget ska flyttas
från nuvarande plats till en ny plats. Detta med hänsyn taget till att de inte kan nyttja
fastigheten fullt ut eftersom de har restriktioner då detta ligger inom det primära
vattenskyddsområdet. Diskussioner pågår.
Beviljade ansökningar om uppskov med betalningar pga. Covid-19
Det har inkommit 3 ansökningar om uppskov med betalning av fakturor. Uppskov har
medgivits och beloppen är ringa.
Rötkammare vid Rosenlwlm
Inget att infmmera om. Punkten behandlas vid det extra styrelsemötet som beslutats.
Kronfågel
Per lvarsson informerar om det avtal vi har med Kronfågel och som reglerar mängder
och avgifter.
Bolagsstämma
VD infotmerar att bolagsstämman gav styrelsen och verkställande direktören
ansvarsfrihet för det gångna året.
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§11

Övriga frågor
Inga övriga frågor fanns.

~, kollet
~ .~~········· ·~

Stefan Carpman

Justeras:

········

kY... //~te:-:...
Tony Karlsson

~~.. ~ e f ~
Sten Holmgren
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SÖRMLAND VATTEN

Bilaga 1

Handläggare: Stefan Carpman
Katrineholm 14 maj 2020

Ändringsförslag för gällande affärsplan 2018-2023
Förslag till beslut
Styrelsen fattar beslut om att ändra föreliggande affärsplan enligt punkterna nedan:

SWOT-analys
•

Styrkor
- "Rapportering mot styrelse och ägare" läggs till.
Svagheter
- Punkten "Otillräckligt samarbete mellan bolag och ägarkommuner och med andra kommuner" ändras till "Behov av kontinuerligt/ökat samarbete mellan bolag och ägarkommuner och med andra kommuner"
Parentesen i punkten "Utbytestakten av ledningsnät och anläggningar (inklusive biogasmacken)" tas bort.
"Resurser - såväl ekonomiska som personella - i förhållande till omvärldens förväntningar" läggs till.
"Säkerhet inom vattenförsörjning" läggs till.
Möjligheter
Ingen förändring
Hot
- "Pandemi" läggs till.
- "Marknaden inom avfallshämtning" läggs till.
- "En skillnad mellan kommunernas förväntan på verksamheten jämfört med bolagets ekonomiska ramar och förutsättningar" läggs till
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Bilaga 1

Affärs ide
-

Begreppet hushållsavfall kommer troligen att ersättas och behöver då uppdateras med
det nya begreppet. När/om detta begrepp ändras behöver detta ändras i affärsiden.

Strategi
-

Punkten "Om insamlingsansvaret för förpackningar och returpapper överlämnas till kommunerna ska vi vara en aktör i utredningen av hur våra kommuner bör hantera förändringen." inte är aktuell så den tas bort.

Måluppföljning
-

Behov finns för att revidera målen för "Kostnadseffektiv affär". Vi har i dagsläget inget
klart förslag men ett uppslag är att rikta uppmärksamheten mot upphandlingar och leverantörsuppföljningar och hur vi hanterar detta.

Prioriterade områden
-

Punkten gällande Kommunalt insamlingsansvar för förpackningar och returpapper" tas
bort då den inte längre är aktuell

Två nya punkter läggs till
- Utreda möjligheten till utökad tillgänglighet till ÅVC
- Säkerhet

Ärendebeskrivning
Styrelsen genomförde en workshop tillsammans med tjänstemän från Sörmland Vatten den 12 mars 2020. Workshopen leddes av konsult Peter Myrgård som varit med i
arbetet med att ta fram den nu gällande affärsplanen. Syftet vara att följa upp nuläget
och se över om några ändringar behövde göras. Syftet var också att fastställa prioriteringar för tidsperioden 2020-2023. Efter sammanställning av workshopen lämnas
här förslag till de ändringar som behöver göras i affärsplanen.
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Bilaga 3a

Handläggare: Björnar Berg
Datum: 2020-05-29

Förslag till beslut om nya taxekonstruktioner för Katrineholms
kommun
Förslag till beslut

att Katrineholm Vatten och Avfall AB beslutar för egen del att ställa sig bakom förslag
till ny konstruktion för ”Taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från annan
verksamhet i Katrineholms kommun” att gälla från 2021-01-01 och föreslår kommunfullmäktige att fatta samma beslut.

Ärendebeskrivning

Sedan starten av Sörmland Vatten och Avfall AB (nedan kallat Sörmland Vatten)
2009 har ambitionen från ägarna varit att skapa enhetlighet i bolagets olika tjänster
för att nå effektivitet i de tjänster som bolaget ansvarar för. Gällande taxekonstruktioner är ärvda från respektive kommun. Idag präglas renhållningstjänsterna
av olikhet mellan de tre ingående kommunerna vilket försvårar utvecklingen mot en
mer effektiv insamlingstjänst. För att korrekt kunna följa 2 kap §§ 3 och 6 Kommunallag (2017:725), likställighetsprincipen respektive självkostnadsprincipen och inte
felaktigt belasta kollektivet behövs en del nya tilläggstjänster. I nu gällande beslutad
renhållningstaxa saknas vissa avgifter.
Taxan för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet är den
ekonomiska grunden för renhållningsverksamheten och ett styrdokument för att säkra
den ekonomiska hållbarheten. Någon grundligare översyn av hur taxan fördelas på
respektive kundkollektiv och tjänst är inte genomförd de senaste tio åren.
Nedan beskrivs hur förslag till ny taxa tagits fram. Förslaget följer branschföreningen
Avfall Sveriges grundmall. En viktig utgångspunkt har varit att konstruera en taxa som
har full kostnadstäckning och är så rättvis och skälig som möjligt. Arbetet med nya
taxekonstruktionen har genomförts av tjänstemän från Sörmland Vatten tillsammans
med en styrgrupp bestående av ledamöter från ägarbolagens styrelser. Till hjälp har
jurist från Avfall Sverige samt Advokatfirman Åberg & Co konsulterats.
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Bilaga 3a

Information har skett i olika konstellationer såsom för styrelserna i Sörmland Vattens
ägarbolag, kommunala tjänstemän och för olika politiska partigrupper.
Översynen har omfattat renhållningens nyttigheter såsom kärl- och säckavfall, latrin,
grovavfall samt farligt avfall och dess befintliga tilläggstjänster. För nyttigheten slam
har endast tilläggstjänster ingått i översynen samt att priserna justerats efter gällande
kostnadsnivå. Även nya tilläggstjänster har utretts och föreslagits.
För att fördela de kostnader som belastar renhållningsuppdraget har principer
sammanställts för renhållningstaxans olika delar och ställning har tagits till vilka
relationer som ska gälla mellan olika kundkategorier. Föreslagna principer och
relationer är lika oavsett kommun. Likaså är ett standardabonnemang bestämt för
respektive kundkategori. De perspektiv som har värderats, för respektive taxedel, är
kund-, miljö-, juridik-, kvalitet-, estetik-, säkerhet- och arbetsmiljöperspektivet.
Utgångspunkt har varit att uppnå en stabilitet i taxan genom en taxekonstruktion som
är hållbar även i relation till framtida utveckling av renhållningsuppdraget.
Avgifter för insamling, transport, återvinning och behandling av avfall tas ut i enlighet
med de belopp och de villkor som framgår av den föreslagna taxan samt av
kommande förslag av föreskrifter om avfallshantering för Katrineholms kommun.
Taxan ska:
• finansiera kostnaderna för kommunens avfallsverksamhet.
• styra mot målen i kommunens renhållningsordning.
• styra mot en rationell och miljöanpassad avfallshantering.
• ge kunden viss valfrihet avseende servicegrad.
För översynen har följande underlag använts:
• Renhållningstaxa för Katrineholm antagen av kommunfullmäktige.
• Verksamhetens kostnadsprognos 2017.
• Verksamhetens kostnadsprognos 2021, med hänsyn till idag kända kommande
större investeringar.
• Verksamhetens intäkter för 2019. Intäkterna fördelade på respektive nyttighet.
• Utdrag ur kundregistret (2020). Kundregistret innehåller kunddata med fastighetsbeteckning, typ av fastighet och antal renhållningstjänster.
• Utredning gällande tilläggstjänster.
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SÖRMLAND VATTEN

Kärl- och säckavfallets olika kostnadsdelar samt principiella ställningstaganden
För kärl- och säckavfallet debiteras varje fastighetsägare för tre delar, grundavgift
samt hämtnings- och behandlingsavgift. Nedan redogörs för hur dessa två delar tas
ut.
Grundavgift
Grundavgiften för samtliga kundkategorier ska finansiera kostnader för planering,
utveckling, information, administration, kundservice och fakturering. I grundavgiften
för hushåll ingår tillgång till återvinningscentral där hushåll får lämna grovavfall, farligt
avfall, el-avfall och trädgårdsavfall utan extra avgift.
Grundavgiftens storlek beräknas för varje kundkategori efter bedömd nyttjandegrad.
Bedömningen av nyttjandegrad har gjorts utifrån bolagets samlade kunskap och
erfarenhet.
Hämtnings- och behandlingsavgift
Hämtningsavgiften ska täcka kostnader för avfallskärl och hämtning av avfallet.
Avgiften baseras på behållarstorlek och antal hämtningar. Standardhämtning är
varannan vecka. Hämtningsavgiftens storlek per kärlstorlek är satta utifrån vilka
behållarvolymer som är aktuella för respektive kundkategori och hämtningsfrekvens.
Behandlingsavgiften ska täcka kostnader för omlastning, transport till behandlingsanläggning och behandling av avfallet. Avgiften baseras på ett kilopris.
Prisexempel på vanliga abonnemangstyper
Abonnemangstyp

Nuvarande
årspris

Föreslaget
årspris

Differens

Kärl 190 l, 26 hämtningar per år

2 407 kr

2 516 kr

+109 kr

Kärl 190 l, 10 hämtningar per säsong

1 112 kr

1 291 kr

+179 kr

Kärl 190 l, 13 hämtningar per år

1 708 kr

2 049 kr

+341 kr

Kärl 2 st 660 l, 52 hämtningar per år (15 lgh)

20 144 kr

19 800 kr

-344 kr

Markbehållare 5 kbm, 52 hämtningar per år
(15 lgh)

79 708 kr

61 354 kr

-18 354 kr

I Katrineholm baseras kärl- och säckavfallets beräkningar på en prognosticerad
kostnadsnivå 2021 där det specifikt beaktats de nya behandlingspriser som den
förnyade upphandlingen gett oss samt ny förbränningsskatt som införts med början
2020.
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Tilläggstjänster
För att följa likställighetsprincipen och självkostnadsprincipen och inte felaktigt belasta
kollektivet behövs tilläggstjänster i taxan.Tilläggstjänster är inte obligatoriska för alla
kunder, de är särskilda tillvalstjänster för de som har behov av dem. Tilläggsavgifter
är ersättning för dessa tjänster, är juridiskt knutna till insamlingsansvaret och måste
finnas i taxedokumentet för att få faktureras.
Principer har sammanställts för taxans tilläggstjänster. Ställningstaganden till behovet
av tilläggstjänster, dess utformning och tillämpning har fastställts enligt tidigare
nämnda perspektiv. Genom undersökningar, analys av kunders förbättringsförslag
och kommentarer från kundundersökningar samt kundservice samlade erfarenhet av
återkommande kundönskemål har vi identifierat behov av tilläggstjänster som föreslås
att tillmötesgå. Nya tilläggstjänster har prissatts för att uppnå full kostnadstäckning
och inte belasta ”grundkollektivet”.

Ärendets handlingar
•
•

Taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet i
Katrineholms kommun.
Jämföra renhållningsavgifter mellan kommuner.
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Taxa för hushållsavfall och
därmed jämförligt avfall från annan
verksamhet i Katrineholms kommun
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1 Inledning
Taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet i Katrineholms
kommun. Gällande bestämmelser för hantering av hushållsavfall finns i kommunens
renhållningsordning bestående av avfallsföreskrifter och avfallsplan. Information om
avfallshanteringen finns på www.sormlandvatten.se
Denna taxa träder i kraft xxxx-xx-xx.
Antagen av kommunfullmäktige xxxx-xx-xx.
Avgifter enligt denna taxa är belagda med lagstadgad mervärdesskatt (25 procent).

1.1 Principer
Denna taxa gäller för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall inom Katrineholms
kommun. Avgifter för insamling, transport, återvinning och behandling av avfall tas ut i
enlighet med de belopp och de villkor som framgår av denna taxa samt av föreskrifter om
avfallshantering för Katrineholms kommun.
Taxan ska:
 finansiera kostnaderna för kommunens avfallsverksamhet
 styra mot målen i kommunens renhållningsordning
 främja miljöanpassad avfallshantering
 styra mot en rationell avfallshantering som bidrar till minskad klimatpåverkan
 ge kunden viss valfrihet avseende servicegrad

1.2 Kommunens ansvar för avfallshanteringen
Katrineholms kommun ansvarar för insamling, transport, återvinning och bortskaffande av
hushållsavfall som åläggs kommuner i Miljöbalkens 15 kapitel med tillhörande lagstiftning.
Insamling och transport av hushållsavfall utförs av kommunens upphandlade entreprenörer.

1.3 Fastighetsinnehavarens ansvar
Fastighetsinnehavaren är ytterst ansvarig mot kommunen för avfallet som uppkommer eller
av andra skäl är förekommande på fastigheten. Fastighetsinnehavarens ansvar gällande
sortering, behållare, avfallsutrymmen, hämtningsvägar med mera återfinns i kommunens
avfallsföreskrifter.
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2 Allmänna bestämmelser
2.1 Fastighetsinnehavarens avgiftsskyldighet
Fastighetsinnehavare till fastighet där hushållsavfall uppkommer eller av andra skäl
förekommer är skyldig att betala avfallsavgift enligt denna avfallstaxa och ska teckna
abonnemang för aktuella avfallsslag. Med fastighetsägare avses den som är fastighetsägare eller den som enligt 1 kap 5 § fastighetstaxeringslagen 1979:1152 ska anses som
fastighetsägare.
Tomträttsinnehavare och samfällighetsförening kan i förekommande fall jämställas med
fastighetsinnehavare.
Avgiftsskyldighet föreligger för alla fastigheter som är bebyggda. Avgiftsskyldighet föreligger
även från fastigheter där avfall inte finns att hämta.
Ändring av ägandeförhållande, behållarstorlek eller annan ändring som kan ha betydelse
för beräkning av avfallsavgiften ska utan dröjsmål anmälas till renhållaren enligt
kommunens renhållningsordning. Ny avgift ska gälla från och med den dag ändringen
träder i kraft, men avgiften justeras först vid nästa ordinarie faktureringstillfälle.

2.2 Betalning
Avgifter enligt denna taxa betalas till renhållaren. Fastighetsinnehavaren är betalningsansvarig mot renhållaren. Avgift ska betalas vid den tidpunkt som anges på fakturan.
Betalas inte fakturerad avgift inom tid som anges på fakturan skickas betalningspåminnelse. Därefter skickas inkassokrav och ersättning för inkassokostnad påförs enligt
lagen om ersättning för inkassokostnader. Dröjsmålsränta faktureras enligt 6 § räntelagen
från den dag betalningen skulle ha skett.
Anmärkning mot fakturan ska lämnas till renhållaren inom tio (10) kalenderdagar.

2.3 Behållarstorlekar och behållartyper för hushållsavfall
De kärlstorlekar som renhållaren tillhandahåller är 190, 370 och 660 liter. För kärlstorleken
400 liter tillämpas samma avgift som för 370 liter.
Containrar tillhandahålls i storleken 8 m3.
För en- och tvåbostadshus med eget kärl eller kärl som delas av upp till två hushåll
tillhandahålls kärlstorleken 190 liter.
För latrin hanteras endast behållare som tillhandahålls av renhållaren.
För hämtning av sorterat matavfall från restauranger och storkök kan 140 liters kärl
tillhandahållas.
Komprimatorer och underjordsbehållare tillhandahålls inte av renhållaren. Om fastighetsinnehavare använder sådana behållare eller utrustning utför renhållaren hämtning och
behandling av avfallet mot avgift enligt denna taxa.
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2.4 Grundavgift
Grundavgiften är årlig och betalas av alla fastigheter där hushållsavfall uppstår.
Grundavgiften för samtliga kundkategorier ska finansiera kostnader för planering,
utveckling, information, administration, kundservice och fakturering.
I grundavgiften för hushåll ingår tillgång till återvinningscentral där hushåll får lämna
grovavfall, farligt avfall, el-avfall och trädgårdsavfall utan extra avgift. Grundavgiften
faktureras även då uppehåll i hämtning beviljats.
För respektive kundkategori ingår i grundavgiften service enligt följande:
2.4.1 En- och tvåfamiljshus
Med en- och tvåfamiljshus avses bostadsenhet för permanentboende, som taxeras som
småhus, till exempel villor, radhus och kedjehus. Två en- och tvåfamiljshus som delar kärl
ingår i denna kategori.
Följande tjänster ingår i grundavgiften för en- och tvåfamiljshus:
 Tillgång till återvinningscentral
 Hämtning av grovavfall, enligt information från renhållaren
 Mobil insamling av farligt avfall, enligt information från renhållaren
2.4.2 Fritidshus
Med fritidshus avses byggnad som taxerats som småhus och som är avsedd att användas
som tillfällig bostad under semester och fritid (nyttjas inte som permanentboende). Två
fritidshus som delar kärl ingår i denna kategori.
Följande tjänster ingår i grundavgiften för fritidshus:
 Tillgång till återvinningscentral
 Hämtning av grovavfall, enligt information från renhållaren
 Mobil insamling av farligt avfall, enligt information från renhållaren
2.4.3 Flerfamiljshus
Med flerfamiljshus avses bostadsenhet med minst tre lägenheter.
Följande tjänster ingår i grundavgiften för flerfamiljshus:
 Tillgång till återvinningscentral för enskilda hushåll i flerbostadshus
 Mobil insamling av farligt avfall för enskilda hushåll i flerbostadshus, enligt information
från renhållaren

2.5 Hämtningsavgift
Hämtningsavgiften ska täcka kostnader för avfallskärl och hämtning av avfallet. Avgiften
baseras på behållarstorlek och antal hämtningar. Standardhämtning är varannan vecka.
Hämtningsavgift faktureras enligt följande:
 För hämtning varje vecka faktureras avgift motsvarande 2,1 gånger avgiften för
hämtning varannan vecka.
 För hämtning två gånger per vecka faktureras avgift motsvarande 4,4 gånger avgiften
för hämtning varannan vecka.
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För hämtning tre gånger per vecka faktureras avgift motsvarande 7,1 gånger avgiften
för hämtning varannan vecka.

2.6 Behandlingsavgift
Behandlingsavgiften ska täcka kostnader för omlastning, transport till behandlingsanläggning och behandling av avfallet. Avgiften baseras på avfallets vikt.

2.7 Utsorterat matavfall
Hushåll och verksamheter ska sortera ut matavfall för återvinning. Matavfallet sorteras i
grön påse som tillhandahålls av renhållaren. Gröna påsar med matavfall lämnas i samma
kärl som påsar med brännbart avfall.
Fastighetsägare med verksamheter där det uppstår stora mängder matavfall, har möjlighet
att själva köpa och installera matavfallskvarn kopplad till sluten tank för matavfall. Avgift för
tömning av matavfall i tank, se 3.2.9. För hämtning av sorterat matavfall från restauranger
och storkök kan 140 liters kärl tillhandahållas, se 3.1.

2.8 Avgifter vid undantag
Fastighetsinnehavare som medgivits undantag, enligt 35, 40, 42 §§ i kommunens
föreskrifter om avfallshantering, betalar endast grundavgift för den period undantaget avser.
Vid total befrielse från renhållning faktureras ingen avgift.

2.9 Avgifter vid delad avfallsbehållare
Två närboende innehavare av en- och tvåfamiljshus, som delar avfallskärl, enligt 34 § i
kommunens avfallsföreskrifter, betalar en grundavgift per hushåll samt hämtnings- och
behandlingsavgift för aktuellt antal hämtningar av avfallet. Grundavgift faktureras per
hushåll. Hämtnings-och behandlingsavgiften faktureras en av fastighetsinnehavarna.

2.10 Felsorteringsavgift
Vid felsortering kommer fastighetsägaren att meddelas och felsorteringsavgift per tillfälle
och kärl faktureras.
Till exempel är det inte tillåtet att tillsammans med kärl- och säckavfall samt grovavfall
lägga farligt avfall och el-avfall, batterier, kyl- och frysskåp, bildäck med mera. Det är heller
inte tillåtet att använda den gröna påsen till annat än matavfall.
Även vid påträffande av otillräckligt emballerat avfall i avfallsbehållare har renhållaren rätt
att ta ut en särskild avgift.

2.11 Särskilda avgifter och avgifter när taxan inte kan tillämpas
I de fall där taxan inte går att tillämpa, exempelvis vid hämtning med andra metoder än de
som är beskrivna i denna taxa eller där förhållandena väsentligt avviker från vad som är
normalt får renhållaren besluta om avgifter i enlighet med grunderna för denna taxa och de
grunder som anges i 27 kap 5 § Miljöbalken.

7

Om hämtning av hushållsavfall inte kan ske med anledning av att hämtningsvägen inte
uppfyller kraven i kommunens föreskrifter om avfallshantering faktureras fastighetsägaren
gällande hämtningsavgift/bomkörningsavgift.

3 Avgifter
3.1 Abonnemangstyper för kärl- och säckavfall
En- och tvåfamiljshus
Med en- och tvåfamiljshus avses bostadsenhet för permanentboende, som taxeras som
småhus, till exempel villor, radhus och kedjehus, se 2.4.1.
Avgiften är en periodisk avgift och består av tre delar, grundavgift, hämtningsavgift och
behandlingsavgift. Normalabonnemanget presenteras först i tabellerna nedan. För 13
hämtningar per år krävs anmälan om kompostering till tillsynsmyndigheten eller av VAhuvudmannen skriftligt godkännande om användande av matavfallskvarn.
Avgift faktureras per fastighet med:

190
liters
kärl
848 kr

370
liters
kärl
848 kr

Hämtningsavgift per kärl

254,40 kr

643,20 kr

Behandlingsavgift per kg

1,40 kr

1,40 kr

190
liters
kärl
1 060 kr

370
liters
kärl
1 060 kr

Hämtningsavgift per kärl

318 kr

804 kr

Behandlingsavgift per kg

1,75 kr

1,75 kr

13 hämtningar per år
Årsavgift exklusive moms
Grundavgift

190
liters
kärl
848 kr

370
liters
kärl
-

Hämtningsavgift per kärl

204 kr

-

Behandlingsavgift per kg

1,40 kr

-

190
liters
kärl
1 060 kr

370
liters
kärl
-

Hämtningsavgift per kärl

255 kr

-

Behandlingsavgift per kg

1,75 kr

-

26 hämtningar per år
Årsavgift exklusive moms
Grundavgift

26 hämtningar per år
Årsavgift inklusive moms
Grundavgift

13 hämtningar per år
Årsavgift inklusive moms
Grundavgift
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Fritidshus
Med fritidshus avses bostadsenhet som inte är inrättat för helårsboende, se 2.4.2. Avgiften
är en periodisk avgift och består av tre delar, grundavgift, hämtningsavgift och
behandlingsavgift. För 5 hämtningar per år krävs anmälan om kompostering till
tillsynsmyndigheten eller av VA-huvudmannen skriftligt godkännande om användande av
matavfallskvarn.
Avgift faktureras per fastighet med:

190
liters
kärl
656 kr

370
liters
kärl
-

Hämtningsavgift per kärl

96,80 kr

-

Behandlingsavgift per kg

1,40 kr

-

10 hämtningar/säsong
Årsavgift inklusive moms
Grundavgift

190
liters
kärl
820 kr

370
liters
kärl
-

Hämtningsavgift per kärl

121 kr

-

Behandlingsavgift per kg

1,75 kr

-

5 hämtningar/säsong
Årsavgift exklusive moms
Grundavgift

190
liters
kärl
656 kr

370
liters
kärl
-

Hämtningsavgift per kärl

79,20 kr

-

Behandlingsavgift per kg

1,40 kr

-

5 hämtningar/säsong
Årsavgift inklusive moms
Grundavgift

190
liters
kärl
820 kr

370
liters
kärl
-

Hämtningsavgift per kärl

99 kr

-

Behandlingsavgift per kg

1,75 kr

-

10 hämtningar/säsong
Årsavgift exklusive moms
Grundavgift
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Flerfamiljshus
Med flerfamiljshus avses bostadsenhet med minst tre lägenheter, se 2.4.3. Avgiften är en
periodisk avgift och består av tre delar, grundavgift per lägenhet, hämtningsavgift och
behandlingsavgift.
Avgift faktureras per fastighet med:

190
liters
kärl
288 kr

370
liters
kärl
288 kr

660
liters
kärl
288 kr

Hämtningsavgift per kärl

254,40 kr

643,20 kr

884,80 kr

Behandlingsavgift per kg

1,40 kr

1,40 kr

1,40 kr

26 hämtningar per år
Årsavgift inklusive moms
Grundavgift per lägenhet

190
liters
kärl
360 kr

370
liters
kärl
360 kr

660
liters
kärl
360 kr

Hämtningsavgift per kärl

318 kr

804 kr

1 106 kr

Behandlingsavgift per kg

1,75 kr

1,75 kr

1,75 kr

52 hämtningar per år
Årsavgift exklusive moms
Grundavgift per lägenhet

190
liters
kärl
288 kr

370
liters
kärl
288 kr

660
liters
kärl
288 kr

Hämtningsavgift per kärl

529,60 kr

1 338,40 kr

1 840 kr

Behandlingsavgift per kg

1,40 kr

1,40 kr

1,40 kr

52 hämtningar per år
Årsavgift inklusive moms
Grundavgift per lägenhet

190
liters
kärl
360 kr

370
liters
kärl
360 kr

660
liters
kärl
360 kr

Hämtningsavgift per kärl

662 kr

1 673 kr

2 300 kr

Behandlingsavgift per kg

1,75 kr

1,75 kr

1,75 kr

104 hämtningar per år
Årsavgift exklusive moms
Grundavgift per lägenhet

190
liters
kärl
288 kr

370
liters
kärl
288 kr

660
liters
kärl
288 kr

Hämtningsavgift per kärl

1 125,60 kr

2 843,20 kr

3 909,60 kr

Behandlingsavgift per kg

1,40 kr

1,40 kr

1,40 kr

104 hämtningar per år
Årsavgift inklusive moms
Grundavgift per lägenhet

190
liters
kärl
360 kr

370
liters
kärl
360 kr

660
liters
kärl
360 kr

Hämtningsavgift per kärl

1 407 kr

3 554 kr

4 887 kr

Behandlingsavgift per kg

1,75 kr

1,75 kr

1,75 kr

26 hämtningar per år
Årsavgift exklusive moms
Grundavgift per lägenhet
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190
liters
kärl
-

370
liters
kärl
-

660
liters
kärl
288 kr

Hämtningsavgift per kärl

-

-

6 209,60 kr

Behandlingsavgift per kg

-

-

1,40 kr

190
liters
kärl
-

370
liters
kärl
-

660
liters
kärl
360 kr

Hämtningsavgift per kärl

-

-

7 762 kr

Behandlingsavgift per kg

-

-

1,75 kr

156 hämtningar per år
Årsavgift exklusive moms
Grundavgift per lägenhet

156 hämtningar per år
Årsavgift inklusive moms
Grundavgift per lägenhet

26 hämtningar per år
Årsavgift exklusive moms
Grundavgift per lägenhet

3 m3
underjords
behållare
288 kr

4 m3
underjords
behållare
288 kr

5 m3
underjords
behållare
288 kr

Hämtningsavgift per behållare

2 412,80 kr

3 216,80 kr

4 020,80 kr

1,40 kr

1,40 kr

1,40 kr

3 m3
underjords
behållare
360 kr

4 m3
underjords
behållare
360 kr

5 m3
underjords
behållare
360 kr

3 016 kr

4 021 kr

5 026 kr

1,75 kr

1,75 kr

1,75 kr

52 hämtningar per år
Årsavgift exklusive moms
Grundavgift per lägenhet

3 m3
underjords
behållare
288 kr

4 m3
underjords
behållare
288 kr

5 m3
underjords
behållare
288 kr

Hämtningsavgift per behållare

5 018,40 kr

6 691,20 kr

8 363,20 kr

1,40 kr

1,40 kr

1,40 kr

3 m3
underjords
behållare
360 kr

4 m3
underjords
behållare
360 kr

5 m3
underjords
behållare
360 kr

6 273 kr

8 364 kr

10 454 kr

1,75 kr

1,75 kr

1,75 kr

Behandlingsavgift per kg
26 hämtningar per år
Årsavgift inklusive moms
Grundavgift per lägenhet
Hämtningsavgift per behållare
Behandlingsavgift per kg

Behandlingsavgift per kg
52 hämtningar per år
Årsavgift inklusive moms
Grundavgift per lägenhet
Hämtningsavgift per behållare
Behandlingsavgift per kg
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Verksamheter
Med verksamheter avses verksamheter som inte är privathushåll, till exempel företag,
skolor, föreningar, äldre- och gruppboenden. Avgiften är en periodisk avgift och består av
tre delar, grundavgift, hämtningsavgift och behandlingsavgift.
Avgift faktureras per fastighet med:

190
liters
kärl
536 kr

370
liters
kärl
536 kr

660
liters
kärl
536 kr

Hämtningsavgift per kärl

254,40 kr

643,20 kr

884,80 kr

Behandlingsavgift per kg

1,40 kr

1,40 kr

1,40 kr

26 hämtningar per år
Årsavgift inklusive moms
Grundavgift

190
liters
kärl
670 kr

370
liters
kärl
670 kr

660
liters
kärl
670 kr

Hämtningsavgift per kärl

318 kr

804 kr

1 106 kr

Behandlingsavgift per kg

1,75 kr

1,75 kr

1,75 kr

52 hämtningar per år
Årsavgift exklusive moms
Grundavgift

190
liters
kärl
536 kr

370
liters
kärl
536 kr

660
liters
kärl
536 kr

Hämtningsavgift per kärl

529,60 kr

1 338,40 kr

1 840 kr

Behandlingsavgift per kg

1,40 kr

1,40 kr

1,40 kr

52 hämtningar per år
Årsavgift inklusive moms
Grundavgift

190
liters
kärl
670 kr

370
liters
kärl
670 kr

660
liters
kärl
670 kr

Hämtningsavgift per kärl

662 kr

1 673 kr

2 300 kr

Behandlingsavgift per kg

1,75 kr

1,75 kr

1,75 kr

104 hämtningar per år
Årsavgift exklusive moms
Grundavgift

190
liters
kärl
536 kr

370
liters
kärl
536 kr

660
liters
kärl
536 kr

Hämtningsavgift per kärl

1 125,60 kr

2 843,20 kr

3 909,60 kr

Behandlingsavgift per kg

1,40 kr

1,40 kr

1,40 kr

104 hämtningar per år
Årsavgift inklusive moms
Grundavgift

190
liters
kärl
670 kr

370
liters
kärl
670 kr

660
liters
kärl
670 kr

Hämtningsavgift per kärl

1 407 kr

3 554 kr

4 887 kr

Behandlingsavgift per kg

1,75 kr

1,75 kr

1,75 kr

26 hämtningar per år
Årsavgift exklusive moms
Grundavgift
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190
liters
kärl
-

370
liters
kärl
-

660
liters
kärl
536 kr

Hämtningsavgift per kärl

-

-

6 209,60 kr

Behandlingsavgift per kg

-

-

1,40 kr

190
liters
kärl
-

370
liters
kärl
-

660
liters
kärl
670 kr

Hämtningsavgift per kärl

-

-

7 762 kr

Behandlingsavgift per kg

-

-

1,75 kr

156 hämtningar per år
Årsavgift exklusive moms
Grundavgift

156 hämtningar per år
Årsavgift inklusive moms
Grundavgift

26 hämtningar per år
Årsavgift exklusive moms
Grundavgift
Hämtningsavgift per behållare
Behandlingsavgift per kg
26 hämtningar per år
Årsavgift inklusive moms
Grundavgift
Hämtningsavgift per behållare
Behandlingsavgift per kg
52 hämtningar per år
Årsavgift exklusive moms
Grundavgift
Hämtningsavgift per behållare
Behandlingsavgift per kg
52 hämtningar per år
Årsavgift inklusive moms
Grundavgift
Hämtningsavgift per behållare
Behandlingsavgift per kg

8 m3
container
536 kr
8 577,60 kr
1,40 kr
8 m3
container
670 kr
10 722 kr
1,75 kr
8 m3
container
536 kr
17 842,40 kr
1,40 kr
8 m3
container
670 kr
22 303 kr
1,75 kr
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104 hämtningar per år
Årsavgift exklusive moms
Grundavgift
Hämtningsavgift per behållare
Behandlingsavgift per kg
104 hämtningar per år
Årsavgift inklusive moms
Grundavgift
Hämtningsavgift per behållare
Behandlingsavgift per kg

26 hämtningar per år
Årsavgift exklusive moms
Hämtningsavgift per kärl
Behandlingsavgift per kärl
26 hämtningar per år
Årsavgift inklusive moms
Hämtningsavgift per kärl
Behandlingsavgift per kärl

52 hämtningar per år
Årsavgift exklusive moms
Hämtningsavgift per kärl
Behandlingsavgift per kärl

52 hämtningar per år
Årsavgift inklusive moms
Hämtningsavgift per kärl
Behandlingsavgift per kärl

8 m3
container
536 kr
37 914,40 kr
1,40 kr
8 m3
container
670 kr
47 393 kr
1,75 kr
140 liters
kärl
(matavfall)
1 120 kr
1 520 kr
140 liters
kärl
(matavfall)
1 400 kr
1 900 kr
140 liters
kärl
(matavfall)
2 240 kr
3 040 kr
140 liters
kärl
(matavfall)
2 800 kr
3 800 kr
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104 hämtningar per år
Årsavgift exklusive moms
Hämtningsavgift per kärl
Behandlingsavgift per kärl
104 hämtningar per år
Årsavgift inklusive moms
Hämtningsavgift per kärl
Behandlingsavgift per kärl

140 liters
kärl
(matavfall)
4 480 kr
6 080 kr
140 liters
kärl
(matavfall)
5 600 kr
7 600 kr

3.2 Tilläggstjänster
3.2.1 Dragvägstillägg
En tilläggsavgift för kund som av särskilda skäl fått godkänt att ha kärlet placerat på annan
plats än den anvisade hämtningsplatsen.
Avstånd mäts enkel väg mellan kärlet och uppställningsplats för hämtningsfordonet.
Renhållaren avgör när och hur dragvägstillägg ska tillämpas. Dragvägstillägg per kärl
faktureras i intervaller om 10 meter, med start från 2 meter (1 meter ingår), samt baseras
på avstånd och kärlstorlek.
Dragvägstillägg faktureras enligt följande:



För dragväg över 20 meter faktureras avgift motsvarande 1,5 gånger avgiften för
dragväg 2–20 meter.
För kärlstorlek över 400 liter faktureras avgift motsvarande 1,5 gånger avgiften för
kärlstorlek upp till 400 liter.
Upp till
400 liter

660 liter

8 kr

12 kr

12 kr

18 kr

Upp till
400 liter

660 liter

Tillägg för gångavstånd, upp till 400 l kärl, utöver 1 m, per hämtning
och påbörjat 10 m intervall

10 kr

15 kr

Tillägg för gångavstånd, 660 l kärl, utöver 1 m, per hämtning och
påbörjat 10 m intervall

15 kr

22,50 kr

Avgift per kärl och hämtningstillfälle, exklusive moms
Tillägg för gångavstånd, upp till 400 l kärl, utöver 1 m, per hämtning
och påbörjat 10 m intervall
Tillägg för gångavstånd, 660 l kärl, utöver 1 m, per hämtning och
påbörjat 10 m intervall

Avgift per kärl och hämtningstillfälle, inklusive moms
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3.2.2 Extrahämtning av kärl- och säckavfall
Extra säck tillsammans med ordinarie hämtning eller extra kärltömning, utöver ordinarie
hämtning, ska beställas via renhållarens kundservice.

Avgift per styck, exklusive moms
Säck, vid ordinarie hämtningstillfälle
Extrahämtning inom tre arbetsdagar

Avgift per styck, inklusive moms
Säck, vid ordinarie hämtningstillfälle
Extrahämtning inom tre arbetsdagar

upp till
400 liter

660 liter

Container
och
underjords
behållare

80 kr

80 kr

80 kr

616 kr

633,60 kr

985,60 kr

upp till
400 liter

660 liter

Container
och
underjords
behållare

100 kr

100 kr

100 kr

770 kr

792 kr

1 232 kr

3.2.3 Kärlbyte och kärllås
För byte till annan kärlstorlek faktureras avgift. Nyutställning och byte i samband med
ägarbyte av fastigheten faktureras inte kärlbytesavgift.
Tillbehör till avfallsbehållare av storlek 80–660 liter. Erhålls mot en engångskostnad.
Exklusive
moms

Avgift

Inklusive
moms

Kärlbyte

Byte av kärl till annan storlek.

160 kr

200 kr

Kärllås

Lås till 80 – 660 l kärl

600 kr

750 kr

3.2.4 Felsorteringsavgift
Vid felsortering kommer fastighetsägaren att meddelas och felsorteringsavgift per tillfälle
och kärl faktureras.
Avgift per kategori
En- och tvåfamiljshus samt fritidshus
Flerfamiljshus samt verksamheter

Exklusive
moms

Inklusive
moms

200 kr

250 kr

320 kr

400 kr

3.2.5 Hushållsavfall från tillfälliga arrangemang
Som tillfällig räknas arrangemang som pågår kortare tid än en kalendermånad, till exempel
marknader och andra tillfälliga arrangemang. Vid tillfälliga verksamheter kan behållare
ställas ut. Om verksamheten pågår längre tid ska abonnemang tecknas.
Utställning och hämtning av avfall och behållare utförs endast vardagar.
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Exklusive
moms

Inklusive
moms

Utställning av kärl per hämtställe

480 kr

600 kr

Hemtagning av kärl per hämtställe

480 kr

600 kr

40 kr

50 kr

480 kr

600 kr

1 360 kr

1 700 kr

Avgift

Tömning per kärl
Avgift för försvunnet kärl upp till 400 l, per kärl
Avgift för försvunnet kärl 660 l, per kärl

3.2.6 Grovavfall
Grovavfall är till exempel trasiga möbler, leksaker och cyklar. Som grovavfall räknas inte
fast monterad inredning eller avfall som uppstår vid ny- och ombyggnad av bostad. Det
räknas som bygg- och rivningsavfall. Trädgårdsavfall, farligt avfall, el-avfall eller bildelar
räknas inte heller som grovavfall.
Grovavfall från en- och tvåbostadshus samt fritidshus
Hämtning av grovavfall från hushåll, enligt information från renhållaren, ingår i
grundavgiften. Varje kolli/enhet får väga max 25 kg. Avfallet ska, i den mån det är möjligt,
buntas eller förpackas på lämpligt sätt samt märkas med ordet grovavfall och fastighetens
adress. Grovavfall kan också lämnas på återvinningscentralen i Katrineholm.
Exklusive
moms

Inklusive
moms

Schemalagd hämtning vid en- och tvåfamiljsfastigheter samt
fritidshus

0 kr*

0 kr*

Budning av tilläggskolli vid schemalagd grovavfallshämtning, per
kolli

80 kr

100 kr

3 200 kr

4 000 kr

440 kr

550 kr

Avgifter vid hämtning av grovavfall

Grovavfall i container, 8 m3
Bomkörning, beställt men inte utställt avfall
* Ingår i grundavgiften.

Grovavfall från flerfamiljshus
Hämtning av grovavfall i container kan beställas av fastighetsägaren för sina hyresgästers
behov. Grovavfall kan också lämnas på återvinningscentralen i Katrineholm mot avgift som
fastställs av återvinningscentralens ägare.
Avgifter vid hämtning av grovavfall
Grovavfall i container, 8 m3

Exklusive
moms

Inklusive
moms

3 200 kr

4 000 kr

Grovavfall från verksamheter
Grovavfall kan lämnas på återvinningscentralen i Katrineholm mot avgift som fastställs av
återvinningscentralens ägare.
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3.2.7 Farligt avfall
Insamling av farligt avfall från enskilda hushåll erbjuds i form av mobil insamling, enligt
information från renhållaren. Farligt avfall från hushåll kan också lämnas på
återvinningscentralen i Katrineholm.

Avgift för farligt avfall
Mobil insamling vid en- och tvåfamiljsfastigheter samt fritidshus
* Ingår i grundavgiften.

Exklusive
moms

Inklusive
moms

0 kr*

0 kr*

Farligt avfall från flerfamiljshus och verksamheter kan lämnas på återvinningscentralen i
Katrineholm mot avgift som fastställs av återvinningscentralens ägare.
3.2.8 Övrigt budat avfall
Farligt avfall respektive el-avfall hämtas om entreprenören bedömer att det är förenligt med
god arbetsmiljö. Hyreskostnad för eventuell sorteringsutrustning för farligt avfall respektive
el-avfall som tillhandahålls av entreprenör kan tillkomma och faktureras särskilt av
entreprenören.
Avgift för övrigt budat avfall
Övrig budad hämtning av sorterat, förpackat avfall, per kolli/enhet

Exklusive
moms

Inklusive
moms

1 800 kr

2 000 kr

3.2.9 Slam från enskilda avloppsanläggningar
Hämtning av slam utöver schemalagd hämtning kan beställas via renhållarens kundservice.
Hämtningen utförs inom åtta kalenderdagar från beställning. För hämtning av slam är
avgiften baserad på volym samt slanglängd. Med slanglängd menas avståndet från
hämtningsfordonets uppställningsplats till slamanläggningens botten eller kopplingspunkt.
Om avståndet mellan hämtningsfordonets uppställningsplats och slamanläggningen
överstiger 10 meter faktureras en tilläggsavgift per påbörjad 10 meter.
Slanglängdstillägg faktureras enligt följande:
 För slanglängder över 20 meter faktureras avgift motsvarande 1,5 gånger avgiften för
slanglängd 11–20 meter.
Inför tömning av minireningsverk ska fastighetsinnehavaren förbereda anläggningen så att
tömning kan ske genom slamsugning.
Vid gemensam slamanläggning faktureras tömningsavgiften fastighetsägaren där
anläggningen är placerad.
Särskild tidsbokning av hämtning kan ske mot avgift. Tidsbokning sker efter överenskommelse med entreprenören. Tidsangivelse anges +/- en timme.
Reducerad avgift tillämpas vid beställning av samtidig tömning för två slamanläggningar
med samma hämtningsadress. Till exempel vid samtidig budning av köksavlopp och sluten
tank.
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Slamavskiljare, slutna tankar, slam från toalettvagnar samt matavfall i sluten tank
Avgift per
tömning,
exklusive moms

Upp till 2
m3

3 m3

4 m3

5 m3

6 m3

Över 6
m3, per
m3

Tömningsavgift

998,40 kr

1 204,74 kr

1 559,17 kr

1 839,55 kr

2 120,77 kr

332,80 kr

Avgifter per
tömning,
inklusive moms

Upp till 2
m3

3 m3

4 m3

5 m3

6 m3

Över 6
m 3,
per m3

1 248 kr

1 506 kr

1 949 kr

2 299 kr

2 651 kr

416 kr

Tömningsavgift

BDT-brunn (köksavlopp)
Avgift per
tömning,
exklusive moms

Upp till 2
m3

Över 2 m3,
per m3

Tömningsavgift

634,82 kr

279,55 kr

Avgift per
tömning,
inklusive moms

Upp till 2
m3

Över 2 m3,
per m3

794 kr

349 kr

Tömningsavgift

Exklusive
moms

Inklusive
moms

Akuttillägg – tömning inom tre arbetsdagar efter beställning under
ordinarie öppettider

1 200 kr

1 500 kr

Akuttillägg – tömning inom 24 timmar efter beställning under
ordinarie öppettider

2 000 kr

2 500 kr

Bomkörningsavgift

440 kr

550 kr

Tilläggsavgift slanglängd över 10 m, per 10 m intervall

100 kr

125 kr

Tilläggsavgift slanglängd över 20 m, per 10 m intervall

150 kr

187,50 kr

Särskild tidsbokning, +/- 60 min

440 kr

550 kr

Reduktion vid samordnad tömning

320 kr

400 kr

Övriga avgifter vid tömning av slam
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3.2.10 Slam från tillfälliga arrangemang
För hämtning av slam vid tillfälliga arrangemang, som exempelvis matmarknad, musikfest,
kommunala arrangemang med mera faktureras en framkörningsavgift samt tömningsavgift
per påbörjad timme.
Avgift
Slam från tillfälliga arrangemang, framkörningsavgift
Slam från tillfälliga arrangemang, per påbörjad timme

Exklusive
moms

Inklusive
moms

400 kr

500 kr

800 kr

1 000 kr

3.2.11 Slam från fettavskiljare
För hämtning av fett från fettavskiljare är avgiften baserad på volym samt slanglängd. Med
slanglängd menas avståndet från hämtningsfordonets uppställningsplats till slamanläggningens botten eller kopplingspunkt. Om avståndet mellan hämtningsfordonets
uppställningsplats och slamanläggningen överstiger 10 meter faktureras en tilläggsavgift
per påbörjad 10 meter.
Slanglängdstillägg faktureras enligt följande:
 För slanglängder över 20 meter faktureras avgift motsvarande 1,5 gånger avgiften för
slanglängd 11–20 meter.
Särskild tidsbokning av hämtning kan ske mot avgift. Tidsbokning sker efter
överenskommelse med entreprenören. Tidsangivelse anges +/- en timme.
Exklusive
moms

Inklusive
moms

940 kr

1 175 kr

940 kr

1 175 kr

Akuttillägg – tömning inom tre arbetsdagar efter beställning under
ordinarie öppettider

1 200 kr

1 500 kr

Akuttillägg – tömning inom 24 timmar efter beställning under
ordinarie öppettider

2 000 kr

2 500 kr

Tilläggsavgift slanglängd över 10 m, per 10 m intervall

100 kr

125 kr

Tilläggsavgift slanglängd över 20 m, per 10 m intervall

150 kr

187,50 kr

Särskild tidsbokning, +/- 60 min

440 kr

550 kr

1 200 kr

1 500 kr

Avgift per hämtning
Upp till 1 m³
Tillägg per m³ över 1 m³

Bomkörning

3.2.12 Fosforfällande anläggningar
Avgift för hämtning av filtermaterial från fosforfällande anläggningar faktureras fastighetsinnehavaren per hämtning. Inför tömning av fosforfällor ska fastighetsinnehavaren
förbereda anläggningen så att tömning kan ske genom slamsugning eller med kranbil.
Hämtning sker i enlighet med villkor i tillstånd från tillsynsmyndigheten, enligt information
från renhållaren. Nytt filtermaterial tillförs anläggningen genom fastighetsinnehavarens
försorg.
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Slanglängdstillägg faktureras enligt följande:
 För slanglängder över 20 meter faktureras avgift motsvarande 1,5 gånger avgiften för
slanglängd 11–20 meter.
Exklusive
moms

Inklusive
moms

3 328 kr

4 160 kr

4 160 kr

5 200 kr

1 996,80 kr

2 496 kr

2 080 kr

2 600 kr

Tilläggsavgift slanglängd över 10 m, per 10 m intervall

100 kr

125 kr

Tilläggsavgift slanglängd över 20 m, per 10 m intervall

150 kr

187,50 kr

1 600 kr

2 000 kr

960 kr

1 200 kr

1 200 kr

1 500 kr

Avgift
Filtermaterial i lösvikt upp till 1 000 liter
Filtermaterial i lösvikt över 1 000 liter
Förpackat filtermaterial upp till 500 kg
Förpackat filtermaterial över 500 kg

Tillägg för hämtning av filtermaterial utanför schemalagd period
Extra arbete i samband med tömning, per påbörjad timme
Bomkörning

3.2.13 Latrin
Vid behov kan abonnemang för schemalagd hämtning av latrin beställas. Latrin hämtas i
engångsbehållare, som ska placeras vid hämtningsfordonets uppställningsplats. Behållaren
ska vara märkt enligt renhållarens anvisningar. Lock ska vara väl stängt och behållaren ska
vara rengjord utvändigt. Avgift för hämtning av latrin faktureras fastighetsinnehavaren per
behållare.
Avgift
Pris per latrinbehållare, minsta antal 3 stycken
Budad hämtning av behållare, per behållare
Tillfällig extra latrinbehållare inklusive utställning
Bomkörning, budad men inga behållare vid hämtplats
Egen avlämning vid åretvinningscentral

Exklusive
moms

Inklusive
moms

276,80 kr

346 kr

70,40 kr

88 kr

347,20 kr

434 kr

440 kr

550 kr

0 kr

0 kr

4 Hämtningsintervaller
Förklaring av möjliga hämtningsintervall för kärl- och säckavfall.
Hämtningsintervall
Varannan vecka, helår

Hämtningar
per år
26

Var fjärde vecka, helår

13

Varje vecka, helår

52

Två gånger varje vecka, helår

104

Tre gånger varje vecka, helår

156

Varannan vecka, sommarperiod

10

Var fjärde vecka, sommarperiod

5
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5 Ordlista
Abonnemang/abonnent
Ett standardavtal, där en tjänst levereras för viss tid eller tills vidare. Avtalet som regelmässigt är upprättat av leverantören är ofta standardiserat och kunden har ingen eller ringa
möjlighet att påverka innehållet. Kunden kallas ofta abonnent.
Akuttömning/akuttillägg
Tilläggskostnad för slamtömning inom tre arbetsdagar efter beställning under ordinarie
öppettid.
Avfallsbehållare
Behållare som används för uppsamling av avfall. Kan även kallas kärl eller behållare.
Avfallsbehållare kan vara av olika typ och storlek. Exempel på behållare:
 Kärl (storlek 80–660 liter)
 Container (3–8 m3)
 Underjordsbehållare, delvis nedgrävda i mark (3–5 m3)
 Latrinbehållare
Med kärl menas hjulförsedda plastkärl med lock. De töms i sopbil med hjälp av en kärllyft
på bilen.
Avfallshantering
Avfallshanteringen regleras i svensk lag genom Miljöbalken och avfallsförordningen, samt i
kommunens renhållningsordning som består av avfallsplan samt föreskrifter om
avfallshantering. Det är kommunfullmäktige som fastställer renhållningsordningen och som
beslutar om avfallstaxan.
BDT-brunn/köksavlopp
Slamanläggning för avloppsvatten från hushåll förutom toalettvatten. BDT står för bad-,
disk- och tvättvatten. Kan också kallas enskild avloppsanläggning.
Behandlingsavgift
En rörlig del av renhållningsavgiften. Behandlingsavgiften finansierar kostnader för
omlastning, transport till behandling och avfallsförbränning med energiutvinning. I
Katrineholm beräknas denna del i kronor per kilo.
Behållare
Behållare som används för uppsamling av avfall. Kan även kallas kärl eller avfallsbehållare.
Behållare kan vara av olika typ och storlek. Exempel på olika behållare, se Avfallsbehållare.
Bomkörningsavgift
Avgift som faktureras kund i de fall hämtning av hushållsavfall (se definition Hushållsavfall)
inte kan ske enligt kraven i kommunens föreskrifter om avfallshantering eller då renhållaren
inte tillåts hämta slammet.
Budning
Beställning av hämtning/tömning av hushållsavfall (se definition Hushållsavfall) utanför
ordinarie hämtningsintervall.
Container
Avfallsbehållare av storlek 3–8 m3
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Dragvägstillägg/Gångavstånd
En tilläggsavgift för kund som vill ha sitt kärl placerat närmare bostaden än den anvisade
hämtningsplatsen eller enligt särskilda skäl godkänts hämtningsplats närmare bostaden än
den anvisade hämtningsplatsen.
Avstånd till gemensam container eller kärl för fler fastighetsägare, utanför stadsplanelagt
eller byggnadsplanelagt område. Gäller för fastighetsägare som anvisas till hämtningsplats
mer än 300 meter från fastigheten, i Flens kommun.
Dröjsmålsränta
Dröjsmålsränta är en ränta som betalas som ersättning för att en betalning har gjorts efter
fakturans förfallodag.
En- och tvåfamiljshus
Bostadsenhet för permanentboende, som taxeras som småhus, det vill säga villor, radhus
och kedjehus.
Enskild avloppsanläggning/slamanläggning
Kan vara en sluten avloppstank, slamavskiljare, fosforfälla, minireningsverk eller BDT-brunn
(bad, disk och tvätt).
Extra hämtning
Beställning av hämtning utöver eller tillsammans med ordinarie hämtning.
Fastighetsägare/fastighetsinnehavare
Med fastighetsägare/fastighetsinnehavare avses den som är ägare av fastigheten eller den
som enligt 1 kap 5 § fastighetstaxeringslagen 1979:1152 ska anses som fastighetsägare.
Felsorteringsavgift
Vid felsortering av avfall i kärl kommer fastighetsägaren att kontaktas och felet påpekas. Till
exempel är det inte tillåtet att tillsammans med kärl- och säckavfall samt grovavfall lägga
farligt avfall och el-avfall, batterier, kyl- och frysskåp, bildäck med mera. Det är heller inte
tillåtet att använda den gröna påsen till annat än matavfall. Även vid påträffande av
otillräckligt emballerat avfall i avfallsbehållare har renhållaren rätt att ta ut en särskild avgift.
Fettavskiljare
Fettavskiljare kan finnas vid till exempel gatukök, restauranger eller skolkök där hushållsavfall i form av fett uppstår. Tömning ska ske i enlighet med gällande ABVA.
Filtermaterial från fosforfällande anläggningar
En typ av anläggning för efterföljande rening av fosfor. Kan kombineras med enskild slamanläggning.
Flerbostadshus
Bostadsenhet med minst tre lägenheter.
Fritidshus
Med fritidshus avses byggnad som taxerats som småhus och som är avsedd att användas
som tillfällig bostad under semester och fritid (nyttjas inte som permanentboende).
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Föreskrifter om avfallshantering
Kommunala bestämmelser för avfallshantering. Avfallsföreskrifterna utgör tillsammans med
avfallsplanen kommunens renhållningsordning. Föreskrifter om avfallshantering stadgar
bland annat vilka skyldigheter kommunen och fastighetsinnehavare har samt när, var och
hur avfall ska hämtas.
Gemensamt kärl
Gemensam avfallsbehållare kan beviljas av tillsynsmyndigheten efter ansökan. Förutsättningarna regleras i kommunernas föreskrifter om avfallshantering. Grundavgift
faktureras respektive kund, rörlig avgift faktureras en av kunderna.
Gemensam slamanläggning
Gemensam slamanläggning kan beviljas av tillsynsmyndigheten efter ansökan. Förutsättningarna regleras i kommunernas föreskrifter om avfallshantering.
Grovavfall
Hushållsavfall som är tungt eller skrymmande och inte lämpligt att samla in i säck eller kärl.
Grundavgift
Den fasta delen av renhållningskostnaden. Grundavgiften ska täcka kostnader för
information, avfallsplanering, kundservice, fakturering och administration. Dessutom ingår
kostnader för återvinningscentralen. Grundavgiften belastar samtliga renhållningskunder.
Gröna påsen
En obligatorisk del av insamling av hushållsavfall i form av matavfall. Ingår i taxans avgifter.
Gångavstånd/Dragvägstillägg
En tilläggsavgift för kund som vill ha sitt kärl placerat närmare bostaden än den anvisade
hämtningsplatsen eller enligt särskilda skäl godkänts hämtningsplats närmare bostaden än
den anvisade hämtningsplatsen.
Avstånd till gemensam container eller kärl för fler fastighetsägare, utanför stadsplanelagt
eller byggnadsplanelagt område. Gäller för fastighetsägare som anvisas till hämtningsplats
mer än 300 meter från fastigheten, i Flens kommun.
Helårsboende/Permanentboende
Bostad där en eller flera personer är folkbokförda.
Hushåll
Enhet för boende, i en- och tvåfamiljshus, i flerfamiljshus eller i fritidshus.
Hushållsavfall
Avfall som kommer från hushåll och avfall från annan verksamhet som till sin typ eller
sammansättning liknar det avfall som kommer från hushåll. Exempel på avfall som uppkommer i hushåll är städsopor, matavfall, latrin, slam, grovavfall och trädgårds-avfall. (elavfall, läkemedelsrester, rester av olja, färg och bekämpningsmedel och annat farligt avfall,
samt döda sällskapsdjur).
Med avfall från annan verksamhet som är jämförligt med avfall från hushåll menas avfall
från industrier, affärsrörelser och annan likartad verksamhet som i renhållningssammanhang är jämförligt med avfall som kommer från hushåll.
Hämtningsavgift
En rörlig del av renhållningsavgiften. Hämtningsavgiften finansierar kostnader för insamling
och avfallsbehållare.
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Hämtningsplats
Den plats där avfall hämtas. Hämtningsplatsen behöver inte vara belägen på den fastighet
där avfallet uppkommer. Det kan finnas olika hämtningsplatser för olika sorters avfall som
uppkommer på samma fastighet, bland annat beroende på att det är olika fordon som
hämtar.
Kommunalt ansvar, kommunens ansvarsområde för hushållsavfall
Den skyldighet kommunen har att ta hand om hushållsavfall. Kommunalt ansvar innebär att
avfall tas omhand genom kommunens försorg. Kommunen har inte skyldighet att hantera
avfall som omfattas av producentansvar, om det har sorterats ut för att lämnas i
producenternas insamlingssystem, eller annat avfall än hushållsavfall.
Kompostering
Från en- och tvåfamiljshus för permanentboende eller fritidshus kan hushållsavfall hämtas
var fjärde vecka under förutsättning att fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren till
tillsynsmyndigheten har gjort anmälan om kompostering av matavfall och att allt matavfall
komposteras på fastigheten.
Komprimerande container
En typ av container som anskaffas av kunden. Används oftast för verksamhetsavfall.
Kund
Avser fastighetsägare som har ett abonnemang eller köper en tjänst för avfallshantering.
Kunder finns registrerade i ett kundregister. Benämningen abonnenter finns förekommande
och är då synonymt med kunder.
Kärl
Behållare som används för uppsamling av avfall. Kan även kallas behållare och kan vara av
olika typ och storlek. Exempel på olika behållare, se Avfallsbehållare.
Kärllås
Tillbehör till avfallsbehållare av storlek 80–660 liter. Erhålls mot en engångskostnad.
Kärl- och säckavfall
Den del av hushållsavfallet som läggs i kärl eller säck, det vill säga exklusive material till
återvinning, grovavfall, el-avfall och farligt avfall.
Köksavlopp/BDT-brunn
Slamanläggning för avloppsvatten från hushåll förutom toalettvatten. BDT står för bad-,
disk- och tvättvatten. Kan också kallas för enskild avloppsanläggning.
Lastväxlarcontainer
En typ av container, som inte erhålls via renhållaren.
Latrinbehållare
Tätslutande behållare för mänsklig avföring.
Liftdumpercontainer
En typ av container som erhålls via renhållaren.
Matavfall
Med matavfall avses biologiskt lättnedbrytbart avfall eller livsmedelsavfall från hushåll eller
verksamheter. Matavfall är rester av det man äter som blivit över, bortrensat eller utgånget.
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Matavfallskvarn
Kvarn för sönderdelning av matavfall så att det malda avfallet kan följa med avloppsvattnet
ut på ledningsnätet eller samlas upp i tank.
Minireningsverk
En typ av enskild avloppsanläggning.
Paniktömning/paniktillägg
Tilläggsavgift för slamtömning inom 24 timmar efter beställning under ordinarie öppettid.
Permanentboende/Helårsboende
Bostad där en eller flera personer är folkbokförda.
Renhållare
Den som av kommunen utsetts ansvarig för hämtning av hushållsavfall. I vårt fall Flen
Vatten och Avfall AB, Katrineholm Vatten och Avfall AB samt Vingåker Vatten och Avfall
AB.
Renhållningsavgift/Taxa för hushållsavfall
Kommunfullmäktige beslutar om taxan, det vill säga vad det kostar.
Taxan är uppdelad i grund-, hämtnings- och behandlingsavgift. Grundavgift ska betalas för
alla bebyggda fastigheter. För fastigheter som av tillsynsmyndigheten beviljats uppehåll
eller befrielse från hämtning av hushållsavfallet faktureras ingen hämtnings- eller
behandlingsavgift.
1. Grundavgiften finansierar kostnader för upphandling, avfallsplanering, administration,
kundservice, information, insamling av farligt avfall och grovavfall, återvinningscentral samt
miljökontrollavgifter.
2. Hämtningsavgiften finansierar kostnader för insamling och avfallsbehållare.
3. Behandlingsavgiften finansierar kostnader för omlastning, transport till behandling och
avfallsförbränning med energiutvinning. I Katrineholm beräknas denna del i kronor per kilo.
Samfällighetsförening
Sammanslutning av fastigheter som har gemensam rätt till mark och som har gemensamt
ansvar för utförande och drift av gemensamhetsanläggning. Hanteras som en juridisk
person.
Slamanläggning/enskild avloppsanläggning
Kan vara en sluten avloppstank, slamavskiljare, fosforfälla, minireningsverk eller BDT-brunn
(bad, disk och tvätt).
Slamavskiljare
En typ av slamanläggning. Kallas ibland två- eller trekammar brunn.
Slanglängdstillägg
Tilläggsavgift vid tömning av slamanläggning eller fettavskiljare, då föraren behöver
använda över 10 meter slang från där fordonet kan parkeras till botten av slamanläggningen eller ”kopplingspunkten”.
Sluten tank
En typ av slamanläggning.
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Småhus
En småhusenhet är en byggnad med ett eller två hushåll. En småhusenhet kan även vara
obebyggd tomtmark avsedd att bebyggas med småhus.
Sommarhämtning
Period för hämtning av kärl- och säckavfall samt latrin för fritidshus.
Tillsynsmyndighet
Den nämnd som fullgör kommunens skyldigheter inom miljö- och hälsoskyddsområdet.
Underjordsbehållare (underjordisk container, markbehållare, nergrävda behållare)
Typ av avfallsbehållare.
Uppehåll i hämtning
Ett undantag från kommunernas föreskrifter om avfallshantering då kunden befrias från den
rörliga delen av renhållningsavgiften, under den aktuella tidsperioden, kan beviljas av
tillsynsmyndigheten efter ansökan. Förutsättningarna regleras i kommunernas föreskrifter
om avfallshantering.
Utsträckt hämtningsintervall
Kan beviljas av tillsynsmyndigheten efter ansökan. Förutsättningarna regleras i
kommunernas föreskrifter om avfallshantering.
Verksamhet
Med verksamheter avses yrkesmässiga verksamheter som inte är privathushåll, till exempel
företag, skolor, föreningar, äldre- och gruppboenden.
Återvinningscentral, ÅVC
Bemannad större anläggning för grovavfall, trädgårdsavfall, el-avfall, farligt avfall med
mera. Ibland även med verksamhet för återanvändning.
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Datum

Vår beteckning

Kommunledningsförvaltningen

2020-09-22

KS/2020:220 - 043

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Nämndadministration
Axel Stenbeck

Kommunstyrelsen

VA-taxa för Katrineholms kommun
Förvaltningens förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta VA-taxa för
Katrineholms kommun.
2. Taxan börjar gälla från och med 2021-01-01.

Sammanfattning av ärendet
Sörmland Vatten och Avfall AB har tagit fram förslag på ny taxa för Vatten och Avlopp
(VA) för Katrineholms kommun. VA-taxan följer branschföreningen Svenskt Vattens
grundmodell.
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Protokoll vid styrelsemöte i Katrineholm
Vatten och Avfall AB, 556763-9876

Protokoll nr 2 under 2020

Tid: 2020-06-10, 13:30
Plats: Kerstinboda konferenscenter, Katrineholm

Närvaro:

Ordförande

Tony Karlsson

Ledamöter

Carl Frick, Maj-Britt Staaf, Johan Hartman, Sten
Holmgren

Övriga

VD, Björnar Berg
Stefan Carpman, Administrativ chef
Anki Nyberg, Renhållningschef
Per Ivarsson, VA-chef
Lotta Edström, VA-strateg
Kathrina Falk, Projektledare
Helen Sylvefjord, Kundservice-chef

§1

Sammanträdet öppnas av vice ordförande som för dagen inträder som ordförande för
mötet.

§2

Kallelse och dagordning godkänns.

§3

Stefan Carpman utses till sekreterare och Sten Holmgren utses att tillsammans med
ordförande justera protokollet.

§4

Föregående protokoll från styrelsemötet 2019-09-18 läggs till handlingarna (mötet i
december 2019 blev inställt).

§5

VD rapport

Ordförande går sida för sida igenom rappmien och ledamöterna har möjlighet att ställa
frågor och räta ut eventuella oklarheter.
§6

Ekonomisk information jan 2020

Stefan Carpman redogör för ekonomiinformationen som skickats ut för tidsperioden
januari till april 2020. Utfallet för respektive nyttighet överensstämmer väl med
budgeterade siffror.
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§7

Förslag till ny taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från annan
verksamhet

Kathrina Falk informerar om bakgrunden till förslaget samt omfattningen av projektet.
Under arbetet har frågeställningar uppkommit där olika ställningstaganden gjorts, allt i
syfte att skapa en så rättvis och skälig taxa som möjligt. Vidare beskrivs hur de nya
avgifterna ska täcka olika delar samt att vissa nya tilläggstjänster tillkommit i
dokumenten. Förslaget bygger på branschföreningen Avfall Sveriges grnndmall.
Jämfört med idag kommer den nya taxan för kärl- och säckavfall ge en
intäktsförstärkning om 800 kkr per år och ska täcka den kostnadsökning som
genererats av den förbränningsskatt som införts från 2020 samt ökade kostnader i det
behandlingsavtal som har upphandlats.
Detta beslut samt det beslut gällande renhållningsordning som togs på styrelsemötet
2019-09-17 kommer att skickas vidare för beslut i Kommunfullmäktige med förslag
om ett ikraftträdande 2021-01-01.
Bolaget har överenskommit med företaget Ragnsells om en förlängning av avtalet
gällande hämtning av kärl- och säckavfall varvid kostnaderna kommer att öka med 5
procent årligen. Denna kostnadsökning har inte hunnit beaktas i förslaget. Det
upplyses om att detta motsvarar en kostnadsökning om ca 380 kkr per år och att detta
får beaktas i framtida ändringar av taxan.
Styrelsen beslutar för egen del ställa sig bakom förslag till ny konstrnktion för "Taxa
för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet i Katrineholms
kommun" att gälla från 2021-01-01 och föreslår Kommunfullmäktige att fatta samma
beslut.
§8

Förslag till ny taxa för vatten, spillvatten och dagvatten

Lotta Edström redogör för ärendet. Strnkturen på taxan bygger på en grnndmodell
som tagits fram av branschföreningen Svenskt Vatten. Konsulter från WSP som har
erfarenhet från liknande arbeten har varit behjälpliga i framtagandet av taxan.
Ändringarna omfattar såväl anläggningsavgifterna som brukningsavgifterna.
Brukningsavgifternas förändring kommer att ge en intäktsförstärkning om ca 8 mkr
vilket motsvarar en höjning om ca 9 procent. Intäktsförstärkningen behövs för de stora
investeringar som bolaget har genomfört och som är planerade och beslutade.
Detta beslut samt det beslut gällande Allmänna bestämmelser för användandet av
Katrineholms kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning samt information till
fastighetsägare som togs på styrelsemötet 2019-09-17 kommer att skickas vidare för
beslut i Kommunfullmäktige med förslag om ett ikraftträdande 2021-01-01.
Styrelsen beslutar för egen del att ställa sig bakom förslag till ny konstruktion för
"Taxa för vatten, spillvatten och dagvatten i Katrineholms kommun" att gälla från
2021-01-0 l och föreslår kommunfullmäktige att fatta samma beslut.
§9

Ändringar i gällande affärsplan

Efter den workshop som styrelserna genomförde gällande affärsplanen i mars 2020
har verksamheten sammanställt förslag till ändringar i gällande affärsplan.
Styrelsen fattar beslut om att ändra föreliggande affärsplan såsom föreslagits.
Förslaget finns bilagt som bilaga 1.
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§10

Information

Nytt styrelsemöte gällande rö/kammaren och avjärningsanläggningen
Styrelsen beslutar att ett extra styrelsemöte ska hållas den 24 juni kl. 09:00.
Entreprenörsavtal för insamling av kärl- och säckavfall, grovavfall och latrin samt
införandet av nya förordningar för producenter av förpackningar och returpapper
Anki Nyberg beskriver bakgrnnden till det förlängningsavtal som nu har tecknats med
företaget Ragnsells. Det är många olika omständigheter som lett fram till att vi vill
förlänga avtalet fram till 2023-09-30. Under återstående avtalstid kommer en
utredning att tillsättas som har till syfte att leda fram till ett inriktningsbeslut gällande
framtida insamlingssystem. Regeringen har aviserat att de avser att upphäva
producentansvaret för returpapper varför detta kan komma att bli kommunens uppgift.
Organisationerna FTI och TMR har fått avslag på deras respektive ansökningar om att
få bli en så kallad tillståndspliktigt insamlingssystem. Naturvårdsverket menar också
kraven i förordningarna kan behöva minskas. Avfall Sverige bevakar detta noggrant
och stöder oss i arbetet framåt.

Anki Nyberg informerar om att de som kommer i topp på bästa avfallskommun har en
fyrfackslösning där kunderna är väldigt nöjda. Katrineholm kom på placering 18 på
undersökningen för 2019.
Försäkringar
Det är inga förändringar i försäkringsskyddet jämfört med fötrn året. De två stora
försäkringarna i skyddet är kommunförsäkringen där ansvar- och egendomsförsäkring
innefattas samt översvämningsförsäkring.
Björkvik vattentäkt
Fastighetsägaren där vattentäkten är belägen i Björkvik vill att vattenintaget ska flyttas
från nuvarande plats till en ny plats. Detta med hänsyn taget till att de inte kan nyttja
fastigheten fullt ut eftersom de har restriktioner då detta ligger inom det primära
vattenskyddsområdet. Diskussioner pågår.
Beviljade ansökningar om uppskov med betalningar pga. Covid-19
Det har inkommit 3 ansökningar om uppskov med betalning av fakturor. Uppskov har
medgivits och beloppen är ringa.
Rötkammare vid Rosenlwlm
Inget att infmmera om. Punkten behandlas vid det extra styrelsemötet som beslutats.
Kronfågel
Per lvarsson informerar om det avtal vi har med Kronfågel och som reglerar mängder
och avgifter.
Bolagsstämma
VD infotmerar att bolagsstämman gav styrelsen och verkställande direktören
ansvarsfrihet för det gångna året.
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§11

Övriga frågor
Inga övriga frågor fanns.
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Stefan Carpman

Justeras:
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SÖRMLAND VATTEN

Bilaga 1

Handläggare: Stefan Carpman
Katrineholm 14 maj 2020

Ändringsförslag för gällande affärsplan 2018-2023
Förslag till beslut
Styrelsen fattar beslut om att ändra föreliggande affärsplan enligt punkterna nedan:

SWOT-analys
•

Styrkor
- "Rapportering mot styrelse och ägare" läggs till.
Svagheter
- Punkten "Otillräckligt samarbete mellan bolag och ägarkommuner och med andra kommuner" ändras till "Behov av kontinuerligt/ökat samarbete mellan bolag och ägarkommuner och med andra kommuner"
Parentesen i punkten "Utbytestakten av ledningsnät och anläggningar (inklusive biogasmacken)" tas bort.
"Resurser - såväl ekonomiska som personella - i förhållande till omvärldens förväntningar" läggs till.
"Säkerhet inom vattenförsörjning" läggs till.
Möjligheter
Ingen förändring
Hot
- "Pandemi" läggs till.
- "Marknaden inom avfallshämtning" läggs till.
- "En skillnad mellan kommunernas förväntan på verksamheten jämfört med bolagets ekonomiska ramar och förutsättningar" läggs till
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Affärs ide
-

Begreppet hushållsavfall kommer troligen att ersättas och behöver då uppdateras med
det nya begreppet. När/om detta begrepp ändras behöver detta ändras i affärsiden.

Strategi
-

Punkten "Om insamlingsansvaret för förpackningar och returpapper överlämnas till kommunerna ska vi vara en aktör i utredningen av hur våra kommuner bör hantera förändringen." inte är aktuell så den tas bort.

Måluppföljning
-

Behov finns för att revidera målen för "Kostnadseffektiv affär". Vi har i dagsläget inget
klart förslag men ett uppslag är att rikta uppmärksamheten mot upphandlingar och leverantörsuppföljningar och hur vi hanterar detta.

Prioriterade områden
-

Punkten gällande Kommunalt insamlingsansvar för förpackningar och returpapper" tas
bort då den inte längre är aktuell

Två nya punkter läggs till
- Utreda möjligheten till utökad tillgänglighet till ÅVC
- Säkerhet

Ärendebeskrivning
Styrelsen genomförde en workshop tillsammans med tjänstemän från Sörmland Vatten den 12 mars 2020. Workshopen leddes av konsult Peter Myrgård som varit med i
arbetet med att ta fram den nu gällande affärsplanen. Syftet vara att följa upp nuläget
och se över om några ändringar behövde göras. Syftet var också att fastställa prioriteringar för tidsperioden 2020-2023. Efter sammanställning av workshopen lämnas
här förslag till de ändringar som behöver göras i affärsplanen.
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Handläggare: Björnar Berg
Datum: 2020-05-29

Förslag till beslut om nya taxekonstruktioner för Katrineholms
kommun
Förslag till beslut

att Katrineholm Vatten och Avfall AB beslutar för egen del att ställa sig bakom förslag
till ny konstruktion för ”Taxa för vatten, spillvatten och dagvatten i Katrineholms
kommun” att gälla från 2021-01-01 och föreslår kommunfullmäktige att fatta samma
beslut.

Ärendebeskrivning

VA-taxan är den ekonomiska grunden för VA-verksamheten och ett nyckeldokument
för att säkra den ekonomiska hållbarheten. Någon översyn av VA-taxan för
Katrineholms kommun är inte gjord de senaste tio åren. Nedan beskrivs hur förslag till
ny taxa tagits fram. Strukturen på taxan är samma för ägarkommunerna inom
Sörmland Vatten och Avfall AB (nedan kallat Sörmland Vatten). Förslaget följer en
grundmodell som tagits fram av branschföreningen Svenskt Vatten. En viktig utgångspunkt har varit att konstruera en taxa som täcker kostnaden för kommande
utbyggnad och att göra taxan så rättvis och skälig som möjligt. Arbetet med nya taxekonstruktionen har genomförts av tjänstemän från Sörmland Vatten med en styrgrupp
bestående av ledamöter från ägarbolagens styrelser. Till hjälp har konsulter från WSP
anlitats. Informationsmöten har skett i olika konstellationer såsom för styrelserna i
Sörmland Vattens ägarbolag, kommunala tjänstemän och för olika politiska partigrupper.
Vattentjänstlagens 34 § anger att VA-avgifternas storlek och hur de ska betalas ska framgå
av en taxa och att kommunen får meddela föreskrifter om VA-taxan. Avgifter får tas ut som
anläggningsavgifter (engångsavgifter) och som brukningsavgifter (periodiska avgifter). Enligt
vattentjänstlagens 31 § ska avgifterna bestämmas så att kostnaderna fördelas på de avgiftsskyldiga enligt vad som är skäligt och rättvist utifrån vilka vattentjänster den anslutna
nyttjar.
Översynen omfattar både anläggningsavgifter och brukningsavgifter samt att avgifter för
dagvatten och allmän platsmark inkluderas. Utgångspunkter för utredningen har varit att
avgifter tydligt ska fördelas per vattentjänst och täcka kostnaden för tjänsten.
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Konstruktionen av taxan ska följa Svenskt Vattens basförslag och vara så lika som möjligt
för ägarkommunerna inom Sörmland Vatten.
Taxans avgifter
VA-avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter. Anläggningsavgiften är
den engångsavgift som en fastighetsägare betalar för att ansluta sin fastighet till den
allmänna VA-anläggningen. Avgiften är tänkt att spegla den genomsnittliga kostnaden för
kommunens utbyggnad. Brukningsavgifter är en periodisk avgift som ska täcka drift- och
underhållskostnader för anläggningarna men också kapitalkostnader för investeringar eller
andra nödvändiga kostnader för att tillhandahålla vattentjänsterna.
Taxan gäller endast inom verksamhetsområdet för vattentjänster. Enligt vattentjänstlagen
ska kostnaderna fördelas på de avgiftsskyldiga enligt vad som är skäligt och rättvist. För att
kunna fördela rätt kostnader via VA-taxan till VA-kollektivet, måste varje vattentjänsts
kostnad identifieras och analyseras som underlag för att beräkna avgifterna.
Vi har strävat efter full kostnadstäckning med avgiftsmedel.
Fastighetskategorier
Olika typer av fastigheter ska enligt Svenskt Vattens förslag betala avgifter utifrån olika
parametrar. Fastigheterna indelas i tre kategorier: bostadsfastighet, annan fastighet och
obebyggd fastighet. Med bostadsfastighet avses fastighet som uteslutande eller huvudsakligen
är bebyggd eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål.
Med bostadsfastighet jämställs fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd, eller
enligt beviljat bygglov avses att bebyggas, för vissa andra ändamål där lokalytan är det
viktigaste sett från användarsynpunkt.
Exempel på sådana byggnader är:
Kontor
Butik
Hotell
Småindustri

Förvaltning
Utställningslokal
Restaurang
Utbildning

Stormarknad
Sporthall
Hantverk
Sjukvård

Med annan fastighet avses fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd
eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål
och som inte enligt ovan jämställs med bostadsfastighet. Med obebyggd fastighet
avses fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men bygglov ännu
inte meddelats.
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Anläggningsavgifter
Anläggningsavgiften, som betalas vid anslutning till allmänna VA-anläggningen består
av fyra delar, servisavgift, förbindelsepunktsavgift, tomtyteavgift och lägenhetsavgift.
Bostadsfastigheter betalar avgift utifrån samtliga fyra parametrar. Annan fastighet
betalar avgift utifrån tre av parametrarna ovan, alla utom lägenhetsavgift. Tomtyteavgiften och servisavgiften är kostnadsrelaterade, det vill säga valda för att spegla
kostnader vid anläggandet. Servisavgiften speglar en genomsnittlig kostnad för att
anlägga en servisledning. Tomtyteavgiften bidrar till kostnaderna för det lokala
ledningsnätet. Lägenhetsavgiften och förbindelsepunktsavgiften är däremot valda för
att spegla fastighetens nytta av att bli ansluten. För annan fastighet är dock tomtyteavgiften en kombination av nytto- och kostnadsparameter. Förbindelspunktsavgiften och
lägenhetsavgiften speglar nyttan av tjänsten för olika fastighetskategorier, typhus A och
typhus B (typhus A är ett enfamiljshus och typhus B ett flerfamiljshus).
Fastighetstypen annan fastighet betalar i förslaget samma servisavgift och förbindelsepunktsavgift som bostadsfastigheter. Annan fastighet betalar ingen lägenhetsavgift utan
betalar istället en högre tomtyteavgift.
Översynen innebär en omfördelning av avgiftsparametrarna jämfört med nuvarande
taxa. Då målet varit att uppnå 100 % täckningsgrad för beräkningarna innebär förslaget en höjning av avgifterna jämfört med nuvarande nivå. Därutöver föreslås en
anläggningsavgift för allmän platsmarkshållare (APH) vilket inte tidigare varit en del
av taxan.
Avgiftsdel
Nuvarande avgift
Servisavgift
69 340 kr
Förbindelsepunktsavgift
74 800 kr
Tomtyteavgift, bostadsfastighet per m2
24 kr
Tomtyteavgift, annan fastighet per m2
62 kr
Lägenhetsavgift
22 200 kr

Föreslagen avgift
70 000 kr
63 000 kr
66,40 kr
107,50 kr
33 000 kr

* För förklaring av respektive taxedel, se taxedokumentet.

För ett enbostadshus med en tomtstorlek på 800 m2 (typhus A, enligt Svenskt Vatten)
som ansluter till alla nyttigheter motsvarar de föreslagna avgifterna en ökad kostnad
om 33 580 kronor. Den nya avgiften blir efter höjningen 219 120 kronor inklusive
moms.
För ett flerfamiljshus innehållande 15 lägenheter med en tomtstorlek på 800 m2 (typhus B, enligt Svenskt Vatten) som ansluter till alla nyttigheter motsvarar de föreslagna
avgifterna en ökad kostnad om 184 780 kronor. Den nya avgiften blir efter höjningen
681 120 kronor inklusive moms.
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Avgift för bortledande av dagvatten
allmän platsmark
Avgift per m2

Nuvarande avgift
-

Föreslagen avgift
232 kr

Brukningsavgifter
En fastighet ska betala brukningsavgifter i relation till de vattentjänster de nyttjar. Detta
uppnås genom att avgifterna reduceras för de kunder som inte har samtliga vattentjänster. Brukningsavgifter är en periodisk avgift för drift- och underhållskostnader,
kapitalkostnader för investeringar eller andra nödvändiga kostnader för att tillhandahålla vattentjänsterna som inte täcks av anläggningsavgiften.
Brukningsavgifterna delas upp i fasta och rörliga avgifter. De fasta avgifterna består av
en fast årlig avgift samt en lägenhetsavgift för bostadsfastighet och därmed jämställd
fastighet, eller tomtyteavgift för annan fastighet. De rörliga avgifterna tas ut efter mängd
levererat vatten och motsvarande mängd spillvatten.
För VA-taxa i Katrineholms kommun har fördelning av fasta och rörliga kostnader valts
till 50 % fasta avgifter och 50 % rörliga avgifter.
Brukningsavgifter är periodiska avgifter som innefattar två fasta avgifter och en rörlig
avgift. Avgifterna ska täcka kostnader för drift och underhåll av den allmänna
VA-anläggningen samt täcka kostnader för att leverera vattentjänsterna. Den fasta
avgiften ska täcka kostnader för kundregister, fakturering samt övriga administrativa
kostnader. Den ska vara lika stor för samtliga fastigheter. Avgift per lägenhet eller
avgift per tomtyta ger bidrag till underhålls- och kapitalkostnader. Avgiften per m3 ska
täcka de rörliga kostnaderna för vatten och avlopp. Avgifterna ska även ge bidrag till
kapitalkostnaderna.
Underlag för brukningsavgifter
För översynen har följande underlag använts:
• Vatten- och avloppstaxa för Katrineholm antagen av kommunfullmäktige.
• Verksamhetens kostnadsprognos, 2021, med hänsyn till idag kända kommande större
investeringar.
• Verksamhetens kostnader, prognos 2017.
• Verksamhetens intäkter för 2019. Intäkterna fördelade på respektive vattentjänst.
• Utdrag ur kundregistret (2020). Kundregistret innehåller kunddata med fastighetsbeteckning, typ av fastighet, antal vattentjänster, fastighetsarealer och årsförbrukning.
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• Antal lägenheter med ytor för flertalet av de fastigheter som ska klassificeras som med
bostadsfastighet jämställd fastighet.
• GIS-underlag där fastigheter och kommuns vägar är definierade (huvudvägnät och
lokalgata).
Avgiftsdel
Fast avgift
Lägenhetsavgift
Tomtyteavgift, annan fastighet per
påbörjat 100-tal m2
Förbrukningsavgift per m3

Nuvarande avgift
1 987 kr
1 861 kr
256 kr
21,90 kr

Föreslagen avgift
2 700 kr
2 100 kr
250 kr
22,25 kr

* För förklaring av respektive taxedel, se taxedokumentet.

För ett enbostadshus med en vattenförbrukning på 150 m3/år (typhus A, enligt
Svenskt Vatten) motsvarar de föreslagna avgifterna en ökad kostnad om 83,75 kronor
per månad. Den nya avgiften blir efter höjningen 8 138 kronor.
För ett flerfamiljshus innehållande 15 lägenheter och en vattenförbrukning på 2 000
m3/år (typhus B, enligt Svenskt Vatten) motsvarar de föreslagna avgifterna en ökad
kostnad om 27,77 kronor per lägenhet och månad. Den nya avgiften blir efter
höjningen 78 700 kronor.
Fördelningen av kostnader för dagvatten
Dagvattenavgiften delas upp i två typer dels tjänsten avledning från kvartersmark,
dagvatten fastighet och dels avledning från allmän platsmark, dagvatten gata. För
allmän platsmark finns det två typer av avgiftsskyldiga, dels fastighetsägarna och dels
den som är allmän platsmarkshållare. I nuvarande taxa finns ingen avgift för allmän
platsmarkhållare. Med allmän platsmark avses mark som i detaljplan enligt plan- och
bygglagen (SFS 2010:900) redovisas som allmän plats, eller om marken inte omfattas av detaljplan, väg eller mark som i övrigt motsvarar sådan mark. Den som
svarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls ska betala avgift för
dagvattenhantering.
Brukningsavgift för bortledande
av dagvatten allmän platsmark
Avgift per m2

Nuvarande avgift
-

Föreslagen avgift
1,25 kr

För att kunna fördela kostnaderna för dagvatten måste man ta fram en ytanalys för att
få reda på hur stor procentandel som finns inom verksamhetsområdet för dagvatten.
Andelarna ska fördelas på vägar/gator (trafikverkets vägar, kommunens huvudgator
och lokalgator), byggnader/fastigheter, skog, grönområden, park, torg och så vidare.
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Detta används som underlag när man sedan fördelar dagvattenkostnaderna på de
avgiftsskyldiga. Nedan följer ett exempel på hur kostnadsfördelningen bör vara mellan
dagvatten fastighet och dagvatten gata (allmän platsmark). Sedan ska andelen som
faller på dagvatten gata fördelas mellan fastighetsägare och allmän platsmarkshållare.

Total dagvattenkostnad

Dagvatten gata

Dagvatten fastighet

Dagvatten gata
fastighetsägare

Fast ighetsägare

Dagvatten gata

APH

Målet är att få in intäkter motsvarande budgeterade kostnader men omfördelade per vattentjänst så att varje vattentjänst bär sina egna kostnader.
VA-taxans nivå ska bestämmas så att resultatet blir plus minus noll enligt
självkostnadsprincipen.
Intäktsnivå per vattentjänst, delad på V (vatten), S (spillvatten), Df (dagvatten
fastighet) och Dg (dagvatten gata).

Intäkter förslag per vattentjänst
3%
6%
43%
48%

■

V

■

S

■

Df
Dg
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I Katrineholm har beaktats att de nya brukningsavgifterna ska kunna täcka:
• Vattenverkets investering i avjärnings- och sandfilteranläggning.
• Reningsverkets investering i ny rötkammare.
• Investeringar av ledningar till Julita.

Ärendets handlingar
•

Taxa för vatten, spillvatten och dagvatten i Katrineholms kommun.

•

Jämförelser VA-taxa.
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Taxa för
vatten, spillvatten och
dagvatten
i Katrineholms kommun
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Inledande bestämmelser
Taxa för Katrineholms kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning
I denna taxa hänvisas till ”vattentjänstlagen” då avses lag om allmänna vattentjänster (SFS
2006:412).
Denna taxa träder i kraft xxxx-xx-xx.
Antagen av kommunfullmäktige xxxx-xx-xx.
Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Katrineholm Vatten och
Avfall AB. Drift och underhåll av anläggningarna utförs av Sörmland Vatten och Avfall AB på
uppdrag av huvudmannen.
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt (25 procent).

1 Avgiftsskyldig
För fastighet som ligger inom verksamhetsområdet för kommunens allmänna vatten- och
avloppsanläggningar ska fastighetsägaren eller den som jämställs med fastighetsägare enligt
vattentjänstlagen, arrendator eller tomträttshavare betala avgifter enligt denna taxa.
Avgifterna enligt denna taxa ska täcka nödvändiga kostnader för den allmänna allmänna VA(vatten och avlopp) anläggningen.

2 Betalning
Avgifter enligt denna taxa betalas till huvudmannen. Fastighetsägaren är betalningsansvarig
mot huvudmannen.
Avgift ska betalas vid den tidpunkt som anges på fakturan.
Betalas inte fakturerad avgift inom tid som anges på fakturan skickas betalningspåminnelse.
Därefter skickas inkassokrav och ersättning för inkassokostnad påföres enligt lag om
ersättning för inkassokostnader (SFS 1981:739). Dröjsmålsränta faktureras enligt 6 §
räntelagen från den dag betalningen skulle ha skett.
Anmärkning mot fakturan ska lämnas till huvudmannen inom tio (10) kalenderdagar.

3 Avgiftstyper
Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter.

3.1 Anläggningsavgifter
Anläggningsavgifter är en engångsavgift för inkoppling till den allmänna VA-anläggningens
vatten (V), spillvatten (S) respektive dagvatten (D). Agiften ska täcka kostnaderna för
utbyggnad av det allmänna ledningsnätet fram till fastighetens förbindelsepunkt.
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3.2 Brukningsavgifter
Brukningsavgifter är periodiska avgifter som innefattar två fasta avgifter och en rörlig avgift.
Avgifterna ska täcka kostnader för drift och underhåll av den allmänna VA-anläggningen
samt täcka kostnader för att leverera vattentjänsterna.
Den rörliga avgiften faktureras enligt uppskattad förbrukning som är baserad på senaste
vattenmätaravläsningen. En vattenmätaravläsning ska ske minst en gång per år av
fastighetsägaren och meddelas till huvudmannen.

4 Definitioner och avgiftsfaktorer
4.1 Bostadsfastighet
Med bostadsfastighet avses fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller
enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål.
Med bostadsfastighet jämställs fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd,
eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas, för vissa andra ändamål där lokalytan är det
viktigaste sett från användarsynpunkt.
Exempel på sådana byggnader är:
Kontor

Förvaltning

Stormarknad

Butik

Utställningslokal

Sporthall

Hotell

Restaurang

Hantverk

Småindustri

Utbildning

Sjukvård

4.2 Annan fastighet
Med annan fastighet avses fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller
enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål och som
inte enligt ovan jämställs med bostadsfastighet.
Huvudmannen avgör vilken fastighetskategori som ska gälla om detta är oklart.

4.3 Obebyggd fastighet
Med obebyggd fastighet avses fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande,
men bygglov ännu inte meddelats.

4.4 Allmän platsmark
Med allmän platsmark avses mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen (SFS
2010:900) redovisas som allmän plats, eller om marken inte omfattas av detaljplan, väg eller
mark som i övrigt motsvarar sådan mark.
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4.5 Avgiftsfaktorer

Lägenhet: ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en enhet. I
fråga om sådana utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighet där begreppet
lägenhet inte är tillämpligt för viss typ av byggnad, räknas varje påbörjat 150-tal m2 bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 21054:2009 som en lägenhet.
Tomtyta: fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan karta som
huvudmannen godkänner. Vid tredimensionella fastigheter fördelas den tomtyta som är
gemensam för fastigheterna i proportion till byggnadernas bruttoarea (BTA).
Förbindelsepunkt: Den juridiska punkten där inkoppling av en fastighets VA-installation till
den allmänna VA-anläggningen sker.

5 Vattentjänster och tidpunkt för betalningsskyldighet
En fastighet kan anslutas till fyra vattentjänster, vatten (V), spillvatten (S), dagvatten fastighet
(Df) och dagvatten gata (Dg), se tabell nedan. Avgift faktureras för de vattentjänster som
fastigheten ansluts till.
Avgift faktureras för nedanstående vattentjänster:
Vattentjänst
Vattenförsörjning (V)

Anläggningsavgift
Ja

Brukningsavgift
Ja

Spillvattenavlopp (S)

Ja

Ja

Dag- och dränvatten från fastighet (Df)

Ja

Ja

Dagvatten från allmän platsmark (Dg)

Ja

Ja

5.1 Fastighetsägaren är skyldig att betala avgifter från och med den tidpunkt när
huvudmannen upprättat förbindelsepunkt för tjänsten vatten (V), spillvatten (S) och dagvatten
fastighet (Df) samt meddelat fastighetsägaren förbindelsepunktens läge.
Om dagvatten fastighet (Df) avleds till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt
upprättats, inträder betalningsskyldighet när åtgärder för bortledandet av dagvatten blivit
utförda och fastighetsägaren meddelats detta.
Avgiftsskyldighet för ändamålet dagvatten gata (Dg) inträder när åtgärder för avledande av
dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren blivit underrättad om detta.
Taxan förutsätter att samtliga kriterier som vattentjänstlagen ger för avgiftsskyldighet är
uppfyllda.
5.2 Avgiften ska beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när avgiftsskyldighet
inträder.
5.3 Betalas fakturerat belopp inte inom tid som anges på fakturan, ska dröjsmålsränta
faktureras på obetalt belopp enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle skett.
5.4 Fastighetsägaren har anmälningsplikt att omgående anmäla ändrade förhållanden till
huvudmannen. Försummar fastighetsägaren denna anmälningsplikt, tas dröjsmålsränta
enligt 5.3 ut för tiden från det att två månader förflutit sedan avgiftsskyldighet inträdde och
fram till dess tilläggsavgiften faktureras.
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Anläggningsavgifter
6 Anläggningsavgift för bostadsfastighet
6.1 Avgift ska faktureras för bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet.
Med bostadsfastighet avses fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller
enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål, se 4.1.
Anläggningsavgiften består av fem delar, servisavgift, förbindelsepunktsavgift, tomtyteavgift,
lägenhetsavgift samt grundavgift dagvatten fastighet (Df) utan förbindelsepunkt.
Avgift faktureras per fastighet med:
Avgift exklusive moms

Ia

I

Servisavgift

Avgift inklusive moms

Ia

I

Servisavgift

Avgift exklusive moms
b

Förbindelsepunktsavgift
m2

c

Tomtyteavgift per

d

Lägenhetsavgift, en avgift
per lägenhet

e

Grundavgift dagvatten
fastighet (Df) utan
förbindelsepunkt

Avgift inklusive moms
b

Förbindelsepunktsavgift
m2

c

Tomtyteavgift per

d

Lägenhetsavgift, en avgift
per lägenhet

e

Grundavgift dagvatten
fastighet (Df) utan
förbindelsepunkt

En ledning

Två ledningar

Tre ledningar

Samtliga
vattentjänster

39 200 kr

47 600 kr

56 000 kr

56 000 kr

En ledning

Två ledningar

Tre ledningar

Samtliga
vattentjänster

49 000 kr

59 500 kr

70 000 kr

70 000 kr

Vatten
(V)

Spillvatten
(S)

Dagvatten
fastighet
(Df)

Dagvatten
gata
(Dg)

Samtliga
vattentjänster

15 120 kr

25 200 kr

10 080 kr

-

50 400 kr

15,94 kr

26,56 kr

-

10,62 kr

53,12 kr

7 920 kr

13 200 kr

-

5 280 kr

26 400 kr

-

-

18 480 kr

-

-

Vatten
(V)

Spillvatten
(S)

Dagvatten
fastighet
(Df)

Dagvatten
gata
(Dg)

Samtliga
vattentjänster

18 900 kr

31 500 kr

12 600 kr

-

63 000 kr

19,92 kr

33,20 kr

-

13,28 kr

66,40 kr

9 900 kr

16 500 kr

-

6 600 kr

33 000 kr

-

-

23 100 kr

-

-
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Servisavgift
6.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter lika mellan
fastigheterna enligt 6.1a.
6.3 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter ska
servisavgift enligt 6.1a och förbindelsepunktsavgift enligt 6.1b faktureras.
6.4 För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga servisledningar ska, utöver avgift enligt 6.1, en etableringsavgift om 50 procent av avgiften enligt
6.1a faktureras. Etableringsavgiften ska täcka huvudmannens merkostnader till följd av att
arbetet inte utförs i samband med framdragning av övriga servisledningar.

Förbindelspunktsavgift
6.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter ska
servisavgift enligt 6.1a och förbindelsepunktsavgift enligt 6.1b faktureras.

Tomtyteavgift
En avgift per m2 tomtyta.
6.6 Avgift enligt 6.1c tas ut endast till ett belopp som motsvarar summan av avgifterna enligt
6.1a, 6.1b och 6.1d eller i det fall förbindelsepunkt för dagvatten fastighet (Df) inte upprättats,
summan av avgifterna enligt 6.1a, 6.1b, 6.1d och 6.1e.
6.7 Ökas fastighetens tomtyta ska tomtyteavgift tas ut för tillkommande tomtyta enligt 6.1c.
Vid beräkning av avgift för tillkommande tomtyta tillämpas begränsningsregeln i 6.6.
Vid ändrade förhållanden enligt 6.6, 6.7, 6.8 och 6.9 tas ytterligare avgift ut enligt 6.1c i den
mån ovan angivna begränsningsregeln medger. De sammanlagda beloppen för servisavgiften 6.1a ska då inte räknas till högre belopp än 100 procent av avgiften även om
servisledningarna lagts vid olika tillfällen och avgiften därmed blivit högre.

Lägenhetsavgift
En avgift per lägenhet.
6.8 Lägenhetsantalet* bestäms efter de ritningar enligt bygglov beviljats, eller efter annan
ritning eller uppmätning som huvudmannen godkänner.
* Lägenhet: ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en enhet. I
fråga om sådana utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighet där begreppet
lägenhet inte är tillämpligt för viss typ av byggnad, räknas varje påbörjat 150-tal m2 bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 21054:2009 som en lägenhet.
6.9 Sker om- eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad eller ersätts riven bebyggelse på
fastigheten ska avgift faktureras för varje tillkommande lägenhet enligt 6.1d.

Grundavgift dagvatten fastighet (Df) utan förbindelsepunkt
6.10 Tillkommer bortledning av dagvatten fastighet (Df) till den allmänna anläggningen utan
att förbindelsepunkt för dagvatten fastighet (Df) upprättats, ska avgift faktureras enligt 6.1e.
Om avgift faktureras enligt 6.1e, faktureras inte avgift för dagvatten fastighet (Df) enligt 6.1a
och 6.1b.
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7 Anläggningsavgift för annan fastighet
7.1 Avgift ska faktureras för annan fastighet.
Med annan fastighet avses fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller
enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål och som
inte jämställs med bostadsfastighet, se 4.1 och 4.2.
Anläggningsavgiften består av fyra delar, servisavgift, förbindelsepunktsavgift, tomtyteavgift,
samt grundavgift dagvatten fastighet (Df) utan förbindelsepunkt.
Avgift faktureras per fastighet med:
Avgift exklusive moms

Ia

I

Servisavgift

Avgift inklusive moms

Ia

I

Servisavgift

Avgift exklusive moms

En ledning

Två ledningar

Tre ledningar

Samtliga
vattentjänster

39 200 kr

47 600 kr

56 000 kr

56 000 kr

En ledning

Två ledningar

Tre ledningar

Samtliga
vattentjänster

49 000 kr

59 500 kr

70 000 kr

70 000 kr

Vatten
(V)

Spillvatten
(S)

Dagvatten
fastighet
(Df)

Dagvatten
gata
(Dg)

Samtliga
vattentjänster

15 120 kr

25 200 kr

10 080 kr

-

50 400 kr

28,50 kr

43 kr

-

17,20 kr

86 kr

b

Förbindelsepunktsavgift

c

Tomtyteavgift per m2

d

Lägenhetsavgift, en avgift
per lägenhet

-

-

-

-

-

e

Grundavgift dagvatten
fastighet (Df) utan
förbindelsepunkt

-

-

18 480 kr

-

-

Vatten
(V)

Spillvatten
(S)

Dagvatten
fastighet
(Df)

Dagvatten
gata
(Dg)

Samtliga
vattentjänster

18 900 kr

31 500 kr

12 600 kr

-

63 000 kr

32,25 kr

53,75 kr

-

21,50 kr

107,50 kr

Avgift inklusive moms
b

Förbindelsepunktsavgift

c

Tomtyteavgift per m2

d

Lägenhetsavgift, en avgift
per lägenhet

-

-

-

-

-

e

Grundavgift dagvatten
fastighet (Df) utan
förbindelsepunkt

-

-

23 100 kr

-

-

Servisavgift
7.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter lika mellan
fastigheterna enligt 7.1a.
7.3 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkt ska
servisavgift enligt 7.1a och förbindelsepunktsavgift enligt 7.1b faktureras.

9

7.4 För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga servisledningar ska, utöver avgift enligt 7.1, faktureras en etableringsavgift om 50 procent av
avgiften enligt 7.1a. Etableringsavgiften ska täcka huvudmannens merkostnader till följd av
att arbetet inte utförs i samband med framdragning av övriga servisledningar.

Förbindelspunktsavgift
7.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkt ska
servisavgift faktureras enligt 7.1a och förbindelsepunktsavgift enligt 7.1b.

Tomtyteavgift
En avgift per m2 tomtyta.
7.6 Ökas fastighetens tomtyta ska tomtyteavgift tas ut för tillkommande tomtyta enligt 7.1c.
7.7 Huvudmannen kan, om godtagbar säkerhet ställs, medge anstånd med betalning av
tomtyteavgift för del av fastighets areal, motsvarande mark som tillsvidare inte utnyttjas för
verksamheten på fastigheten. Anstånd medges för viss tid, högst tio år.
Om mark under anståndstiden avyttras från fastigheten upphör anståndsmedgivandet att
gälla och resterande tomtyteavgift förfaller till betalning. Utestående belopp löper med ränta
enligt 5 § räntelagen (SFS 1975:635) från den dag anståndet beviljades tills anståndet
upphör. För tid därefter faktureras dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen.
Avgiftsskyldighet enligt 7.6 och 7.7 föreligger, då ändrat förhållande inträffat utan att bygglov
krävts eller bygglov för ändrat förhållande medgivits (t ex ökning av tomtyta).

Lägenhetsavgift
Lägenhetsavgift faktureras inte för annan fastighet.

Grundavgift dagvatten fastighet (Df) utan förbindelsepunkt
7.8 Tillkommer bortledning av dagvatten fastighet (Df) till den allmänna anläggningen utan att
förbindelsepunkt för dagvatten fastighet (Df) upprättats, ska avgift faktureras enligt 7.1e.
Om avgift faktureras enligt 7.1e, faktureras inte avgift för dagvatten fastighet (Df) enligt 7.1a
och 7.1b.
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8 Anläggningsavgift för obebyggd fastighet
8.1 För obebyggd fastighet ska del av full anläggningsavgift faktureras.
Med obebyggd fastighet avses fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande,
men bygglov ännu inte meddelats.
Anläggningsavgiften består av fem delar, servisavgift, förbindelsepunktsavgift, tomtyteavgift,
lägenhetsavgift samt grundavgift dagvatten fastighet (Df) utan förbindelsepunkt.
Avgift faktureras per fastighet med:
Avgift

Enligt

Bostadsfastighet

Enligt

Annan
fastighet

a

Servisavgift

6.1a

100%

7.1a

100%

b

Förbindelsepunktsavgift

6.1b

100%

7.1b

100%

c

Tomtyteavgift

6.1c

100%

7.1c

70%

d

Lägenhetsavgift

6.1d

-

7.1d

-

e

Grundavgift dagvatten
fastighet (Df) utan
förbindelsepunkt

6.1e

100%

7.1e

100%

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.
Avgift enligt 6.1c tas ut endast till ett belopp som motsvarar summan av avgifterna enligt
6.1a, 6.1b och 6.1d eller i det fall förbindelsepunkt för dagvatten fastighet (Df) inte upprättats,
summan av avgifterna enligt 6.1a, 6.1b, 6.1d och 6.1e.
8.2 Bebyggs obebyggd fastighet ska övriga avgifter faktureras per fastighet med:
Avgift

Enligt

Bostadsfastighet

Enligt

Annan
fastighet

a

Servisavgift

6.1a

-

7.1a

-

b

Förbindelsepunktsavgift

6.1b

-

7.1b

-

c

Tomtyteavgift

6.1c

-

7.1c

30%

d

Lägenhetsavgift

6.1d

100%

7.1d

-

e

Grundavgift dagvatten
fastighet (Df) utan
förbindelsepunkt

6.1e

-

7.1e

-

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.
8.3 Uppförs byggnad på tidigare obebyggd fastighet ska avgift faktureras för varje
tillkommande lägenhet enligt 6.1d.
8.4 Om annan fastighet är obebyggd faktureras 70 procent av tomtyteavgiften enligt 7.1c.
När fastigheten sedan bebyggs faktureras resterande 30 procent av tomtyteavgiften enligt
den taxa som gäller när avgiftsskyldigheten inträder.
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9 Anläggningsavgift för allmän platsmark
Den som svarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls ska betala
anläggningsavgift.
Avgift faktureras per m2 allmän platsmark för anordnande av dagvattenbortledning:
Avgift
Avgift per m2

Exklusive
moms

Inklusive
moms

185,65 kr

232 kr

10 Särtaxa och avtal vid avvikelser
Om kostnaderna för att förse vissa fastigheter med vatten och avlopp avviker i beaktansvärd
omfattning från fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, ska enligt lag om allmänna
vattentjänster avgifter faktureras enligt särskilt antagen särtaxa.
Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt denna taxa får huvudmannen
istället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.

10.1 Avvikelser gällande betalning av anläggningsavgifter
Enligt 36 § lag om allmänna vattentjänster ska en anläggningsavgift fördelas på årliga
inbetalningar under en viss tid, längst tio år, om avgiften uppgår till belopp som är
betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft och övriga omständigheter, om
fastighetsägaren så önskar och godtagbar säkerhet ställs. Ränta ska faktureras enligt 5 §
räntelagen på varje del av avgiften som förfaller till betalning från den dag då den första
inbetalningen ska ske till dess resterande del av avgiften faktureras. Betalas inte delbeloppet
i tid ska dröjsmålsränta faktureras enligt 6 § räntelagen.

11 Serviser på annat sätt
Om fastighetsägare ansökt och fått beviljat av huvudmannen att ledningar som utförts på
annat sätt eller försetts med andra anordningar än huvudmannen bedömt nödvändiga, ska
fastighetsägaren ersätta huvudmannen för överenskomna kostnader som uppstått.
11.1 Om en fastighetsägare begär att ny servisledning ska utföras i stället för redan befintlig
servisledning och får detta godkänt av huvudmannen, är fastighetsägaren skyldig att bekosta
dels den nya servisledningens allmänna del med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn
till den tidigare servisledningens ålder och skick, dels borttagandet av den tidigare
servisledningens allmänna del.
11.2 Anser huvudmannen att det är nödvändigt att utföra ny servisledning istället för och med
annat läge än den redan befintliga, är huvudmannen skyldig att ersätta fastighetsägarens
kostnad för fastighetens del av den nya servisledningen och dess inkoppling med det avdrag
som befinns skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick.
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Brukningsavgifter
12 Brukningsavgift för bostadsfastighet
12.1 Avgift ska faktureras för bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet.
Med bostadsfastighet avses fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller
enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål, se 4.1.
Brukningsavgiften är en periodisk avgift och består av tre delar, fast avgift, avgift per
lägenhet och avgift per m3 levererat vatten.
Avgift faktureras per fastighet med:

Exklusive
moms

Inklusive
moms

Fast avgift per år

2 160 kr

2 700 kr

Avgift per lägenhet* och år

1 680 kr

2 100 kr

Avgift per levererad m3 vatten

17,80 kr

22,25 kr

Avgift för bostadsfastighet

* Lägenhet: ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en enhet. I
fråga om sådana utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighet där begreppet
lägenhet inte är tillämpligt för viss typ av byggnad, räknas varje påbörjat 150-tal m2 bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 21054:2009 som en lägenhet.
Har huvudmannen bestämt att vattenförbrukningen tillsvidare inte ska fastställas genom
mätning för bebyggd fastighet, tas avgift ut efter en antagen förbrukning, så kallad
schablonförbrukning, om 200 m3 per lägenhet och år för permanentbostad och med 150 m3
per lägenhet och år för fritidshus.
För extra mätställe (mätställe utöver ett per fastighet) ska en årlig avgift faktureras med ett
belopp motsvarande 70 procent av den fasta avgiften. Parallellkopplade mätare räknas som
ett mätställe.
Byggvatten, det vill säga vatten som används vid uppförande av byggnad, faktureras i första
hand enligt mätning. Om mätställe inte finns antas den förbrukade vattenmängden uppgå till
30 m3 per lägenhet under byggnadstiden.

Reducerad avgift för bostadsfastighet
Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga vattentjänster i 5.1 angivna ändamål reduceras
avgiften.
Följande avgift ska faktureras för respektive ändamål:
Vatten (V)

Spillvatten (S)

Dagvatten
fastighet (Df)

Dagvatten
gata (Dg)

Fast avgift per år

45%

45%

5%

5%

Avgift per lägenhet och år

35%

35%

25%

5%

Avgift per levererad m3 vatten

40%

60%

-

-

Avgift

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.
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13 Brukningsavgift för annan fastighet
13.1 Avgift ska faktureras för annan fastighet.
Med annan fastighet avses fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller
enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål och som
inte jämställs med bostadsfastighet, se 4.1 och 4.2.
Brukningsavgiften är en periodisk avgift och består av tre delar, fast avgift, avgift per påbörjat
100-tal m2 tomtyta och avgift per m3 levererat vatten.
Avgift faktureras per fastighet med:
Avgift för annan fastighet
Fast avgift per år
Avgift per år och påbörjat 100-tal m2 tomtyta*
Avgift per levererad

m3

vatten

Exklusive
moms

Inklusive
moms

2 160 kr

2 700 kr

200 kr

250 kr

17,80 kr

22,25 kr

* Tomtyta: fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan karta som
huvudmannen godkänner. Vid tredimensionella fastigheter fördelas den tomtyta som är
gemensam för fastigheterna i proportion till byggnadernas bruttoarea (BTA).
För extra mätställe (mätställe utöver ett per fastighet) ska en årlig avgift faktureras med ett
belopp motsvarande 70 procent av den fasta avgiften. Parallellkopplade mätare räknas som
ett mätställe.

Reducerad avgift för annan fastighet
Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga vattentjänster i 5.1 angivna ändamål reduceras
avgiften.
Följande avgift ska faktureras för respektive ändamål:
Vatten (V)

Spillvatten (S)

Dagvatten
fastighet (Df)

Dagvatten
gata (Dg)

Fast avgift per år

45%

45%

5%

5%

Avgift per år och påbörjat
100-tal m2 tomtyta

35%

35%

25%

5%

Avgift per levererad m3 vatten

40%

60%

-

-

Avgift

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.
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14 Brukningsavgift för obebyggd fastighet
14.1 För obebyggd fastighet ska fast avgift faktureras enligt nedan.
Med obebyggd fastighet avses fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande,
men bygglov ännu inte meddelats.
Brukningsavgiften är en periodisk avgift och faktureras en fast avgift per år.
Avgift faktureras per fastighet med:
Avgift
Fast avgift per år

Vatten (V)

Spillvatten (S)

Dagvatten
fastighet (Df)

Dagvatten
gata (Dg)

45%

45%

5%

5%

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

15 Brukningsavgift för allmän platsmark
15.1 För allmän platsmark ska den som ansvarar för iordningställande och underhåll av
marken betala brukningsavgift för bortledning av dagvatten.
Avgift
Avgift per m2 allmän platsmark

Exklusive
moms

Inklusive
moms

1 kr

1,25 kr

Exklusive
moms

Inklusive
moms

400 kr

500 kr

680 kr

850 kr

680 kr

850 kr

1 200 kr

1 500 kr

16 Övriga avgifter
Övriga avgifter
A

B

C

Förgäves besök
Avgift som faktureras fastighetsägaren i de fall då tillträde till
fastigheten inte möjliggjorts enligt avtalad tid.
Nedtagning av vattenmätare
Avgift för nedtagning av vattenmätare om det sker på
fastighetsägarens begäran utöver ordinarie
mätarbytesintervall.
Uppsättning av vattenmätare
Avgift för uppsättning av vattenmätare om det sker på
fastighetsägarens begäran utöver ordinarie
mätarbytesintervall.

D

Undersökning av vattenmätare
Avgift då fastighetsägare begärt undersökning av
vattenmätare utöver ordinarie bytesintervall. Om mätaren är
godkänd, ska fastighetsägaren ersätta huvudmannen för
undersökningskostnaden.

E

Byte av skadad eller sönderfrusen mätare
Avgift för byte av skadad vattenmätaren på grund av frost
eller annan oaktsamhet orsakad av kund.

880 kr

1 100 kr

F

Avstängning av vattentillförseln
Avgift för avstängning av vattentillförseln.

680 kr

850 kr
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G

Påsläpp av vattentillförseln
Avgift för påsläpp av vattentillförseln.

680 kr

850 kr

H

Montering av strypbricka i vattenmätare
Avgift för montering av strypbricka i vattenmätare.

680 kr

850 kr

I

Demontering av strypbricka i vattenmätare
Avgift för demontering av strypbricka i vattenmätare.

680 kr

850 kr

J

Länsning av vattenmätarbrunn
Avgift för länsning av vattenmätarbrunn.

800 kr

1 000 kr

K

Felaktig användning/hantering som lett till skada eller fel på
LTA-anläggning, kostnad för material och reparation kan
tillkomma
Avgift för felaktig användning/hantering som lett till skada
eller fel på LTA-enhet som orsakats av kund.

800 kr

1 000 kr

L

Hyra av brandposthuvud per vecka
Avgift hyra av brandposthuvud per vecka.

1 080 kr

1 350 kr

M

Vattenförbrukning per m3 vid hyra av brandposthuvud
Avgift för vattenförbrukningen vid hyra av brandposthuvud.

21,36 kr

26,70 kr

N

Köp av vattenkiosknyckel
Avgift för köp av vattenkiosknyckel.

336 kr

450 kr

O

Vattenförbrukning per m3 vid vattenkiosk
Avgift för vattenförbrukningen.

14,24 kr

17,80 kr

P

Årsavgift för sprinkleranläggning, dimension servisledning
mindre än 100 mm.
Årsavgift på grund av ökade krav på underhåll på
ledningsnätet vid installation och användning av
sprinkleranläggning.

4 000 kr

5 000 kr

Q

Årsavgift för sprinkleranläggning, dimension servisledning
100 mm.
Årsavgift på grund av ökade krav på underhåll på
ledningsnätet vid installation och användning av
sprinkleranläggning.

12 000 kr

15 000 kr

R

Årsavgift för sprinkleranläggning, dimension servisledning
större än 100 mm.
Årsavgift på grund av ökade krav på underhåll på
ledningsnätet vid installation och användning av
sprinkleranläggning.

20 000 kr

25 000 kr

S

Kylvatten till dagvattennätet per m3
Avgift för spillvattenmängd som med huvudmannens
godkännande leds till dagvattennätet.

5,36 kr

6,70 kr

16

16.1 Avvikande gränsvärden för spillvatten (S)
För spillvatten med föroreningshalter utöver följande gränsvärden uttas särskild reningsavgift
som avtalas mellan huvudmannen och fastighetsägaren.
Susp (Suspenderande ämnen)

0,35 kg/m3

BOD7 (organiskt material)

0,30 kg/m3

P-total (Totalfosfor)

0,014 kg/m3

16.2 Avvikande mängder
Tillförs spillvattennätet större spillvattenmängd än som motsvarar levererad vattenmängd
eller avleds inte hela den levererade vattenmängden till spillvattennätet ska avgift för
spillvattenavlopp faktureras efter den mängd spillvatten som avleds till spillvattennätet.
Mängden ska bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av vatten- eller
spillvattenmängd eller på annat sätt som överenskommits mellan huvudmannen och
fastighetsägaren.
En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten ska faktureras efter annan grund än efter
levererad mängd vatten är att mängderna vatten och spillvatten skiljer sig avsevärt åt.

16.3 Vattenmätaravläsning
Vattenmätaravläsning ska ske minst en gång per år. Mellanliggande faktureringar sker efter
uppskattad förbrukning. Avläsning och fakturering ska ske på fastighetsägares begäran vid
ägarbyte.

17 Reglering av avgiftsbelopp
Förändringar beslutas av Kommunfullmäktige.

18 Om taxans beräkning är oskälig
Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt 12-15 i denna taxa träffar huvudmannen istället avtal om avgiftens storlek.

19 Av fastighetsägaren begärda åtgärder
Har fastighetsägare begärt att huvudmannen ska företa åtgärd för att underlätta eller
möjliggöra brukande av anläggningen i visst fall, har huvudmannen rätt att träffa avtal om
brukningsavgiftens storlek. Om huvudmannen efter medgivande tagit emot och renar
dagvatten med sådan beskaffenhet att det medför skada eller olägenhet för människors
hälsa eller miljön tas särskild avgift ut enligt avtal.

20 Tvist
Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och huvudmannen beträffande tillämpning och
tolkning av denna taxa prövas av behörig mark- och miljödomstol.
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Ordlista
Abonnemang/abonnent
Ett standardavtal, där en tjänst levereras för viss tid eller tills vidare. Avtalet som
regelmässigt är upprättat av leverantören är ofta standardiserat och kunden har ingen eller
ringa möjlighet att påverka innehållet. Kunden kallas ofta abonnent.
ABVA
Allmänna bestämmelser för användande av kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggning. En lokal föreskrift som reglerar ansvar för anslutning till och användning av den
allmänna VA-anläggningen.
Allmän VA-anläggning
En VA-anläggning där kommunen tillhandahåller vattentjänster enligt vattentjänstlagen.
VA-anläggningen består till exempel av vattenverk, reningsverk och ledningar före
fastighetens förbindelsepunkt.
Allmän platsmark
Mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen (SFS 2010:900) redovisad som allmän
plats, eller om marken inte omfattas av detaljplan, väg eller mark som i övrigt motsvarar
sådan mark.
Anläggningsavgift
Engångsavgift för inkoppling till allmänt dricksvatten, spillvatten respektive dagvatten.
Avgiften baseras på byggnader, fastighetens storlek och nytta. När en fastighet ligger inom
ett verksamhetsområde måste fastighetsägaren betala en avgift. Den här avgiften kallas för
anläggningsavgift och den måste fastighetsägaren betala oavsett om vattentjänsten används
eller inte.
Annan fastighet
Fastighet som är bebyggd eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för annat ändamål
än bostad och som inte jämställs med bostadsfastighet enligt VA-taxan.
Avloppsvatten
Samlingsnamn för spillvatten, kylvatten, dagvatten och dräneringsvatten.
Avstängningsavgift
Avgift som faktureras vid vattenavstängning när fastighetsägare inte har betalt fakturan.
Backventil
En ventil som bara tillåter flöde i en riktning. Till exempel en ventil som hindrar avloppsvatten
att rinna tillbaka in i huset.
Bostadsfastighet
Fastighet som är bebyggd eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål. Med bostadsfastighet jämställs även fastighet som avses att bebyggas för vissa
andra ändamål där lokalytan är det viktigaste sett från användarsynpunkt. Exempelvis
kontor, butiker, utbildning, sjukvård, småindustri m.m.
Brukningsavgift
Den periodiska avgiften som innefattar två fasta avgifter samt en rörlig avgift.
Bruttoareaenhet (BTA)
Bruttoareaenhet, används för beräkning av anläggningsavgift (gäller lokal för annat än privat
boende).
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Byggvatten
Tillfälligt vatten under byggnadstiden för en fastighet.
Dagvatten
I taxan delas dagvatten upp i dagvatten fastighet och dagvatten gata. Dagvatten är vatten
som rinner från tak, gator och andra hårdgjorda ytor vid regn eller snösmältning. Det vatten
som samlas när det regnar leds bort i ett separat ledningssystem. Det är för att inte belasta
avlopps-reningsverken och riskera översvämningar. Vattnet kan ledas bort på två sätt i
öppna (diken) eller i slutna (ledningar) system.
Dricksvatten
Kallvatten för hushållsändamål.
Dröjsmålsränta
Dröjsmålsränta är en ränta som betalas som ersättning för att en betalning har gjorts efter
fakturans förfallodag.
En- och tvåfamiljshus
Bostadsenhet för permanentboende, som taxeras som småhus, det vill säga villor, radhus
och kedjehus.
Etableringsavgift
Är en avgift för att starta upp ett arbete.
Fast avgift
En de två fasta avgifterna i brukningstaxan. En fast avgift per tjänst som ska täcka kostnader
för bland annat planering, kundregister och debitering.
Fastighet
Markyta med eller utan byggnad som Lantmäteriet avgränsat i fastighetsregistret.
Fastighetsägare/fastighetsinnehavare
Med fastighetsägare/fastighetsinnehavare avses i vattentjänstlagen (2006:412), och i ABVA
ägare av fastighet inom VA-anläggningens verksamhetsområde. Enligt vattentjänstlagen
jämställs fastighetsägare, arrendator och tomträttshavare.
Flerbostadshus
Bostadsenhet med minst tre lägenheter.
Fritidshus
Bostadsenhet som inte är inrättat för helårsboende. Byggnad som taxerats som småhus och
som är ansedd att användas som tillfällig bostad under semester och fritid (och inte nyttjas
som permanentboende).
Förbrukningsavgift
En del av brukningsavgiften i VA-taxan. En rörlig förbrukningsavgift per levererad m3 vatten
som täcker rörliga kostnader, produktions- och distributionskostnader, reningskostnader för
vatten och spillvatten och kapital- och underhållskostnader.
Förbindelsepunkt
Den juridiska punkten där inkoppling av en fastighets VA-installation till den allmänna VAanläggningen sker.
Förbindelsepunktsavgift
Den del av anläggningsavgiften som gäller upprättandet av förbindelsepunkt för fastigheten.
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Hushåll
Enhet för boende, i en- och tvåfamiljshus, i flerfamiljshus eller i fritidshus.
Huvudman
Den som äger och driver allmän VA-anläggning. I vårt fall Flen Vatten och Avfall AB,
Katrineholm Vatten och Avfall AB samt Vingåker Vatten och Avfall AB.
Kund
Avser fastighetsägare som har ett abonnemang eller köper en tjänst. Kunder finns
registrerade i ett kundregister. Benämningen abonnenter finns förekommande och är då
synonymt med kunder.
Kylvatten
Vatten som använts vid kylning till exempel i en industriprocess.
LTA-anläggning
Behöver du om ditt hus ligger lägre än de allmänna spillvattenledningarna eller om du
ansluter till en tryckledning. LTA-anläggningen ligger på din fastighet.
Lägenhet
Ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en enhet. I fråga om
sådana utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighet där begreppet lägenhet
inte är tillämplig för viss typ av byggnad, räknas varje påbörjat 150-tal m2 bruttoarea (BTA)
enligt svensk standard SS 021053 som en lägenhet.
Lägenhetsavgift
En de två fasta avgifterna i brukningstaxan. Avgift för ett hushåll och baseras på hur många
bostadsenheter det finns på fastigheten
Mark- och miljödomstolen
Instans som prövar VA-ärenden.
Matavfallskvarn
Kvarn för sönderdelning av matavfall så att det malda avfallet kan följa med avloppsvattnet ut
på ledningsnätet eller samlas upp i tank.
Nyttjanderättshavare
Med nyttjanderättshavare avses den som, utan att omfattas av fastighetsägare-begreppet,
har rätt att bruka eller nyttja fastighet. Det kan till exempel vara en hyresgäst.
Nyttoparameter
En avgiftsparameter där kunden betalar för nyttan av VA-tjänsten
- ett exempel är att förbindelsepunkten är en nyttoavgift, kunden betalar för nyttan av att få
tillgång till det allmänna nätet och anläggningarna.
- ett exempel är tomtyteavgiften för en bostadsfastighet är att ju större tomtyta man har eller
ju fler lägenheter som finns i fastigheten, ju större nytta har man av att vara ansluten till den
allmänna anläggningen.
Obebyggd fastighet
Fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggelse, men bygglov ännu inte meddelats.
Permanentboende
Bostad där en eller flera personer är folkbokförda
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Servis/servisledning
Avgift kan faktureras för framdragning av servisledning. Den ledning som går mellan
huvudledningen i gatan och in till fastigheten. Förbindelsepunkten är gränsen mellan den
allmänna delen och fastighetens VA-installation.
Servisavgift
Del av anläggningsavgiften. Den del av anläggningsavgiften som gäller framdragning av
servisledningar till förbindelsepunkten för fastigheten.
Småhus
En småhusenhet är en byggnad med en eller två bostäder. En småhusenhet kan även vara
obebyggd tomtmark avsedd att bebyggas med småhus.
Spillvatten
Förorenat vatten från bad, disk, tvätt, toalett och liknande, så kallat hushållsspillvatten.
Sprinkler
En anordning som mer eller mindre automatiskt sprutar vatten för att släcka en uppkommen
brand i en fastighet.
Särtaxa
Enligt vattentjänstlagen är kommunen skyldig att ta ut den faktiska kostnaden för
utbyggnaden av allmänt VA. Det ska dock vara särskilda skäl för att kostnaderna är högre än
normalt.
Taxeföreskrifter med prisbilaga
Dokumentet för VA-taxa.
Tomtyteavgift
Den del av anläggningsavgiften som baseras på tomtytan för fastigheten. Tomtyteavgiften
beräknas utifrån fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan
godkänd karta. Tomtyteavgiften ska bidra till att täcka kostnaden för det lokala
ledningsnätet.
Tryckledning
En ledning som är ansluten till en pump.
Täthetsprovning
Kontroll som visar att ledningarna är täta.
VA
Vanlig förkortning för vatten och avlopp.
VA-anläggning
Vattenverk, avloppsreningsverk, ledningsnät, reservoarer och pumpstationer samt andra
delar som krävs för att VA-systemet ska fungera.
VA-huvudman
Den som äger den allmänna VA-anläggningen.
VA-taxa
Populärnamn för Taxeföreskrifter med prisbilaga. Avgift som finansierar den allmänna VAverksamheten, det vill säga kostnaderna för att producera och distribuera dricksvatten samt
transportera och rena avloppsvatten och täcka investeringar i den allmänna VAanläggningen. VA-taxan beslutas av kommunfullmäktige. VA-taxan utgörs av
anläggningsavgift och brukningsavgift.
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Vattenavstängning
En efterföljd då kunden inte betalar. Vid rörbrott eller underhåll av ledningsnätet kan
vattenleveransen stängas av. Vattnet kan även stängas av om en kund inte betalar sin skuld
(uppfyllt avgiftsskyldigheten) trots påminnelser.
Vattenmätare
En mätare som installeras av huvudmannen för att mäta vattenförbrukningen.
Vattentjänster
Tillhandahållande av dricksvatten som är lämpligt för normal hushållsanvändning samt
bortledande av spillvatten och dagvatten. Det finns tre olika vattentjänster:
1. Leverera dricksvatten (rent vatten som vi kan dricka direkt ut kranen).
2. Avleda och rena spillvatten (förorenat vatten från hushåll, företag).
3. Avleda dagvatten (tillfälligt rinnande vatten till exempel regnvatten)
Vattentjänstlagen
Lag om allmänna vattentjänster (SFS 2006:412). Vattentjänstlagens regler syftar till att
säkerställa att vatten- och avloppförsörjning ordnas i ett större sammanhang, om det behövs
med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön.
Verksamhetsområde
Det geografiska område inom vilket en eller flera vattentjänster har ordnats eller ska ordnas
genom en allmän VA-anläggning.
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Datum

Vår beteckning

Kommunledningsförvaltningen

2020-09-23

KS/2020:221 - 450

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Nämndadministration
Axel Stenbeck

Kommunstyrelsen

Revidering av renhållningsordning för Katrineholms
kommun
Förvaltningens förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna revidering av
renhållningsplan (föreskrifter om avfallshantering) inom Katrineholms kommun.
2. Reviderad renhållningsordning träder i kraft 1 januari 2021.

Sammanfattning av ärendet

För varje kommun ska det enligt 15 kap. 41 § miljöbalken finnas en renhållningsordning.
Renhållningsordningen antas av kommunfullmäktige och är kommunens styrande
dokument när det gäller avfall och återvinning. Renhållningsordningen består av två
delar; föreskrifter om avfallshantering samt kommunens avfallsplan. Föreskrifter om
avfallshantering innehåller bestämmelser om insamling och hantering av hushållsavfall.
Avfallsplanen är ett verktyg för att styra, utveckla och följa upp kommunens
avfallshantering.
Sörmland Vatten och Avfall AB har tagit fram en revidering av renhållningsordning förskifter om avfallshantering. Detta för att renhållningsordningen ska stämma överens
med gällande lagstiftning samt den nya renhållningstaxan som träder i kraft den första
januari 2021.
Revideringen har tagits fram i samråd med berörda tjänstemän från delägande
kommuner Katrineholm, Flen och Vingåker.

Ärendets handlingar





Protokoll Katrineholms Vatten och Avlopp AB 2019-09-18
Tjänsteskrivelse, Sörmland Vatten och Avfall AB, 2019-09-10
Förslag till Föreskrifter om avfallshantering inklusive bilagor
Nuvarande föreskifter om avfallshantering med kommentarer om ändringar

Axel Stenbeck
Utredare
_________________
Beslutet skickas till:
Sörmland Vatten och Avfall AB
Akt

KATRINEHOLMS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen
641 80 KATRINEHOLM

Besöksadress:
Telefon:
E-post:Axel.Stenbeck@katrineholm.se
Telefax:

Org.nummer 212000-0340
www.katrineholm.se

Protokoll vid styrelsemöte i Katrineholm
Vatten och Avfall AB, 556763-9876

Protokoll nr 3 under 2019

Tid: 2019-09-18, 13:30
Plats: Vingåkersvägen 18, Katrineholm

Närvarande:

Ordförande

Johan Hartman

Ledamöter

Sten Holmgren, Tony Karlsson, Maj-Britt
Staaf, Carl Frick

Övriga

Björnar Berg, VD
Stefan Carpman, Adm. chef
Per Ivarsson, VA-chef
Anki Nyberg, Renhållningschef

§1

Sammanträdet öppnas av ordföranden.

§2

Kallelse och dagordning godkänns.

§3

Stefan Carpman utses till sekreterare och Sten Holmgren utses att tillsammans
med ordförande justera protokollet.

§4

Föregående protokoll läggs till handlingarna. Den ekonomiska regleringen
mellan kommunen och bolaget gällande biogasverksamhetens ackumulerade
underskott kvarstår från föregående möte. VD tar med sig frågan till
kommande ägarmöte.

§5

VD rapport

Styrelsen ställer frågor relaterad till information i VD-rapporten. Frågorna
berör
• Förseningar vad gäller hämtning av hushållsavfall,
• Sjukfrånvaron,
• Begreppet piggning, som kan liknas med rensning i ett vatten- eller
avloppsrör,
• Begreppet VA-banken som är ledningsnätets driftssystem,
• Begreppet hattprofil som används när man infordrar ett rör.
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§6

Ekonomirapport, jan-aug
Stefan Carpman rapporterar ekonomiskt utfall jämfört med budget för perioden
januari till augusti. Det noteras att VA- och renhållningsverksamhetens resultat
minskat sedan något/några år tillbaka medan biogasresultatet är något bättre.

§7

Beslut om budget för 2020 samt prognos för 2021-2022
Bolagets organisation har för sina ansvarsområden upprättat budget för 2020
och prognoser för 2021 och 2022. Detta har resulterat i förslag till resultat- och
investeringsrapporter.
Stefan Carpman informerar om utskickat material och Per Ivarsson informerar
om vilka investeringar som finns budgeterade inför nästa år inom VA.

Styrelsen beslutar att

§8

•

fastställa resultatbudgeten för 2020 samt prognoserna för 2021- 2022
bilaga 1-2,

•

fastställa investeringsbudgeten, bilaga 3, för 2020 samt prognoserna för
2021-2022,

•

uppdra till Stefan Carpman, administrativ chef, med bolagets VD som
ersättare, att tillsvidare för bolagets räkning omsätta befintliga lån, samt
uppta nya lån, dvs öka företagets skulder, inom den av Katrineholms
kommun vid vaije tillfälle fastställda borgensramen,

•

uppdra till Stefan Carpman, administrativ chef, med bolagets VD som
ersättare att för bolagets räkning ingå transaktioner som omfattas av
bolagets ramavtal gällande derivathandel. Beslutet är tidsbegränsat och
gäller fram till 31 december 2020.

Beslut gällande reviderad renhållningsordning (föreskrifter om
avfallshantering och avfallsplan)
Som följd av det omarbetade taxedokumentet för renhållning som kommer att
skickas till kommunfullmäktige för beslut under 2020 finns det ett behov av att
ändra föreskrifterna om avfallshantering. Framtagandet och genomförandet av
förändringarna är ett samspel mellan kommunen och bolaget. En grupp har
arbetat med ändringarna och samråd och utställning har skett i enlighet med
gängse regel.

Styrelsen beslutar att för egen del ställa sig bakom den föreslagna
renhållningsordningen för Katrineholms kommun.
§9

Beslut gällande reviderad ABVA
En översyn av Allmänna bestämmelser för användandet av Katrineholms
kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning samt information till
fastighetsägare (ABVA) har genomförts under 2019. Syftet har varit att få ett
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dokument som överensstämmer med det nya taxedokument som framtagits och
att förbättra dokumentet.

Styrelsen beslutar att för egen del ställa sig bakom förslaget till reviderad
Allmänna bestämmelser för användandet av Katrineholms kommuns allmänna
vatten- och avloppsanläggning samt information till fastighetsägare (ABVA).
§ 10

Information
Ledningar J(atrineholm-Julita
Per Ivarsson informerar om komplexiteten i hur man ska se på möjligheten att
förlägga vatten och avloppsledningar mot Bie och Julita. En konsult ska tas in
för att göra utredningar och beräkningar som är relaterat till detta. Bilagt finns
en uppdaterad översiktlig beskrivning av projektet, bilaga 3.
Information gällande nya taxemodeller
Under 2018 gjordes ett grundligt arbete i att enhetliggöra taxorna mellan
kommunerna och skapa en rättvis och skälig taxa för respektive tjänstenyttjare.
VD informerar om att han önskar ta emot politiska partier för att förklara
modellerna innan de går till beslut i kommunfullmäktige.
Vattenproduktion oclt vattendom Björkvik
Per Ivarsson berättar att det förs diskussion med fastighetsägaren i Björkvik där
vi har· en intagsbrunn för råvatten till vattenverket. Vi diskuterar· om att flytta
denna till ett annat område samt att denne vill ha mer i ersättning för
nyttjandet.
Spillvattenledning Sveaplan
Per Ivarsson beskriver den ledning som finns 35 meter under jorden och som
löper från Sveaplan till Djulö gärde. Det finns en problematik i att den
sedimenteras med sand och annat samt att det är osäke1t om vem som
egentligen ansvarar för ledningen, vi eller kommunen.
Dagvatten
Se datum för en informationsdag gällande dagvatten under punkten övrigt.
Producentansvaretförfö1packningar oclt tidningar
Anki Nyberg informerar om processen i att införliva de nya förordningarna om
producentansvar för förpackningar och tidningar.
Ny vattendom för Katrineholm vattenverk
Ansökan om den nya vattendomen löper enligt plan. Per Ivarsson nämner
också att Mark- och miljödomstolen håller huvudförhandling och syn vid
Ericsberg för deras ansökan om fortsatt och utökad verksamhet bestående i täkt
av berg, hantering av entreprenadberg och vattenverksamhet på en fastighet
som är närliggande vår vattentäkt. Per Ivarsson och VD avser att närvara på
mötet för att bevaka vattentäktens intressen.
A vjärningsanläggning Katrineholm vattenverk
Information om hur projektet fo1tlöper. VD informerar· om att vi möjligen
förlägger nästa styrelsemöte vid Vattenverket i Forssjö.
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Rötkammare Rosenholm
Arbetena är upphandlade och det blev företaget Purac som tilldelats som
entreprenör. Avtal har tecknats och ett uppstartsmöte har hållits.
Kronfågel
Kronfågel har aviserat om en ökning av produktionsvolymer vilket också
kommer att innebära att de behöver mer vatten till den ökade volymen samt
också en ökad mängd spillvatten som behöver transporteras och renas vid
Rosenholm.
§12

Övrigt
Några datum att förhålla sig till framåt:

•
•
•
•

Öppet hus vid Kerstinboda den 21 september 2019
Information gällande klimatanpassningar och dagvatten den 9 oktober
vid Kerstinboda
Utbildningsdag steg 2 för styrelsen den 20 november
Nästa styrelsemöte 4 december kl. 13:30.

Vad händer med våra gröna påsar? - Anki Nyberg beskriver förloppet från det
att påsarna hämtas till dess att innehållet rötas och används som rötrest som
biogödsel på produktiv åkermark.
Läkemedelsrester i avloppsvatten - Vid ombyggnationen vid Rosenholms
reningsverk avsattes en plats för att montera en rening av läkemedel.
Investeringarna är stora och tekniken är inte helt effektiv i dagsläget varför vi
legat lågt med detta.

Stefan Carpman

Justeras:

..J.~f":::L.

Johan Haitman

~~

... .. . ... .. . . .. . .. .. . ~
Sten Holmgren
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Budget 2020

Budget 2020

VA

Budget2021
Renh.

Budget 2021
Tot

Budget 2021

VA

Budget 2022

92 390

-22 121

28 585

-11 199

-1 5 523

-53 840

120 975

-100

-1 000
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-13 500

-31 800

93 000

-200

-60

-50

-4 600

-2 100

-22 200

29 000

-160

-1 050

-11 300
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-100
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-13 600

-31 900

93 000

en och Avfall AB
tkr
Tot

-31 719
-2 087
-1 040
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93 000

Renh.
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-13 436
-4543
-160

-108 597
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29000
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-25 563

-29 210

13 403

-15 049

93 000

VA
120 975

-1 016
-60

-79 387

-210

-14 709
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28 585

-100
0
-1 07 326
13 613

0

-1 306

-3 220

92390

-25 563
-28 834
13 650

-14 709

-210

-1 306

0

hetstjänst från SVAAB

-78 491
-249

-13 989
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-210

0

nst från SVAAB

13 899

0
-340

-1 096
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la anläggningtillgångar
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-13 989
-249

-340

0

-27 771
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-249
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Resultaträkning, tkr
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4 800
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-700
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4800

0

4 800

-700

-2 000

-750

0

4800

0

4800

Prognos 2022

-3 000

-700

-3 450

Prognos 2021

-700

-3 801

1 350

Budget 2020

BIOGAS

-4 302

999

-200

I

498

-200

1150

Rörelsens intäkter

-200

799

1150

Försåld biogas

Ränteintäkter och räntekostnader

298

799

Resultat från finansiella investeringar

Rörelseresultat

Avskrivningar av materiella anläggningtillgångar

Drift och köpt färd ig fordonsgas

Köpt rågas

Köpt fordonsgas

Rörelsens kostnader

övriga rörelseintäkter

Resultat efter finansiella poster

298

I

Resultat

BIiaga 3

lnvesterlngslista för perioden 2020-2022

2020

2021

2022

Belopp i kkr

Verksamhet VA

KVAAB

· KVAAB

KVAAB

Allmänt VA-verk
Kameraövervakning
Delsumma

250
250

0

0

10000
-10 000

50000
-5 200

20 000
-5 000

500

44800

15 000

Avloppsreningsverk
Lås och bom
Maskiner och Inventarier
Ny Rötkammare Rosenholm
KLIVET Bidrag Rötkammare
De/summa

100
400

Vattenverk
Lås och bom
Maskiner och Inventarier
Utredning Björkvik brunnar+ eventuell flytt.

300
250
2000

Kapacitet framtida Katrineholm W (FE-MN-filter)

39 600

9 700

De/summa

42150

9700

0

Pumpstationer
Renovering Lasstorp PST
Pumpar
ReservkraftJälken PST

500

600
1000

Byte Luskebol PST
Byte av Sandbäcke~ PST
De/summa

4000
6500

7100

1500

4000

7 500
500
5000

10000

10000

Investeringar ledningar
Sanering av befintliga ledningar
Spillvatten I Sveaplanstunneln
RV56 samarbetete med Trafikverket
Flödesmätare

X
25 000
200

25 000
200

Omvandlingsområden/Exploaterlng/Utöknlng
Nya servisanslutningar

1000

1000

1000

De/summa

14000

36200

36200

Summa VA

64000

92200

55200

~
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Katrineholm 10 september 2019

Katrineholm Vatten och Avfall AB

Förslag till beslut om reviderad renhållningsordning för
Katrineholms kommun
Ärendebeskrivning

Sörmland Vatten och Avfall AB (nedan kallat bolaget) har enligt ägardirektivet punkt 3 i uppdrag att ta fram förslag på taxekonstruktioner samt renhållningsordning för Katrineholms kommun. Framtagande och genomförande är ett samspel med kommunerna och bolaget. Bolagets
tjänsteman vill med detta förslag till beslut få godkännande att skicka förslag till reviderad renhållningsordning för Katrineholms kommun för antagande av kommunfullmäktige i Katrineholms kommun.

Förslag till beslut
•

Styrelsen beslutar att för egen del ställa sig bakom förslaget till reviderad renhållningsordning för Katrineholms kommun.

Bakgrund
För varje kommun ska det enligt 15 kap. 41 § miljöbalken finnas en renhållningsordning. Renhållningsordningen antas av kommunfullmäktige och är kommunens styrande dokument när det gäller avfall och återvinning. Renhållningsordningen består
av två delar; föreskrifter om avfallshantering samt kommunens avfallsplan. Föreskrifter om avfallshantering innehåller bestämmelser om insamling och hantering av hushållsavfall. Avfallsplanen är ett verktyg för att styra, utveckla och följa upp kommunens avfallshantering.
Översyn av föreskrifter
En översyn av föreskrifterna i renhållningsordningen har genomförts under 2018.
Syftet har varit att genomarbeta ett förslag till revidering av föreskrifterna i renhållningsordningen som överensstämmer med nya taxedokument och gällande lagstiftning.
Berörda tjänstemän i form av samhällsbyggnads- och miljöchefer från Samhällsbyggnadsförvaltningen i Flens kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholms kommun och Samhällsbyggnadsenheten i Vingåkers kommun har tillsammans med en projektgrupp bestående av tjänstemän från Sörmland Vatten och Avfall AB tillsammans deltagit i arbetet med revidering av renhållningsordningen. Jurister från Avfall Sverige och Åberg & co varit involverade under arbetets gång för
att säkerställa att föreskrifterna i renhållningsordningen håller juridiskt.
Ett förslag till reviderad renhållningsordning för Katrineholms kommun har nu tagits
fram där enbart föreskrifterna har reviderats. Under våren 2019 genomfördes samråd
och utställning och nästa steg är att skicka förslag till reviderad renhållningsordning
för Katrineholms kommun för antagande av kommunfullmäktige i Katrineholms kommun.
Med vänlig hälsning
Kathrina Falk
Post- och fakturaadress
Sörmland Vatten och Avfall AB
Vingåkersvägen 18
641 51 Katrineholm

Orgnr: 556742-9302
Regnr för moms: SE556742930201
Företaget innehar F-skattebevis
Styrelsens säte: Katrineholm

Telefon: 0150-800 100
Fax: 0150-800 199
E-post: kundservice@sormlandvatten.se
Webb: www.sormlandvatten.se
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Inledande bestämmelser
Gällande lagstiftning
1 § För kommunens avfallshantering gäller bland annat

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

föreskrifter om avfallshantering i förordningar utfärdade med stöd av
miljöbalken,

övriga författningar gällande hantering av avfall,

andra författningar t.ex. lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster
och arbetsmiljölagen (1977:1160),

allmänna bestämmelser för användande av Katrineholms kommuns
allmänna vatten- och avloppsanläggning samt information till
fastighetsägare (ABVA),

taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från annan
verksamhet för Katrineholms kommun,

tillsynsmyndighetens taxa.
Utöver de författningar som anges i första stycket gäller dessa föreskrifter om
avfallshantering.
Bestämmelserna i dessa föreskrifter med tillhörande bilagor utgör tillsammans
med kommunens avfallsplan den kommunala renhållningsordningen.
Definitioner
2 § Termer och begrepp som används i dessa föreskrifter har samma betydelse
som i 15 kapitlet miljöbalken och i avfallsförordningen.
I övrigt används följande begrepp med de betydelser som här anges:
1. Med den renhållningsansvariga nämnden avses kommunstyrelsen.
2. Med renhållaren avses Katrineholm Vatten och Avfall AB.
3. Med tillsynsmyndighet avses den nämnd som fullgör kommunens
skyldigheter inom miljö- och hälsoskyddsområdet.
4. Med VA-huvudmannen avses den som äger och driver allmän VAanläggning.
5. Med nyttjanderättshavare avses den som, utan att vara
fastighetsinnehavare, har rätt att bruka eller nyttja fastighet. Exempelvis
omfattas arrendatorer och servitutsinnehavare av begreppet.
6. Med väghållare avses den enskilde eller det organ som ansvarar för
väghållningen. Staten, kommunen, vägsamfälligheter eller
samfällighetsföreningar och enskild fastighetsägare är exempel på
väghållare.
2

7. Med tomt avses en egen fastighet eller del av en fastighet som är
bebyggd eller avses bebyggas.
8. Med permanentboende avses att en eller flera personer är folkbokförda
på fastigheten/i byggnaden.
9. Med fritidshus avses byggnad som taxerats som fritidshus och som är
avsedd att användas som tillfällig bostad under semester eller fritid och
som inte nyttjas för permanentboende.
10. Med verksamhet avses alla verksamheter som inte är privathushåll t.ex.
skolor, restauranger, butiker, företag och institutioner.
11. Med flerbostadshus avses bostadsenhet med minst tre lägenheter.
12. Med en- och tvåfamiljshus menas friliggande hus med en eller två
bostäder, t.ex. enplanshus, villor, stugor, jaktstugor, boningshus på
jordbruksfastighet, lantställen, sommarhus, fritidshus samt parhus, radhus
och kedjehus där varje bostad har ett eget tak och en egen ingång.
13. Med matavfall avses biologiskt lättnedbrytbart hushållsavfall, dock inte
trädgårdsavfall, enligt bilaga 1.
14. Med grovavfall avses hushållsavfall som är så tungt eller skrymmande
eller har andra egenskaper som gör att det inte är lämpligt att samla in i
säck eller kärl.
15. Med behållare avses säck, kärl av plast, container, underjordsbehållare,
latrinbehållare eller någon annan anordning för uppsamling av
hushållsavfall.
16. Med enskilda avloppsanläggningar avses t.ex. slutna tankar,
slamavskiljare och minireningsverk som inte ingår i en allmän VAanläggning. Även filtermaterial från fosforfällande anläggningar inkluderas i
begreppet.
Kommunens ansvar för renhållning, information och tillsyn
3 § Den renhållningsansvariga nämnden har verksamhetsansvar för
hanteringen av hushållsavfall i kommunen, med särskilt ansvar för att
hushållsavfall som utgörs av farligt avfall samlas in och transporteras till en
behandlingsanläggning.
Hantering av det avfall som omfattas av kommunens ansvar utförs av
renhållaren.
4 § Tillsynen över avfallshanteringen enligt miljöbalken och enligt föreskrifter
meddelade med stöd av miljöbalken utförs av tillsynsmyndigheten.
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5 § Renhållaren informerar hushållen om avfallshanteringen och de
insamlingssystem för förpackningar, tidningar och för avfall från elektriska och
elektroniska produkter som är tillgängliga i kommunen.

Fastighetsinnehavares och nyttjanderättshavares ansvar för betalning och
information
6 § Avgift ska betalas för den insamling, transport, återvinning och
bortskaffande av avfall som utförs genom renhållarens försorg i enlighet med
föreskrifter som kommunen har meddelat med stöd av 27 kap. 4 §
miljöbalken. Fastighetsinnehavaren är betalningsskyldig enligt fastställd taxa.
Betalningsskyldigheten kan inte överföras på nyttjanderättshavaren.
Fastighetsinnehavaren är ansvarig för avfall som uppkommer på fastigheten
och för att hantera det uppkomna avfallet så att risk för skada eller olägenhet
för människors hälsa eller miljön inte uppstår.
Fastighetsinnehavare av fastighet där hushållsavfall uppkommer ska inneha
hushållsavfallsabonnemang.
7 § Fastighetsinnehavare är skyldig att i erforderlig omfattning informera den
eller de som bor i eller är verksamma på fastigheten om gällande regler för
avfallshantering.
Fastighetsinnehavare ska till renhållaren anmäla ändring som berör
avfallshanteringen eller hushållsavfallsabonnemang.

Hushållsavfall
Skyldighet att lämna avfall
8 § Hushållsavfall ska lämnas till renhållaren om inte annat anges i dessa
föreskrifter.
Sortering av hushållsavfall inklusive grovavfall
9 § Varje fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare ska sortera ut de
avfallsslag som anges i bilaga 1 som hör till dessa föreskrifter. Det utsorterade
avfallet lämnas av fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren på plats
som anvisas i bilaga 1.
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Fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare är skyldiga att se till att det
utsorterade avfallet transporteras bort från fastigheten så ofta att olägenhet
för människors hälsa och miljön inte uppstår.
10 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare ska sortera ut matavfall
och hålla det skilt från annat avfall genom att lämna det i de särskilda påsar
som tillhandahålls för ändamålet av renhållaren. Påsarna ska lämnas i avsedd
behållare. Närmare vägledning angående vad som utgör matavfall framgår av
de sorteringsanvisningar som tillhandahålls av renhållaren.
11 § Anslutning av matavfallskvarn regleras i enlighet med gällande ABVA.
Emballering av hushållsavfall, fyllnadsgrad och vikt
12 § I behållare och utrymme för avfall får endast läggas sådant avfall för vilket
behållaren och utrymmet är avsedda. Avfall som läggs i behållare ska vara
förpackat enligt renhållarens anvisningar. Förpackningen ska även vara väl
försluten för att förhindra spridning av avfallet liksom uppkomsten av skada,
ohälsa, annan olägenhet samt minimera risk för olycksfall. Se anvisning i bilaga
2. Behållare som inte uppfyller ovanstående krav hämtas ej vid ordinarie
hämtningstillfälle. Hämtningen hanteras separat och kan medföra tillägg enligt
taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet.
Varm aska, slagg, frätande ämnen eller ämnen som kan förorsaka antändning
får ej läggas i behållaren.
13 § Behållare får inte fyllas mer än så att den lätt kan tillslutas och flyttas utan
orimliga svårigheter samt att den tillgodoser gällande arbetsmiljökrav.
Latrinbehållare ska förslutas av fastighetsinnehavaren eller
nyttjanderättshavaren och förses med sådan etikett som renhållaren
tillhandahåller.
Anskaffande, underhåll och skötsel av behållare och annan utrustning
14 § En förteckning över behållare och annan utrustning som tillhandahålls av
renhållaren anges i bilaga 2.
15 § Kärl ägs och tillhandahålls av renhållaren. Fastighetsinnehavaren har
ansvar för rengöring och tillsyn av kärl. Säckar tillhandahålls inte. Container
och latrinbehållare tillhandahålls av renhållaren.
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Fastighetsinnehavaren ansvarar för och bekostar installation och underhåll av
övriga inom fastigheten förekommande anordningar och utrymmen för
avfallshanteringen samt för städning och borttagande av hinder. Andra
behållare, såsom säckhållare, samt enskilda avloppsanläggningar anskaffas,
installeras och underhålls av fastighetsinnehavaren. Inrättandet av
avloppsanläggningar kräver anmälan/ansökan hos den kommunala nämnden.
16 § Behållare ska vara tillgängliga och ges service i form av återkommande
underhåll för att förebygga driftavbrott och olägenhet såsom buller, lukt och
dylikt. Såväl behållare som inom fastigheten förekommande anordningar och
utrymmen för avfallshantering ska installeras och underhållas så att kraven på
god arbetsmiljö uppfylls och risken för olycksfall minimeras.
Hämtnings- och transportvägar
17 § Fastighetsinnehavaren ska se till att transportvägen fram till
avfallsbehållarens hämtnings- och tömningsplats hålls i farbart och
lättframkomligt skick. Transportvägen ska röjas från sly, utstickande grenar
och vintertid från snö och hållas halkfri. Hämtningsväg som nyttjas vid
hämtning av hushållsavfall, samt vändplan i de fall behov av att vända
hämtningsfordon föreligger, ska vara så dimensionerad och hållas i sådant
skick att den är farbar för hämtningsfordon, såvida inte särskilda skäl
föreligger.
18 § Renhållaren ska ha tillträde till de utrymmen i fastigheten där arbetet ska
utföras. Nycklar, portkoder och dylikt ska vid begäran om hämtning lämnas till
renhållaren eller till den renhållaren anlitar. Ändringar ska utan uppmaning
meddelas renhållaren.
19 § Behållare ska vara uppställda så att hantering med den utrustning som
används i kommunens renhållningssystem kan ske och att hämtning
underlättas.
Behållare ska inför hämtning normalt ställas vid tomtgräns så nära
uppställningsplats för hämtningsfordon som möjligt, såvida inte särskilda skäl
föreligger häremot eller det är fråga om tömning av särskilda behållare såsom
enskilda avloppsanläggningar och fettavskiljare, eller om renhållaren
informerat om annan plats. Om farbar väg inte kan anordnas ska avfallet
lämnas på plats som anvisas av kommunen.
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20 § En fastighetsinnehavare med flerbostadshus belägna på en eller flera
fastigheter med gemensam tomtgräns får ha en samlad uppställningsplats för
ett eller flera kärl efter meddelande till renhållaren.
Hämtningsområde och hämtningsintervall
21 § Kommunen består av tre hämtningsområden; centralort, utanför
centralort samt tätorten Valla, se bilaga 3.
22 § Ordinarie hämtning av hushållsavfall sker med nedanstående intervall
enligt punktsatserna:
1. Från flerbostadshus och verksamheter sker hämtning av matavfall och
övrigt brännbart hushållsavfall varannan vecka hela året. I centralorten och
tätorten Valla kan hämtning förekomma varje vecka enligt vad renhållaren
bestämmer.
2. Från en- och tvåfamiljshus för permanentboende sker hämtning av
matavfall och övrigt hushållsavfall varannan vecka hela året.
3. Från fritidshus som ej används för permanentboende sker hämtning av
matavfall och övrigt hushållsavfall varannan vecka under sommarperiod
enligt information från renhållaren.
4. Hämtning av utsorterat farligt avfall sker genom insamling enligt
information från renhållaren.
5. Hämtning av brännbart grovavfall och icke brännbart grovavfall sker efter
beställning från fastighetsinnehavaren/nyttjanderättshavaren enligt
information från renhållaren.
6. Hämtning av latrin sker enligt beställning från fastighetsinnehavaren/
nyttjanderättshavaren efter information från renhållaren.
7. Hämtning av slam från slamavskiljare och minireningsverk ska ske minst
en gång per år.
8. Hämtning av slam från BDT-brunnar ska ske minst vartannat år.
9. Tömning av sluten tank sker vid behov efter beställning av
fastighetsinnehavaren/nyttjanderättshavaren men minst en gång per år.
10. Hämtning av filtermaterial från fosforfällande anläggning sker i enlighet
med villkor i tillstånd från tillsynsmyndigheten.
11. Hämtning av fett från fettavskiljare ska ske efter vad som krävs för att
säkerställa anläggningens funktion eller enligt gällande ABVA.
12. Utöver ordinarie hämtning kan extra hämtningar beställas mot avgift
enligt taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från annan
verksamhet.
23 § Från en- och tvåfamiljshus för permanentboende eller fritidsboende kan
hushållsavfall hämtas var fjärde vecka under förutsättning att:
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fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren till tillsynsmyndigheten har
gjort en anmälan om kompostering av matavfall och allt matavfall
komposteras på fastigheten,
eller
fastighetsägaren ansökt och fått VA-huvudmannens skriftliga medgivande
gällande installation av matavfallskvarn kopplad till den allmänna
avloppsanläggningen,
eller
fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren till tillsynsmyndigheten
gjort en anmälan om ändrad sammansättning av avloppsvattnet med
anledning av installation av matavfallskvarn kopplad till enskild
avloppsanläggning eller annan VA-anläggning.
Beställning av utsträckt hämtningsintervall görs hos renhållaren.
Särskilt om hushållsavfall från verksamheter
24 § Hushållsavfall från verksamheter ska hållas skilt från annat avfall än
hushållsavfall. För hushållsavfall från verksamheter gäller 8-23 §§, 27-31 §§ om
ej annat anges nedan.
Hushållsavfall som utgörs av elektriska och elektroniska produkter lämnas vid
kommunens återvinningscentral eller vid annat ställe som anges i bilaga 1.
Verksamheter ska sortera ut matavfall och hålla det skilt från annat avfall
genom att lämna det i särskilda påsar eller separata kärl som tillhandahålls för
ändamålet av renhållaren. Sorteringsanvisningar gällande matavfall framgår av
bilaga 1 och 2.

Annat avfall än hushållsavfall
Uppgiftsskyldighet
25 § Den som yrkesmässigt bedriver verksamhet där det uppstår annat avfall
än hushållsavfall ska på begäran av tillsynsmyndigheten lämna de uppgifter i
fråga om avfallets art, sammansättning, mängd och hantering som behövs som
underlag för kommunens renhållningsordning.
26 § Den som yrkesmässigt tillverkar, till Sverige för in eller säljer en
förpackning eller en vara som är innesluten i en sådan förpackning, ska på
anmodan av tillsynsmyndigheten lämna de uppgifter i fråga om
förpackningsavfallets art, sammansättning, mängd och hantering som behövs
som underlag för kommunens renhållningsordning.
8

Slam
Allmänt om slam
27 § För de slamanläggningar som enligt funktionskrav måste återfyllas med
vatten i samband med eller i direkt anslutning till tömning ansvarar
fastighetsinnehavaren för återfyllningen. Återfyllning kan beställas av
renhållaren mot avgift enligt taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt
avfall från annan verksamhet.
a) För enskilda avloppsanläggningar bör lock eller manlucka kunna öppnas
av en person, får inte vara övertäckt när tömning ska ske och bör inte väga
mer än 15 kg. Tunga/stora lock och övriga hinder kan medföra tillägg enligt
taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet.
Fastighetsinnehavaren ansvarar för anläggningens anskaffning, skötsel och
underhåll.
b) Fettavskiljare ska uppfylla krav enligt standard SSEN 1825-1 och 2. Lock
och manlucka bör kunna öppnas av en person, får inte vara övertäckt när
tömning ska ske och bör inte väga mer än 15 kg. Vattenanslutning bör
finnas i fettavskiljares närhet. Tunga/stora lock, övriga hinder eller
avsaknad av vattenanslutning kan medföra tillägg enligt taxa för
hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet.
Fastighetsinnehavaren ansvarar för anläggningens anskaffande, skötsel och
underhåll.
28 § Enskilda avloppsanläggningar och fettavskiljare ska vara lättillgängliga för
tömning. Avstånd mellan uppställningsplats för slambil och anslutningsplats
bör vid nyanläggning inte överstiga 10 meter. Slangdragning längre än 10
meter eller hinder vid tömning kan medföra tillägg enligt taxa för hushållsavfall
och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet.
29 § Fett från avskiljare vid butik, restaurang, bageri, gatukök och liknande
verksamhet ingår i begreppet hushållsavfall och därmed jämförligt avfall.
Hämtning av fett från fettavskiljare ska ske efter vad som krävs för att
säkerställa anläggningens funktion eller enligt gällande ABVA.
30 § Filtermaterial från fosforfällande anläggningar och andra jämförbara filter
ska hämtas i enlighet med det tillstånd som getts av kommunens
tillsynsmyndighet för enskilda avloppsanläggningar och ska följa leverantörens
hanteringsanvisningar. Filtermaterialet ska vid hämtning vara väl förpackat och
tillgängligt på sådant sätt att hämtning enkelt kan utföras. I anslutning till
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anläggningen ska fastighetsinnehavaren tillhandahålla instruktioner/skyltar för
att möjliggöra en enkel hämtning för renhållaren.
Anläggningar med filtermassa i lösvikt och som tillkommit innan 2017-04-24 är
undantagna från kravet att filtermassor ska vara förpackat. Filtermaterial i
lösvikt ska vara sugbart, eventuellt efter vattentillförsel. För tömning av
filtermaterial i lösvikt hänvisas till bestämmelser om avstånd mellan
slamsugningsfordonets angöringsplats och slambrunn.
För tömning/hämtning av filtermaterial i säck ska utrymme för
tömning/hämtning med kranfordon finnas. Avståndet mellan kranfordonets
angöringsplats och filtermaterialet får vara högst 10 meter om förpackat
filtermaterial om <500 kg används och högst fem meter om <1 000 kg
används. Den fria höjden ska vara minst sju meter, även mellan kranfordonets
angöringsplats och filtermaterialet. Om ovanstående krav inte uppfylls krävs
särskild hämtningsteknik vilket kan medföra tillägg enligt taxa för hushållsavfall
och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet.
Efter det att uttjänt filtermaterial hämtats ska nytt filtermaterial omgående
tillföras anläggningen genom fastighetsinnehavarens försorg.
31 § Enskilda avloppsanläggningar ska tömmas i enlighet med det tillstånd som
getts av tillsynsmyndigheten, följa leverantörens hanteringssanvisningar samt
vara lättillgängliga för tömning. Det ska vara tydligt markerat var på
fastigheten som anläggningen finns samt på själva anläggningen var
slamtömning ska ske. Tydliga slamtömningsinstruktioner ska finnas tillgängliga
i direkt anslutning till minireningsverk.
Fastighetsinnehavaren är skyldig att vidta åtgärder för att skydda sin
anläggning från skador vid tömning med slambil. Fastighetsinnehavaren
ansvarar för att eventuella förberedelser inför tömning utförs enligt
anläggningsleverantörens anvisningar.

Undantag
Allmänt om undantag
32 § Alla undantag som utfärdas enligt dessa föreskrifter är personanknutna
och upphör därmed att gälla vid nya ägarförhållanden. Vid ändring av
ägarförhållanden måste ny anmälan/ansökan göras. Beviljade undantag kan
tidsbegränsas. Tidsbegränsningen bestäms av tillsynsmyndigheten. I
paragraferna för undantag anges vilken instans som ska ta emot
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anmälan/ansökan. Undantag kan återkallas om förutsättningarna för dessa
förändrats, den enskilde vid ansökan lämnat felaktiga uppgifter eller om villkor
för undantag inte efterlevts. Tillsynsmyndigheten ska översända kopia av
beslut till renhållaren.
Handläggning av anmälnings- och ansökningsärenden
33 § Anmälan/ansökan ska göras skriftligen och innehålla uppgifter om vilka
avfallsslag som avses omhändertas, en redogörelse för på vilket sätt
omhändertagandet ska ske utan att det innebär risk för olägenhet för
människors hälsa och miljön samt uppgift om den tidsperiod som
anmälan/ansökan avser.
Gemensam avfallsbehållare
34 § Tillsynsmyndigheten får, efter ansökan från två fastighetsägare av varsin
fastighet för småhus, fritidshus eller flerbostadshus som har gemensam
tomtgräns eller är jämförligt närliggande, medge användande av gemensam
avfallsbehållare under förutsättning att bestämmelserna i dessa föreskrifter
uppfylls och att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppstår.
Detsamma gäller om båda fastigheterna är närliggande, har samma
fastighetsinnehavare eller om avfallsbehållarna sedan tidigare har samma
uppställningsplats. Ansökan om gemensam avfallsbehållare ska göras hos
tillsynsmyndigheten.
Eget omhändertagande av hushållsavfall
35 § Avfall får endast tas om hand på den egna fastigheten enligt vad som
anges nedan och under förutsättning att det kan ske utan risk för olägenhet
för människors hälsa och miljön.
36 § Trädgårdsavfall från fastigheten får komposteras på den egna fastigheten
utan särskild anmälan.
Torrt trädgårdsavfall som inte kan komposteras får eldas endast om det kan
ske utan att olägenhet uppstår och i enlighet med gällande bestämmelser.
37 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som själv avser att
kompostera annat hushållsavfall än trädgårdsavfall från fastigheten ska
anmäla detta till tillsynsmyndigheten. Kompostering av matavfall på
fastigheten ska efter anmälan ske i skadedjurssäker behållare och på sådant
sätt att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår.
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38 § Kompostering av latrin från fastigheten kan efter ansökan till
tillsynsmyndigheten ske i särskild därför avsedd anläggning på fastigheten.
Sedan kompostering skett får latrinet användas på fastigheten.
39 § Eget omhändertagande av slam från enskilda anläggningar och
filtermaterial från fosforfällande anläggningar från den egna fastigheten kan
efter ansökan till tillsynsmyndigheten ske i särskild därför avsedd anläggning
på fastigheten eller annat liknande omhändertagande för användning av
näringsämnen på fastigheten.
Utsträckt hämtningsintervall
40 §
a) Tillsynsmyndigheten får efter ansökan från fastighetsinnehavaren medge att
hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar ska ske vartannat år om
särskilda skäl föreligger.
b) VA-huvudmannen kan efter ansökan medge förändringar i
hämtningsintervallet för fettavskiljare om särskilda skäl föreligger, under
förutsättning att anläggningens funktion säkerställs.
41 § Tillsynsmyndigheten kan efter ansökan medge förändringar i hämtning av
filtermaterial från fosforfällande anläggningar om särskilda skäl föreligger.
Uppehåll i hämtning
42 § Uppehåll i hämtning av hushållsavfall vid permanentbostad kan efter
ansökan medges fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare om
fastigheten inte kommer att nyttjas under en sammanhängande tid om minst
sex månader. Uppehåll i hämtning vid fritidshus kan efter ansökan medges om
fastigheten inte nyttjas under hela hämtningssäsongen. Ansökan ska göras hos
tillsynsmyndigheten senast två månader före den begärda uppehållsperioden.
Vid uppehållsperiodens slut återupptas hämtning automatiskt om inte förnyad
ansökan gjorts och beviljats.
Befrielse från skyldigheten att överlämna hushållsavfall till kommunen
43 § Fastighetsinnehavare som själv kan ta hand om sitt hushållsavfall på den
egna fastigheten på ett sätt så att inte olägenhet uppstår kan, efter ansökan
till tillsynsmyndigheten om det finns särskilda skäl, befrias från skyldigheten
att lämna avfall till renhållaren för transport, bortskaffande och återvinning.
Tillsynsmyndigheten kan, när särskilda skäl föreligger, medge ytterligare
undantag från dessa föreskrifter.
Sluttömning av enskilda avloppsanläggningar
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44 § Sluttömning av enskilda avloppsanläggningar ska ske när en fastighet
kopplats till det allmänna spillvattennätet eller när en slamavskiljare eller
sluten tank av annan anledning tas ur bruk.
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Ikraftträdande
Dessa föreskrifter träder i kraft i samband med fastställande i
kommunfullmäktige då avfallsföreskrifter för Katrineholms kommun antagna
2009-05-18 § 71, och reviderades senast 2017-04-24 § 71, upphör att gälla.
Beslut meddelade med stöd av tidigare gällande avfallsföreskrifter ska anses
vara meddelade med stöd av motsvarande bestämmelser i denna föreskrift.
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Container
8 m3

Avsedd för
Hushåll och
verksamheter
Verksamheter

Tillhandahålls inte

Hållare
Tillhandahålls

600 mm

15 kg

1 (1)

700 mm

Allt avfall ska vara packat i påse av plast.
Alla påsar ska knytas med dubbelknut.
Gröna påsar får inte inneslutas i annan påse eller säck.
Gröna påsar med matavfall och påsar med brännbart avfall ska
läggas i behållare för hushållsavfall.
Påse med avfall får maximalt ha måttet 600 x 600 x 700 mm.
Påse med avfall får maximalt ha vikten 15 kg.
Löst avfall får inte förekomma i behållaren.

600 mm

•
•
•

•
•
•
•

Följande gäller för avfall som lämnas i behållare för hushållsavfall:
(Gäller inte 140 l matavfallskärl för verksamheter.)

60 liter

Påssortiment
6 liter

Gröna påsar och hållare för matavfall tillhandahålls av renhållaren enligt tabell
nedan.

140 l
matavfallskärl för
verksamheter
23 l
latrinbehållare

Kärl
190 l
370 l
660 l

Förteckning över behållare och annan utrustning som tillhandahålls av
renhållaren

Bilaga 2

Föreskrifter om avfallshantering inom Katrineholms
kommun

1/

Föreskrifter om avfallshantering inom Katrineholms kommun
Bilaga 1
Sorteringsbilaga
Nedanstående gäller hushållsavfall. Nedan
uppräknade avfallsslag ska sorteras ut från
hushållsavfallet.

Matavfall
Matavfall är biologiskt lättnedbrytbart avfall
eller livsmedelsavfall från hushåll eller
verksamheter som restauranger, storkök,
butiker eller livsmedelsindustri. Matavfall är
rester av det man äter som till exempel blivit
över, har bortrensats eller är utgånget.
Matavfall ska sorteras ut och hållas skilt från
annat avfall. Matavfallet ska lämnas i de
särskilda påsar eller separata kärl som
tillhandahålls för ändamålet av renhållaren.
Närmare vägledning angående vad som utgör
matavfall framgår av de sorteringsanvisningar
som tillhandahålls av renhållaren. Egen
matavfallskompostering ska anmälas till
tillsynsmyndigheten enligt vad som framgår i
föreskrifterna om avfallshantering.

Grovavfall
Grovavfall utgörs av hushållsavfall som på
grund av sin beskaffenhet inte ryms i avsett
kärl eller behållare för hushållsavfall, så kallat
skrymmande avfall, exempelvis utrangerade
möbler, cyklar, barnvagnar och större
emballage. Grovavfall från hushåll kan
transporteras till någon av kommunens
återvinningscentraler av
fastighetsägare/nyttjanderättshavare/boende
och lämnas där. Grovavfallet kan också, efter
beställning enligt schema som publiceras på
renhållarens hemsida, hämtas vid fastigheten
av renhållaren eller den renhållaren anlitar.
Hämtning förutsätter att avfallet buntas eller
emballeras på lämpligt sätt samt förses med
märkning så det tydligt framgår att det är
grovavfall och från vilken fastighet detta
härrör.

innehållet tydligt vara angivet. Hämtning av
utsorterat farligt avfall sker genom insamling
enligt schema som publiceras på renhållarens
hemsida.
Med farligt avfall avses bland annat:
 färg, tryckfärg, lim och hartser som
innehåller farliga ämnen,
 kemikalier,
 lim, t.ex. kontaktlim, epoxylim, spackel
 syror och basiskt avfall (t.ex. frätande
ämnen som kaustiksoda, svavelsyra,
ammoniak, lut),
 spillolja och annat oljeavfall,
 fotokemikalier, t.ex. fix och framkallare,
 bekämpningsmedel,
 lösningsmedel,
 kvicksilveravfall, t.ex. termometrar,
barometrar, reläer,
 aerosoler (sprayburkar),
 cytostatika,
 el- och elektronikavfall.

Avfall med producentansvar
Avfall som omfattas producentansvaret, t.ex.
tidningar, förpackningar, el- och
elektronikavfall, uttjänta bilar m.m. ska
hanteras enligt särskilda anvisningar från
respektive producent. Återvinningsbart
material ska utsorteras och lämnas till den
plats som producent anvisar.
Förpackningar
Förpackningar av papper, metall, plast, färgat
och ofärgat glas samt tidningar och
returpapper ska lämnas vid en
återvinningsstation (ÅVS), i ett fastighetsnära
system som fastighetsägaren tillhandahåller
eller på annan plats som anvisas av producent.

El- och elektronikavfall, lysrör,
lågenergilampor och glödlampor samt
batterier
El- och elektronikavfall t.ex. kyl- och
frysskåp, spisar, TV-apparater och
batteridrivna leksaker samt lysrör,
lågenergilampor, glödlampor och batterier
som omfattas av producentansvar ska
Trädgårdsavfall
hushållen lämna på kommunens
Trädgårdsavfall från fastigheten får
återvinningscentral, i ett fastighetsnära system
komposteras på den egna fastigheten eller
som fastighetsägaren tillhandahåller eller på
lämnas på kommunens återvinningscentral.
annan plats som anvisats av producent.
Butiker som säljer elutrustning måste från och
med 1 oktober 2015 ta emot uttjänta
Hushållens farliga avfall
elprodukter. I mindre butiker gäller ”en mot
Farligt avfall är ett sådant ämne eller föremål
en-principen”, vilket innebär att du kan lämna
som är avfall och som är markerat med en
ditt elavfall när du köper en ny liknande
asterisk (*) i avfallsförordningens (2011:927) produkt. Större butiker som säljer elutrustning
bilaga 4 eller som omfattas av föreskrifter som och som har en försäljningsyta på över 400
har meddelats med stöd av 12 § samma
kvadratmeter har skyldighet att ta emot alla
förordning. Olika slags farligt avfall får inte
typer av småelektronik, som är mindre än 25
blandas. Farligt avfall kan lämnas till
cm, även om du inte köper något nytt.
återvinningscentralen. Inlämnat farligt avfall
ska vara väl förpackat så att det går att hantera Undantag: Lysrör och andra ljuskällor med
och lagra utan att det innebär risker för
innehåll av kvicksilver ska hanteras som
personal och utrustning. På förpackningen ska farligt avfall.

Läkemedel
Läkemedel från hushåll ska lämnas till apotek.
Undantag: Cytostatika ska hanteras som farligt
avfall, se ovan.
Kasserade/uttjänta bildäck
Kasserade/uttjänta bildäck, med eller utan
fälg, ska lämnas till däckförsäljare eller på
annan plats som anvisas av producent. De kan
även lämnas på kommunens
återvinningscentral.
Uttjänta bilar
Uttjänta bilar ska lämnas till plats som anvisas
av producent.
Ytterligare avfall med producentansvar kan
tillkomma. I sådana fall hänvisas till
producenternas sorteringsanvisningar.

Övrigt avfall
Nedan uppräknade avfallsslag kan sorteras ut
från hushållsavfallet och lämnas på de
uppsamlingsställen som anges vid respektive
avfallsslag.

Återanvändning
Återanvändning innebär att något kan
användas igen istället för att återvinnas eller
kastas. På återvinningscentralen finns
möjlighet att lämna saker till återanvändning.

Kasserade sprutor och kanyler
Kasserade sprutor och kanyler ska, väl
emballerade så att skada, ohälsa, annan
olägenhet eller risk för olycksfall inte
uppkommer, läggas i behållare för kasserade
sprutor och kanyler som kan hämtas på apotek.
Fylld behållare återlämnas till ett apotek.

Mindre mängd byggavfall
Hantering av byggavfall ingår inte i
kommunens renhållningsansvar. Mindre
mängd byggavfall från reparationer i lägenhet
och villa kan dock lämnas till kommunens
återvinningscentral.

Avfall från husbehovsjakt
Jaktavfall ska i första hand läggas tillbaka i
skogen. Mindre mängd jaktavfall kan läggas i
behållaren under förutsättning att det är väl
emballerat, enligt bilaga 2. Jaktavfall anses
inte vara matavfall och ska inte läggas i påse
avsedd för matavfall.

Döda sällskapsdjur
Kontakta veterinär för kremering av djuret. Är
det ett litet djur kan det läggas emballerat,
enligt bilaga 2, i behållare för hushållsavfall.

Katrineholms kommuns nuvarande föreskrifter
där föreslagna revideringar redovisas i rutor.

Föreskrifter om
Styrdokument
avfallshantering inom
Katrineholms kommun
Katrineholms kommuns
författningssamling (KFS nr 2.02)

Senast reviderad av kommunfullmäktige 2017-04-24, § 71
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2.02 FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING INOM KATRINEHOLMS
KOMMUN
Styrdokument- Författningssamling
Datum

2017-04-24

Beslutshistorik
Antagen av kommunfullmäktige 2009-05-18, § 71
Ändrad av kommunfullmäktige
2010-11-15, § 15
2014-10-20, § 10
2017-04-24, § 71

Omformulering/tillägg
Innehållsförteckning är tillagd.
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2.02 FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING INOM KATRINEHOLMS
KOMMUN
Styrdokument- Författningssamling
Datum

2017-04-24

Inledande bestämmelser
Gällande lagstiftning
1 § För kommunens avfallshantering gäller
• miljöbalken (1998:808) och avfallsförordning (2011:927),
• föreskrifter om avfallshantering i förordningar utfärdade med stöd av
miljöbalken,
• övriga författningar gällande hantering av avfall,
• andra författningar t.ex. lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster och
arbetsmiljölagen (1977:1160),
• allmänna bestämmelser för användande av Katrineholms kommuns allmänna
vatten- och avloppsanläggning samt information till fastighetsägare (ABVA),
• renhållningstaxa för Katrineholms kommun,
• tillsynsmyndighetens taxa
Utöver de författningar som anges i första stycket gäller dessa föreskrifter om
avfallshantering.
Bestämmelserna i dessa föreskrifter med tillhörande bilagor utgör tillsammans
med kommunens avfallsplan, den kommunala renhållningsordningen.
1 § Omformulering/tillägg
Frasen ”bland annat” är tillagd efter 1 § För kommunens
avfallshantering gäller;
1 § För kommunens avfallshantering gäller bland annat
Benämningen ”renhållningstaxa” ersätts med ”taxa för hushållsavfall
och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet”;
• taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från annan
verksamhet för Katrineholms kommun,
Definitioner
2 § Termer och begrepp som används i dessa föreskrifter har samma betydelse
som i 15 kapitlet miljöbalken och i avfallsförordningen.
I övrigt används följande begrepp med de betydelser som här anges:
1. Med den renhållnings-ansvariga nämnden avses kommunstyrelsen.
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2. Med renhållaren avses Katrineholm Vatten och Avfall AB.
3. Med tillsynsmyndighet avses den nämnd som fullgör kommunens
skyldigheter inom miljö- och hälsoskyddsområdet.
4. Med nyttjanderättshavare avses den som, utan att vara fastighetsinnehavare,
har rätt att bruka eller nyttja fastighet.
Exempelvis omfattas arrendatorer och servituts-innehavare av begreppet.
5. Med väghållare avses den enskilde eller det organ som ansvarar för
väghållningen. Staten, kommunen, vägsamfälligheter eller
samfällighetsföreningar och enskild fastighetsägare är exempel på
väghållare.
6. Med tomt avses en egen fastighet eller del av en fastighet, som är bebyggd
eller avses bebyggas.
7. Med permanentboende avses att en eller flera personer är folkbokförda på
fastigheten/i byggnaden.
8. Med fritidshus avses byggnad som taxerats som fritidshus och som är avsedd
att användas som tillfällig bostad under semester eller fritid och som inte
nyttjas för permanentboende.
9. Med verksamhet avses alla verksamheter som inte är privathushåll t.ex.
skolor, restauranger, butiker, företag och institutioner.
10. Med en– och tvåfamiljshus menas friliggande hus med en eller två bostäder,
t.ex. enplanshus, villor, stugor, jaktstugor, boningshus på jordbruksfastighet,
lantställen, sommarhus, fritidshus samt parhus, radhus och kedjehus där
varje bostad har ett eget tak och en egen ingång.
11. Med matavfall avses biologiskt lättnedbrytbart hushållsavfall, dock inte
trädgårdsavfall, enligt bilaga 1.
12. Med grovavfall avses hushållsavfall som är så tungt eller skrymmande eller
har andra egenskaper som gör att det inte är lämpligt att samla in i säck eller
kärl.
13. Med behållare avses säck, kärl av plast, container, underjordsbehållare,
latrinbehållare eller någon annan anordning för uppsamling av
hushållsavfall.
14. Med enskilda avloppsanläggningar avses t.ex. slutna tankar, slamavskiljare
och minireningsverk som inte ingår i en allmän VA-anläggning. Även
filtermaterial från fosforfällande anläggningar inkluderas i begreppet.
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2 § Omformulering/tillägg
Tillagd punkt;
4. Med VA-huvudmannen avses den som äger och driver allmän
VA-anläggning.
Tillagd punkt;
11. Med flerbostadshus avses bostadsenhet med minst tre
lägenheter.
Omnumrering av punkt 4-9; 5-10.
Omnumrering av punkt 10-14; 12-16.

Kommunens ansvar för renhållning, information och tillsyn
3 § Den renhållningsansvariga nämnden har verksamhetsansvar för hanteringen
av hushållsavfall i kommunen, med särskilt ansvar för att hushållsavfall som
utgörs av farligt avfall samlas in och transporteras till en behandlingsanläggning.
Hantering av det avfall som omfattas av kommunens ansvar utförs av
renhållaren.
4 § Tillsynen över avfallshanteringen enligt miljöbalken och enligt föreskrifter
meddelade med stöd av miljöbalken utförs av tillsyns-myndigheten.
5 § Renhållaren informerar hushållen om avfallshanteringen och de
insamlingssystem för förpackningar, tidningar och för avfall från elektriska och
elektroniska produkter som är tillgängliga i kommunen.
Fastighetsinnehavares och nyttjanderättshavares ansvar för
betalning och information
6 § Avgift ska betalas för den insamling, transport, återvinning och
bortskaffande av avfall som utförs genom renhållarens försorg och i enlighet
med föreskrifter som kommunen har meddelat med stöd av 27 kap. 4 §
miljöbalken. Fastighetsinnehavaren är betalnings-skyldig enligt fastställd taxa.
Betalningsskyldigheten kan inte överföras på nyttjanderättshavaren.
Fastighetsinnehavaren är ansvarig för avfall som uppkommer på fastigheten och
för att hantera det uppkomna avfallet så att risk för skada eller olägenhet för
människors hälsa eller miljön inte uppstår.
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Fastighetsinnehavare av fastighet där hushållsavfall uppkommer, ska inneha
hushållsavfallsabonnemang.
6 § Omformulering/tillägg
Borttaget ord ”och”;
6 § Avgift ska betalas för den insamling, transport, återvinning och
bortskaffande av avfall som utförs genom renhållarens försorg i
enlighet med föreskrifter som kommunen har meddelat med stöd av
27 kap. 4 § miljöbalken.

7 § Fastighetsinnehavare är skyldig att i erforderlig omfattning informera den
eller de som bor i eller är verksamma i fastigheten om gällande regler för
avfallshantering.
Fastighetsinnehavare ska till renhållaren anmäla ändring som berör
avfallshanteringen eller hushållsavfallsabonnemang.
7 § Omformulering/tillägg
Omformulering av ”i” som ersätts med ”på”;
7 § Fastighetsinnehavare är skyldig att i erforderlig omfattning
informera den eller de som bor i eller är verksamma på fastigheten
om gällande regler för avfallshantering.

Hushållsavfall
Skyldighet att lämna avfall
8 § Hushållsavfall ska lämnas till renhållaren om inte annat anges i dessa föreskrifter.

Sortering av hushållsavfall inklusive grovavfall
9 § Varje fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare ska sortera ut de
avfallsslag som anges i bilaga 1 som hör till dessa föreskrifter. Det utsorterade
avfallet lämnas av fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren på plats
som anvisas i bilaga 1.
Fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare är skyldiga att se till att det
utsorterade avfallet transporteras bort från fastigheten så ofta att olägenhet för
människors hälsa och miljön inte uppstår.
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10 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare ska sortera ut matavfall och
hålla det skilt från annat avfall genom att lämna det i de särskilda påsar som
tillhandahålls för ändamålet av renhållaren. Påsarna ska lämnas i avsedd
behållare. Närmare vägledning angående vad som utgör matavfall framgår av de
sorteringsanvisningar som tillhandahålls av renhållaren.
11 § Anslutning av matavfallskvarn regleras i enlighet med gällande ABVA.
Emballering av hushållsavfall, fyllnadsgrad och vikt
12 § I behållare och utrymme för avfall får endast läggas sådant avfall för vilket
behållaren och utrymmet är avsedda. Avfall som läggs i behållare ska vara
förpackat enligt renhållarens anvisningar. Förpackningen ska även vara väl
försluten för att förhindra spridning av avfallet liksom uppkomsten av skada,
ohälsa och olycksfall i arbetet eller annan olägenhet. Se anvisning i bilaga 2.
Behållare som inte uppfyller ovanstående krav hämtas ej vid ordinarie
hämtningstillfälle. Hämtningen hanteras separat och kan medföra tillägg enligt
renhållningstaxan.
Varm aska, slagg, frätande ämnen eller ämnen som kan förorsaka antändning får
ej läggas i behållaren.
12 § Omformulering/tillägg
Omformulering av ”och olycksfall i arbetet eller annan olägenhet.”
som ersätts med ”annan olägenhet samt minimera risk för olycksfall”;
Förpackningen ska även vara väl försluten för att förhindra spridning
av avfallet liksom uppkomsten av skada, ohälsa, annan olägenhet
samt minimera risk för olycksfall.
Benämningen ”renhållningstaxa” ersätts med ”taxa för hushållsavfall
och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet”;
Hämtningen hanteras separat och kan medföra tillägg enligt taxa för
hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet.

13 § Behållare får inte fyllas mer än så att den lätt kan tillslutas och flyttas utan
orimliga svårigheter samt att den tillgodoser gällande arbetsmiljökrav.

7 (20)

_i

Katrineholms kommun ',

2.02 FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING INOM KATRINEHOLMS
KOMMUN
Styrdokument- Författningssamling
Datum

2017-04-24

Latrinbehållare ska förslutas av fastighetsinnehavaren eller
nyttjanderättshavaren och förses med sådan etikett som renhållaren
tillhandahåller. Etiketten ska ifyllas enligt renhållarens instruktion.
13 § Omformulering/tillägg
Borttagen text; ”Etiketten ska ifyllas enligt renhållarens instruktion.”

Anskaffande, underhåll och skötsel av behållare och annan utrustning
14 § En förteckning över behållare och annan utrustning som tillhandahålls av
renhållaren anges i bilaga 2.
15 § Kärl ägs och tillhandahålls av renhållaren. Fastighetsinnehavaren har
ansvar för rengöring och tillsyn av kärl. Säckar tillhandahålls inte. Container och
latrinbehållare tillhandahålls av renhållaren.
Fastighetsinnehavaren ansvarar för och bekostar installation och underhåll av
övriga inom fastigheten förekommande anordningar och utrymmen för
avfallshanteringen samt för städning och borttagande av hinder. Andra
behållare, såsom säckhållare, samt enskilda avloppsanläggningar anskaffas,
installeras och underhålls av fastighetsinnehavaren. Inrättandet av
avloppsanläggningar kräver anmälan/ansökan hos den kommunala nämnden.
16 § Behållare ska vara tillgängliga och ges service i form av återkommande
underhåll för att förebygga driftavbrott och olägenhet såsom buller, lukt och
dylikt. Såväl behållare som inom fastigheten förekommande anordningar och
utrymmen för avfallshantering ska installeras och underhållas så att kraven på
god arbetsmiljö uppfylls och risken för olycksfall minimeras.
Hämtnings- och transportvägar
17 § Fastighetsinnehavaren ska se till att transportvägen fram till
avfallsbehållarens hämtnings- och tömningsplats hålls i farbart och
lättframkomligt skick.
Transportvägen ska röjas från sly, utstickande grenar och vintertid från snö och hållas
halkfri. Hämtningsväg som nyttjas vid hämtning av hushållsavfall, samt vändplan i de
fall behov av att vända hämtningsfordon föreligger, ska vara så dimensionerad och
hållas i sådant skick att den är farbar för hämtningsfordon, såvida inte särskilda skäl
föreligger.
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Hämtningsplats och placering av behållare
18 § Renhållaren ska ha tillträde till de utrymmen i fastigheten där arbetet ska utföras.
Nycklar, portkoder och dylikt ska vid begäran om hämtning lämnas till renhållaren eller
till den renhållaren anlitar. Ändringar ska utan uppmaning meddelas renhållaren.

19 § Behållare ska vara uppställda så att hantering med den utrustning som
används i kommunens renhållnings-system kan ske och att hämtning
underlättas.
Behållare ska inför hämtning normalt ställas vid tomtgräns så nära
uppställningsplats för hämtnings-fordon som möjligt, såvida inte särskilda skäl
föreligger häremot eller det är fråga om tömning av särskilda behållare såsom
enskilda avlopps-anläggningar och fettavskiljare, eller om renhållaren
informerat om annan plats. Om farbar väg inte kan anordnas ska avfallet lämnas
på plats som anvisas av kommunen.
20 § En fastighetsinnehavare med flerbostadshus belägna på en eller flera
fastigheter med gemensam tomtgräns får ha en samlad uppställningsplats för ett
eller flera kärl efter meddelande till renhållaren.
Hämtningsområde och hämtningsintervall
21 § Kommunen består av tre hämtningsområden; centralort, utanför centralort
samt tätorten Valla, se bilaga 3.
22 § Ordinarie hämtning av hushållsavfall sker med nedanstående intervall
enligt punktsatserna:
1. Från flerbostadshus och verksamheter sker hämtning av matavfall och övrigt
brännbart hushållsavfall varannan vecka hela året. I centralorten och tätorten
Valla kan hämtning förekomma varje vecka enligt vad renhållaren
bestämmer.
2. Från en- och tvåfamiljshus för permanentboende sker hämtning av matavfall
och övrigt hushållsavfall varannan vecka hela året.
3. Från fritidshus som ej används för permanentboende sker hämtning av
matavfall och övrigt hushållsavfall varannan vecka under sommarperiod
enligt schema på renhållarens hemsida.
4. Hämtning av utsorterat farligt avfall sker genom insamling enligt det schema
som publiceras på renhållarens hemsida.
5. Hämtning av brännbart grovavfall och icke brännbart grovavfall sker enligt
schema som publiceras på renhållarens hemsida.
6. Hämtning av latrin sker enligt schema som publiceras på renhållarens
hemsida.
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7. Hämtning av slam från slamavskiljare och minireningsverk ska ske minst en
gång per år.
8. Tömning av sluten tank sker vid behov efter beställning av fastighets-/
nyttjanderättshavaren, men minst en gång per år.
9. Hämtning av filtermaterial från fosforfällande anläggning sker i enlighet
med villkor i tillstånd från tillsynsmyndigheten.
10. Tömning av fettavskiljare ska ske minst en gång per år eller efter vad som
krävs för att säkerställa anläggningens funktion enligt gällande ABVA.
11. Utöver ordinarie hämtning kan extra hämtningar beställas mot avgift enligt
renhållningstaxan.
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22 § Omformulering/tillägg
Punkt 3. Omformulering av ”schema på renhållarens hemsida” som ersätts
med ”information från renhållaren”;
3. Från fritidshus som ej används för permanentboende sker hämtning av
matavfall och övrigt hushållsavfall varannan vecka under sommarperiod
enligt information från renhållaren.
Punkt 4. Omformulering av ”det schema som publiceras på renhållarens
hemsida” som ersätts med ”information från renhållaren”;
4. Hämtning av utsorterat farligt avfall sker genom insamling enligt
information från renhållaren.
Punkt 5. Tillagd text ”efter beställning från fastighetsinnehavaren/
nyttjanderättshavaren”. Omformulering av ”schema som publiceras på
renhållarens hemsida” som ersätts med ”information från renhållaren”;
5. Hämtning av brännbart grovavfall och icke brännbart grovavfall sker
efter beställning från fastighetsinnehavaren/ nyttjanderättshavaren enligt
information från renhållaren.
Punkt 6. Tillagd text ”efter beställning från fastighetsinnehavaren/
nyttjanderättshavaren”. Omformulering av ”schema som publiceras på
renhållarens hemsida” som ersätts med ”information från renhållaren”;
6. Hämtning av latrin sker efter beställning från fastighetsinnehavaren/
nyttjanderättshavaren enligt information från renhållaren.
Punkt 8. Omformulering av ”fastighets-/ nyttjanderättshavaren”;
9. Tömning av sluten tank sker vid behov efter beställning av
fastighetsinnehavaren/nyttjanderättshavaren men minst en gång per år.
Punkt 10. Omformulering av ”Tömning av” som ersätts med ”Hämtning av
fett från”. Borttagen text ”minst en gång per år eller”. Tillagt ord ”eller”;
10. Hämtning av fett från fettavskiljare ska ske efter vad som krävs för att
säkerställa anläggningens funktion eller enligt gällande ABVA.
Punkt 11. Benämningen ”renhållningstaxa” ersätts med ”taxa för
hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet”;
11. Utöver ordinarie hämtning kan extra hämtningar beställas mot avgift
enligt taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från annan
verksamhet.
Tillagd punkt;
8. Hämtning av slam från BDT-brunnar ska ske minst vartannat år.
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23 § Från en- och tvåfamiljshus för permanentboende eller fritidsboende kan
hushållsavfall hämtas var fjärde vecka under förutsättning att
fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren till tillsynsmyndigheten har
gjort anmälan om kompostering av matavfall och att allt matavfall komposteras
på fastigheten. Beställning av utsträckt hämtningsintervall görs hos renhållaren.
23 § Omformulering/tillägg
Tillagd text ”eller fastighetsägaren ansökt och fått VA-huvudmannens
skriftliga medgivande gällande installation av matavfallskvarn kopplad
till den allmänna avloppsanläggningen, eller fastighetsinnehavaren
eller nyttjanderättshavaren till tillsynsmyndigheten gjort en anmälan
om ändrad sammansättning av avloppsvattnet med anledning av
installation av matavfallskvarn kopplad till enskild avloppsanläggning
eller annan VA-anläggning.”;
23 § Från en- och tvåfamiljshus för permanentboende eller
fritidsboende kan hushållsavfall hämtas var fjärde vecka under
förutsättning att:
fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren till
tillsynsmyndigheten har gjort en anmälan om kompostering av
matavfall och allt matavfall komposteras på fastigheten,
eller
fastighetsägaren ansökt och fått VA-huvudmannens skriftliga
medgivande gällande installation av matavfallskvarn kopplad till den
allmänna avloppsanläggningen,
eller
fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren till
tillsynsmyndigheten gjort en anmälan om ändrad sammansättning av
avloppsvattnet med anledning av installation av matavfallskvarn
kopplad till enskild avloppsanläggning eller annan VA-anläggning.
Beställning av utsträckt hämtningsintervall görs hos renhållaren.

Särskilt om hushållsavfall från verksamheter
24 § Hushållsavfall från verksamheter ska hållas skilt från annat avfall än
hushållsavfall. För hushållsavfall från verksamheter gäller 8-23 §§, 27-31 §§ om
ej annat anges nedan.
Hushållsavfall som utgörs av elektriska och elektroniska produkter lämnas vid
kommunens återvinnings-central eller vid annat ställe som anges i bilaga 1.
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Verksamheter ska sortera ut matavfall och hålla det skilt från annat avfall genom
att lämna det i särskilda påsar eller separata kärl som tillhandahålls för
ändamålet av renhållaren. Sorteringsanvisningar gällande matavfall framgår av
bilaga 1 och 2.
Annat avfall än hushållsavfall
Uppgiftsskyldighet
25 § Den som yrkesmässigt bedriver verksamhet där det uppstår annat avfall än
hushållsavfall ska på begäran av tillsynsmyndigheten lämna de uppgifter i fråga
om avfallets art, sammansättning, mängd och hantering som behövs som
underlag för kommunens renhållningsordning.
26 § Den som yrkesmässigt tillverkar, till Sverige för in eller säljer en
förpackning eller en vara som är innesluten i en sådan förpackning, ska på
anmodan av tillsynsmyndigheten lämna de uppgifter i fråga om
förpackningsavfallets art, sammansättning, mängd och hantering som behövs
som underlag för kommunens renhållningsordning.
Slam
Allmänt om slam
27 §
a) För enskilda avlopps-anläggningar bör lock eller manlucka kunna öppnas av
en person, får inte vara övertäckt när tömning ska ske och bör inte väga mer än
15 kg. Tunga/stora lock och övriga hinder kan medföra tillägg enligt
renhållningstaxan. Fastighetsinnehavaren ansvarar för anläggningens
anskaffning, skötsel och underhåll.
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b) Fettavskiljare ska uppfylla krav enligt standard SSEN 1825-1 och 2. Lock och
manlucka bör kunna öppnas av en person, får inte vara övertäkt när tömning ska
ske och bör inte väga mer än 15 kg. Varm- och kallvatten bör finnas i anslutning
till fettavskiljaren. Tunga/stora lock, övriga hinder eller avsaknad av varm- och
kallvattenanslutning kan medföra tillägg enligt renhållningstaxan.
Fastighetsinnehavaren ansvarar för anläggningens anskaffande, skötsel och
underhåll.
27 § Omformulering/tillägg
Tillagd text först i paragrafen som utgör inledning till paragrafens
punkt a) och b);
För de slamanläggningar som enligt funktionskrav måste återfyllas
med vatten i samband med eller i direkt anslutning till tömning
ansvarar fastighetsinnehavaren för återfyllningen. Återfyllning kan
beställas av renhållaren mot avgift enligt taxa för hushållsavfall och
därmed jämförligt avfall från annan verksamhet.
Punkt a) Benämningen ”renhållningstaxa” ersätts med ”taxa för
hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet”;
Tunga/stora lock och övriga hinder kan medföra tillägg enligt taxa
för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från annan
verksamhet.
Punkt b) Omformulering av text ”varm- och kallvattenanslutning”
som ersätts med ”vattenanslutning”. Omformulering av ”anslutning
till fettavskiljaren” som ersätts med ”fettavskiljares närhet”.
Benämningen ”renhållningstaxa” ersätts med ”taxa för hushållsavfall
och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet”;
Vattenanslutning bör finnas i fettavskiljares närhet. Tunga/stora
lock, övriga hinder eller avsaknad av vattenanslutning kan medföra
tillägg enligt taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från
annan verksamhet.
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28 § Enskilda avloppsanläggningar och fettavskiljare ska vara lättillgängliga för
tömning.
Avstånd mellan uppställningsplats för slambil och anslutningsplats bör vid
nyanläggning inte överstiga 10 meter. Slangdragning längre än 10 meter eller
hinder vid tömning kan medföra tillägg enligt renhållningstaxan.
28 § Omformulering/tillägg
Benämningen ”renhållningstaxa” ersätts med ”taxa för hushållsavfall
och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet”;
Slangdragning längre än 10 meter eller hinder vid tömning kan
medföra tillägg enligt taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt
avfall från annan verksamhet.

29 § Fett från avskiljare vid butik, restaurang, bageri, gatukök och liknande
verksamhet ingår i begreppet hushållsavfall och därmed jämförligt avfall.
Hämtning av fett från fettavskiljare ska ske vid behov och så ofta att funktionen
säkerställs eller enligt ABVA.
29 § Omformulering/tillägg
Omformulering av ”vid behov och så ofta att funktionen säkerställs”
som ersätts med ”efter vad som krävs för att säkerställa
anläggningens funktion”. Tillagt ord ”gällande”;
Hämtning av fett från fettavskiljare ska ske efter vad som krävs för
att säkerställa anläggningens funktion eller enligt gällande ABVA.

30 § Filtermaterial från fosforfällande anläggningar och andra jämförbara filter
ska hämtas i enlighet med det tillstånd som getts av kommunens
tillsynsmyndighet för enskilda avloppsanläggningar och ska följa leverantörens
hanteringsanvisningar. Filtermaterialet ska vid hämtning vara väl förpackat och
tillgängligt på sådant sätt att hämtning enkelt kan utföras. I anslutning till
anläggningen ska fastighetsinnehavaren tillhandahålla instruktioner/skyltar för
att möjliggöra en enkel hämtning för renhållaren.
Anläggningar med filtermassa i lösvikt och som tillkommit innan dessa
föreskrifter trätt i kraft är undantagna från kravet att filtermassor ska vara
förpackat. Filtermaterial i lösvikt ska vara sugbart, eventuellt efter
vattentillförsel. För tömning av filtermaterial i lösvikt hänvisas till bestämmelser
om avstånd mellan slamsugningsfordonets angöringsplats och slambrunn.
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För tömning/hämtning av filtermaterial i säck ska utrymme för
tömning/hämtning med kranfordon finnas. Avståndet mellan kran-fordonets
angöringsplats och filter-materialet får vara högst 10 meter om förpackat
filtermaterial om < 500 kg används och högst fem meter om
< 1 000 kg
används. Den fria höjden ska vara minst sju meter, även mellan kranfordonets
angöringsplats och filtermaterialet. Om ovanstående krav inte uppfylls krävs
särskild hämtningsteknik vilket kan medföra tillägg enligt renhållningstaxan.
Efter det att uttjänt filtermaterial hämtats ska nytt filtermaterial omgående
tillföras anläggningen genom fastighetsinnehavarens försorg.
30 § Omformulering/tillägg
Omformulering av ”dessa föreskrifter trätt i kraft” som ersätts med
”2017-04-24”;
Anläggningar med filtermassa i lösvikt och som tillkommit innan
2017-04-24 är undantagna från kravet att filtermassor ska vara
förpackat.
Benämningen ”renhållningstaxa” ersätts med ”taxa för hushållsavfall
och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet”;
Om ovanstående krav inte uppfylls krävs särskild hämtningsteknik
vilket kan medföra tillägg enligt taxa för hushållsavfall och därmed
jämförligt avfall från annan verksamhet.

31 § Enskilda avloppsanläggningar ska tömmas i enlighet med det tillstånd som
getts av tillsyns-myndigheten, följa leverantörens hanteringssanvisningar samt
vara lättillgängliga för tömning. Det ska vara tydligt markerat var på fastigheten
som anläggningen finns samt på själva anläggningen var slamtömning ska ske.
Tydliga slamtömningsinstruktioner ska finnas tillgängliga i direkt anslutning till
minireningsverk.
Fastighetsinnehavaren är skyldig att vidta åtgärder för att skydda sin anläggning
från skador vid tömning med slambil. Fastighetsinnehavaren ansvarar för att
eventuella förberedelser inför tömning utförs enligt anläggningsleverantörens
anvisningar.
Undantag
Allmänt om undantag
32 § Alla undantag som utfärdas enligt dessa föreskrifter är personanknutna och
upphör därmed att gälla vid nya ägarförhållanden. Vid ändring av
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ägarförhållanden måste ny anmälan/ansökan göras. Beviljade undantag kan
tidsbegränsas. Tidsbegränsningen bestäms av tillsynsmyndigheten. I
paragraferna för undantag anges vilken instans som ska ta emot
anmälan/ansökan. Undantag kan återkallas om förutsättningarna för dessa
förändrats, den enskilde vid ansökan lämnat felaktiga uppgifter eller om villkor
för undantag inte efterlevts. Tillsynsmyndigheten ska översända kopia av beslut
till renhållaren.
Handläggning av anmälnings- och ansökningsärenden
33 § Anmälan/ansökan ska göras skriftligen och innehålla uppgifter om vilka
avfallsslag som avses omhändertas, en redogörelse för på vilket sätt
omhändertagandet ska ske utan att det innebär risk för olägenhet för människors
hälsa och miljön samt uppgift om den tidsperiod som anmälan/ansökan avser.
Gemensam avfallsbehållare
34 § Tillsynsmyndigheten får, efter ansökan från två fastighetsägare av varsin
fastighet för småhus, fritidshus eller flerbostadshus som har gemensam
tomtgräns eller är jämförligt närliggande, medge användande av gemensam
avfallsbehållare under förutsättning att bestämmelserna i dessa föreskrifter
uppfylls och att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppstår.
Detsamma gäller om båda fastigheterna är närliggande och har samma
fastighetsinnehavare, eller om avfallsbehållarna sedan tidigare har samma
uppställningsplats. Ansökan om gemensam avfallsbehållare ska göras hos
tillsynsmyndigheten.
Eget omhändertagande av hushållsavfall
35 § Avfall får endast tas om hand på den egna fastigheten enligt vad som anges
nedan och under förutsättning att det kan ske utan risk för olägenhet för
människors hälsa och miljön.
36 § Trädgårdsavfall från fastigheten får komposteras på den egna fastigheten
utan särskild anmälan.
Torrt trädgårdsavfall som inte kan komposteras får eldas endast om det kan ske
utan att olägenhet uppstår och i enlighet med gällande bestämmelser.
37 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderätthavare som själv avser att
kompostera annat hushållsavfall än trädgårdsavfall från fastigheten ska anmäla
detta till tillsynsmyndigheten. Kompostering av matavfall på fastigheten ska
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efter anmälan ske i skadedjurssäker behållare och på sådant sätt att olägenhet för
människors hälsa eller miljön inte uppstår.
38 § Kompostering av latrin från fastigheten kan efter ansökan till
tillsynsmyndigheten ske i särskild därför avsedd anläggning på fastigheten.
Sedan kompostering skett får latrinet användas på fastigheten.
39 § Eget omhändertagande av slam från enskilda anläggningar och
filtermaterial från fosforfällande anläggningar från den egna fastigheten kan
efter ansökan till tillsynsmyndigheten ske i särskild därför avsedd anläggning på
fastigheten eller annat liknande omhändertagande för användning av
näringsämnen på fastigheten.
Utsträckt hämtningsintervall
40 § Tillsynsmyndigheten får efter ansökan från fastighetsinnehavaren medge
att hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar ska ske vartannat år om
särskilda skäl föreligger.
40 § Omformulering/tillägg
Tillägg av ”a)” framför texten i 40 § som nu utgör första punkten i
paragrafen.
a) Tillsynsmyndigheten får efter ansökan från fastighetsinnehavaren
medge att hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar ska
ske vartannat år om särskilda skäl föreligger.
Tillagd text som utgör punkt b) i 40 §;
b) VA-huvudmannen kan efter ansökan medge förändringar i
hämtningsintervallet för fettavskiljare om särskilda skäl föreligger,
under förutsättning att anläggningens funktion säkerställs.

41 § Tillsynsmyndigheten kan efter ansökan medge förändringar i hämtning av
filtermaterial från fosforfällande anläggningar om särskilda skäl föreligger.
Uppehåll i hämtning
42 § Uppehåll i hämtning av hushållsavfall vid permanentbostad kan efter
ansökan medges fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare om fastigheten
inte kommer att nyttjas under en sammanhängande tid om minst sex månader.
Uppehåll i hämtning vid fritidshus kan efter ansökan medges om fastigheten inte
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nyttjas under hela hämtningssäsongen. Ansökan ska göras hos
tillsynsmyndigheten senast två månader före den begärda uppehållsperioden.
Vid uppehållsperiodens slut återupptas hämtning automatiskt om inte förnyad
ansökan har gjorts och beviljats.
Befrielse från skyldigheten att överlämna hushållsavfall till kommunen
43 § Fastighetsinnehavare som själv kan ta hand om sitt hushållsavfall på den
egna fastigheten på ett sätt så att inte olägenhet uppstår, kan efter ansökan till
tillsynsmyndigheten om det finns särskilda skäl, befrias från skyldigheten att
lämna avfall till renhållaren för transport, bortskaffande och återvinning.
Tillsynsmyndigheten kan, när särskilda skäl föreligger, medge ytterligare
undantag från dessa föreskrifter.
Sluttömning av enskilda avloppsanläggningar
44 § Sluttömning av enskilda avloppsanläggningar ska ske när en fastighet
kopplats till det allmänna spillvattennätet.
44 § Omformulering/tillägg
Tillagd text ”eller när en slamavskiljare eller sluten tank av annan
anledning tas ur bruk”;
44 § Sluttömning av enskilda avloppsanläggningar ska ske när en
fastighet kopplats till det allmänna spillvattennätet eller när en
slamavskiljare eller sluten tank av annan anledning tas ur bruk.
Ikraftträdande
Dessa föreskrifter träder i kraft i samband med fastställande i
Kommunfullmäktige då avfallsföre-skrifter för Katrineholms kommun antagna
2009-05-18 § 71, och reviderades senast 2014-10-20
§ 10, upphör att gälla.
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Beslut meddelade med stöd av tidigare gällande avfallsföreskrifter ska anses
vara meddelade med stöd av motsvarande bestämmelser i denna föreskrift.
Ikraftträdande Omformulering/tillägg
Uppdatering av ”2014-10-20 § 10” som ersätts med ”2017-04-24
§ 71”;
Dessa föreskrifter träder i kraft i samband med fastställande i
Kommunfullmäktige då avfallsföreskrifter för Katrineholms kommun
antagna 2009-05-18 § 71, och reviderades senast 2017-04-24 § 71,
upphör att gälla.

_____________________

20 (20)

Föreskrifter om avfallshantering för Katrineholms kommun
Bilaga 1
Sorteringsbilaga

Trädgårdsavfall

Nedanstående instruktioner gäller hushållsavfall. Trädgårdsavfall från fastigheten får komposteras
Nedan uppräknade avfallsslag ska sorteras ut
på den egna fastigheten eller lämnas på
kommunens återvinningscentral.

ett fastighetsnära system som fastighetsägaren
tillhandahåller eller på annan plats som anvisas
av producent.

El- och elektronikavfall, lysrör, lågenergilampor
och glödlampor samt batterier

El- och elektronikavfall t.ex. kyl- och frysskåp,
spisar, TV-apparater och batteridrivna leksaker
samt lysrör, lågenergilampor, glödlampor och
Omformulering/tillägg
Hushållens farliga avfall
batterier som omfattas av producentansvar ska
Borttaget ord ”instruktioner”;
Farligt avfall är ett sådant ämne eller föremål
hushållen lämna på kommunens
Nedanstående gäller
som är avfall och som är markerat med en
återvinningscentral, i ett fastighetsnära system
hushållsavfall.
asterisk (*) i avfallsförordningens (2011:927)
som fastighetsägaren tillhandahåller eller på
från hushållsavfallet.
bilaga 4 eller som omfattas av föreskrifter som
annan plats som anvisats av producent.
har meddelats med stöd av 12 § samma
Butiker som säljer elutrustning måste från och
förordning.
Olika
slags
farligt
avfall
får
inte
med 1 oktober 2015 ta emot uttjänta
Matavfall
blandas. Farligt avfall kan lämnas till
elprodukter. I mindre butiker gäller ’’en mot enMatavfall är biologiskt lättnedbrytbart avfall
återvinningscentralen. Inlämnat farligt avfall ska principen’’, vilket innebär att du kan lämna ditt
eller livsmedelsavfall från hushåll eller
vara väl förpackat så att det går att hantera och
elavfall när du köper en ny liknande produkt.
verksamheter som restauranger, storkök, butiker
lagra utan att det innebär risker för personal och Större butiker som säljer elutrustning och som
eller livsmedelsindustri. Matavfall är rester av det
utrustning. På förpackningen ska innehållet
har en försäljningsyta på över 400 kvadratmeter
man äter som blivit över, bortrensat eller
tydligt vara angivet. Hämtning av utsorterat
har skyldighet att ta emot alla typer av
utgånget.
farligt avfall sker genom insamling enligt schema småelektronik, som är mindre än 25 cm, även
Matavfall ska sorteras ut och hållas skilt från
som publiceras på renhållarens hemsida.
om du inte köper något nytt.
annat avfall. Matavfallet ska lämnas i de
Med farligt avfall avses bland annat:
särskilda påsar eller separata kärl som
Undantag: Lysrör och andra ljuskällor med
tillhandahålls för ändamålet av renhållaren.
innehåll av kvicksilver ska hanteras som farligt
• färg, tryckfärg, lim och hartser som
Närmare vägledning angående vad som utgör
avfall.
innehåller farliga ämnen,
matavfall framgår av de sorteringsanvisningar
Läkemedel
• kemikalier,
som tillhandahålls av renhållaren. Egen
Läkemedel från hushåll ska lämnas till apotek.
• lim, t.ex. kontaktlim, epoxylim, spackel
matavfallskompostering ska anmälas till
• syror och basiskt avfall (t.ex. frätande ämnen Undantag: Cytostatika ska hanteras som farligt
tillsynsmyndigheten enligt vad som framgår i
avfall, se ovan.
som kaustiksoda, svavelsyra, ammoniak,
lut),
Omformulering/tillägg
Kasserade/uttjänta bildäck
• spillolja och annat oljeavfall,
Tillagd text ”till exempel”.
Kasserade/uttjänta bildäck, med eller utan fälg,
• fotokemikalier, t.ex. fix och framkallare,
Omformulering av ”bortrensat”
ska lämnas till däckförsäljare eller på annan plats
• bekämpningsmedel,
som ersätts med ”har bortrensats”
som anvisas av producent. De kan även lämnas
•
lösningsmedel,
samt omformulering av ”utgånget”
på kommunens återvinningscentral.
• kvicksilveravfall, t.ex. termometrar,
som ersätts med ”är utgånget”;
barometrar, reläer,
Matavfall är rester av det man
Uttjänta bilar
• aerosoler (sprayburkar),
äter som till exempel blivit över,
Uttjänta bilar ska lämnas till plats som hänvisas
• cytostatika,
har bortrensats eller är utgånget.
av producent.
• el- och elektronikavfall.
föreskrifterna om avfallshantering.

Avfall med producentansvar

Avfall som omfattas producentansvaret, t.ex.
tidningar, förpackningar, el- och
Grovavfall utgörs av hushållsavfall som på grund
elektronikavfall, uttjänta bilar m.m. ska
av sin beskaffenhet inte ryms i avsett kärl eller
hanteras enligt särskilda anvisningar från
behållare för hushållsavfall, så kallat
skrymmande avfall, exempelvis utrangerade
Omformulering/tillägg
möbler, cyklar, barnvagnar och större
Borttagen text ”kommunen eller”;
emballage. Grovavfall från hushåll kan
Återvinningsbart material ska
transporteras till någon av kommunens
utsorteras och lämnas till den
återvinningscentraler av
plats som producent anvisar.
fastighetsägare/nyttjanderättshavare/boende och
lämnas där. Grovavfallet kan också, efter
respektive producent. Återvinningsbart material
beställning enligt schema som publiceras på
renhållarens hemsida, hämtas vid fastigheten av ska utsorteras och lämnas till den plats som
kommunen eller producent anvisar.
renhållaren eller den renhållaren anlitar.
Hämtning förutsätter att avfallet buntas eller
Förpackningar
emballeras på lämpligt sätt samt förses med
Förpackningar av papper, metall, plast, färgat
märkning så det tydligt framgår att det är
grovavfall och från vilken fastighet detta härrör. och ofärgat glas samt tidningar och returpapper
ska lämnas vid en återvinningsstation (ÅVS), i

Grovavfall

Omformulering/tillägg

Omformulering av ”hänvisas” som
ersätts med ”anvisas”;
Uttjänta bilar ska lämnas till plats
som anvisas av producent.
Ytterligare avfall med producentansvar kan
tillkomma. I sådana fall hänvisas till
producenternas sorteringsanvisningar.

Övrigt avfall
Nedan uppräknade avfallsslag kan sorteras ut
från hushållsavfallet och lämnas på de
uppsamlingsställen som anges vid respektive
avfallsslag.

Återanvändning
Återanvändning innebär att något kan användas
igen istället för att återvinnas eller kastas. På

2

återvinningscentralen finns möjlighet att lämna
saker till återanvändning.

Kasserade sprutor och kanyler
Kasserade sprutor och kanyler ska, väl
emballerade så att skada, ohälsa och olycksfall i
arbetet eller annan olägenhet inte uppkommer,
läggas i behållare för kasserade sprutor och
kanyler som kan hämtas på apotek. Fylld

Omformulering/tillägg

Omformulering av ”och olycksfall i
arbetet eller annan olägenhet” som
ersätts med ”, annan olägenhet eller
risk för olycksfall”;
Kasserade sprutor och kanyler ska,
väl emballerade så att skada,
ohälsa, annan olägenhet eller risk för
olycksfall inte uppkommer, läggas i
behållare för kasserade sprutor och
kanyler som kan hämtas på apotek.
behållare återlämnas till ett apotek.

Mindre mängd byggavfall
Hantering av byggavfall ingår inte i kommunens
renhållningsansvar. Mindre mängd byggavfall
från reparationer i lägenhet och villa kan dock
lämnas till kommunens återvinningscentral.

Avfall från husbehovsjakt
Jaktavfall ska i första hand läggas tillbaka i
skogen. Mindre mängd jaktavfall kan läggas i
behållaren under förutsättning att det är väl
emballerat, enligt bilaga 2. Jaktavfall anses inte
vara matavfall och ska inte läggas i påse avsedd
för matavfall.

Döda sällskapsdjur
Kontakta veterinär för kremering av djuret. Är
det ett litet djur kan det läggas emballerat, enligt
bilaga 2, i behållare för hushållsavfall.

Föreskrifter om avfallshantering för Katrineholms
kommun
Bilaga 2
Förteckning över behållare och annan utrustning som tillhandahålls av
renhållaren
Kärl
190 l
400 l
660 l

Container
8 m3

140 l
matavfallskärl för
verksamheter
23 l
latrinbehållare

Omformulering/tillägg
Borttagen kärlstorlek ”400 l” som ersätts med ”370 l”.
Gröna påsar och hållare för matavfall tillhandahålls av renhållaren enligt tabell
nedan.
Påssortiment
6 liter
60 liter

Avsedd för
Hushåll och
verksamheter
Verksamheter

Hållare
Tillhandahålls
Tillhandahålls inte

Följande gäller för avfall som lämnas i behållare för hushållsavfall:
(Gäller inte 140 l matavfallskärl för verksamheter.)
•
•
•
•
•
•
•

Allt avfall ska vara packat i påse av plast.
Alla påsar ska knytas med dubbelknut.
Gröna påsar får inte inneslutas i annan påse eller säck.
Gröna påsar med matavfall och påsar med brännbart avfall ska
läggas i behållare för hushållsavfall.
Påse med avfall får maximalt ha måttet 600 x 600 x 700 mm.
Påse med avfall får maximalt ha vikten 15 kg.
Löst avfall får inte förekomma i behållaren.

15 kg

700 mm

600 mm
600 mm
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Datum

Vår beteckning

Kommunledningsförvaltningen

2020-09-23

KS/2020:222 - 340

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Nämndadministration
Axel Stenbeck

Kommunstyrelsen

Revidering av allmänna bestämmelser för användandet
av Katrineholms kommuns allmänna vatten- och
avloppsanläggningar
Förvaltningens förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta revidering av
allmänna bestämmelser för användandet av Katrineholms kommuns allmänna
vatten- och avloppsanläggningar samt information till fastighetsägare (ABVA).
2. Revideringen träder i kraft den 1 januari 2021.

Sammanfattning av ärendet
Kommunen ska fastställa föreskrifter/bestämmelser för användningen av den allmänna
VA-anläggningen. Allmänna bestämmelser för användande av Katrineholms kommuns
allmänna vatten- och avloppsanläggning samt information till fastighetsägare (ABVA)
reglerar VA-huvudmannens och VA-abonnentens rättigheter och skyldigheter gentemot
varandra.
Sörmland Vatten och Avfall AB har tagit fram en revidering av bestämmelserna för att de
behöver stämma överens med den nya VA-taxan som träder i kraft den första januari
2021.

Ärendets handlingar





Protokoll Katrineholms Vatten och Avlopp AB 2019-09-18
Tjänsteskrivelse, Sörmland Vatten och Avfall AB, 2019-09-10
Förslag till Allmänna bestämmelser för användande av Katrineholms kommuns
allmänna vatten- och avloppsanläggning samt information till fastighetsägare (ABVA)
Nuvarande ABVA med kommentarer om ändringar

Axel Stenbeck
Utredare

_________________
Beslutet skickas till:
Sörmland Vatten och Avfall AB
Akt

KATRINEHOLMS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen
641 80 KATRINEHOLM

Besöksadress:
Telefon:
E-post:Axel.Stenbeck@katrineholm.se
Telefax:

Org.nummer 212000-0340
www.katrineholm.se

Protokoll vid styrelsemöte i Katrineholm
Vatten och Avfall AB, 556763-9876

Protokoll nr 3 under 2019

Tid: 2019-09-18, 13:30
Plats: Vingåkersvägen 18, Katrineholm

Närvarande:

Ordförande

Johan Hartman

Ledamöter

Sten Holmgren, Tony Karlsson, Maj-Britt
Staaf, Carl Frick

Övriga

Björnar Berg, VD
Stefan Carpman, Adm. chef
Per Ivarsson, VA-chef
Anki Nyberg, Renhållningschef

§1

Sammanträdet öppnas av ordföranden.

§2

Kallelse och dagordning godkänns.

§3

Stefan Carpman utses till sekreterare och Sten Holmgren utses att tillsammans
med ordförande justera protokollet.

§4

Föregående protokoll läggs till handlingarna. Den ekonomiska regleringen
mellan kommunen och bolaget gällande biogasverksamhetens ackumulerade
underskott kvarstår från föregående möte. VD tar med sig frågan till
kommande ägarmöte.

§5

VD rapport

Styrelsen ställer frågor relaterad till information i VD-rapporten. Frågorna
berör
• Förseningar vad gäller hämtning av hushållsavfall,
• Sjukfrånvaron,
• Begreppet piggning, som kan liknas med rensning i ett vatten- eller
avloppsrör,
• Begreppet VA-banken som är ledningsnätets driftssystem,
• Begreppet hattprofil som används när man infordrar ett rör.
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§6

Ekonomirapport, jan-aug
Stefan Carpman rapporterar ekonomiskt utfall jämfört med budget för perioden
januari till augusti. Det noteras att VA- och renhållningsverksamhetens resultat
minskat sedan något/några år tillbaka medan biogasresultatet är något bättre.

§7

Beslut om budget för 2020 samt prognos för 2021-2022
Bolagets organisation har för sina ansvarsområden upprättat budget för 2020
och prognoser för 2021 och 2022. Detta har resulterat i förslag till resultat- och
investeringsrapporter.
Stefan Carpman informerar om utskickat material och Per Ivarsson informerar
om vilka investeringar som finns budgeterade inför nästa år inom VA.

Styrelsen beslutar att

§8

•

fastställa resultatbudgeten för 2020 samt prognoserna för 2021- 2022
bilaga 1-2,

•

fastställa investeringsbudgeten, bilaga 3, för 2020 samt prognoserna för
2021-2022,

•

uppdra till Stefan Carpman, administrativ chef, med bolagets VD som
ersättare, att tillsvidare för bolagets räkning omsätta befintliga lån, samt
uppta nya lån, dvs öka företagets skulder, inom den av Katrineholms
kommun vid vaije tillfälle fastställda borgensramen,

•

uppdra till Stefan Carpman, administrativ chef, med bolagets VD som
ersättare att för bolagets räkning ingå transaktioner som omfattas av
bolagets ramavtal gällande derivathandel. Beslutet är tidsbegränsat och
gäller fram till 31 december 2020.

Beslut gällande reviderad renhållningsordning (föreskrifter om
avfallshantering och avfallsplan)
Som följd av det omarbetade taxedokumentet för renhållning som kommer att
skickas till kommunfullmäktige för beslut under 2020 finns det ett behov av att
ändra föreskrifterna om avfallshantering. Framtagandet och genomförandet av
förändringarna är ett samspel mellan kommunen och bolaget. En grupp har
arbetat med ändringarna och samråd och utställning har skett i enlighet med
gängse regel.

Styrelsen beslutar att för egen del ställa sig bakom den föreslagna
renhållningsordningen för Katrineholms kommun.
§9

Beslut gällande reviderad ABVA
En översyn av Allmänna bestämmelser för användandet av Katrineholms
kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning samt information till
fastighetsägare (ABVA) har genomförts under 2019. Syftet har varit att få ett
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dokument som överensstämmer med det nya taxedokument som framtagits och
att förbättra dokumentet.

Styrelsen beslutar att för egen del ställa sig bakom förslaget till reviderad
Allmänna bestämmelser för användandet av Katrineholms kommuns allmänna
vatten- och avloppsanläggning samt information till fastighetsägare (ABVA).
§ 10

Information
Ledningar J(atrineholm-Julita
Per Ivarsson informerar om komplexiteten i hur man ska se på möjligheten att
förlägga vatten och avloppsledningar mot Bie och Julita. En konsult ska tas in
för att göra utredningar och beräkningar som är relaterat till detta. Bilagt finns
en uppdaterad översiktlig beskrivning av projektet, bilaga 3.
Information gällande nya taxemodeller
Under 2018 gjordes ett grundligt arbete i att enhetliggöra taxorna mellan
kommunerna och skapa en rättvis och skälig taxa för respektive tjänstenyttjare.
VD informerar om att han önskar ta emot politiska partier för att förklara
modellerna innan de går till beslut i kommunfullmäktige.
Vattenproduktion oclt vattendom Björkvik
Per Ivarsson berättar att det förs diskussion med fastighetsägaren i Björkvik där
vi har· en intagsbrunn för råvatten till vattenverket. Vi diskuterar· om att flytta
denna till ett annat område samt att denne vill ha mer i ersättning för
nyttjandet.
Spillvattenledning Sveaplan
Per Ivarsson beskriver den ledning som finns 35 meter under jorden och som
löper från Sveaplan till Djulö gärde. Det finns en problematik i att den
sedimenteras med sand och annat samt att det är osäke1t om vem som
egentligen ansvarar för ledningen, vi eller kommunen.
Dagvatten
Se datum för en informationsdag gällande dagvatten under punkten övrigt.
Producentansvaretförfö1packningar oclt tidningar
Anki Nyberg informerar om processen i att införliva de nya förordningarna om
producentansvar för förpackningar och tidningar.
Ny vattendom för Katrineholm vattenverk
Ansökan om den nya vattendomen löper enligt plan. Per Ivarsson nämner
också att Mark- och miljödomstolen håller huvudförhandling och syn vid
Ericsberg för deras ansökan om fortsatt och utökad verksamhet bestående i täkt
av berg, hantering av entreprenadberg och vattenverksamhet på en fastighet
som är närliggande vår vattentäkt. Per Ivarsson och VD avser att närvara på
mötet för att bevaka vattentäktens intressen.
A vjärningsanläggning Katrineholm vattenverk
Information om hur projektet fo1tlöper. VD informerar· om att vi möjligen
förlägger nästa styrelsemöte vid Vattenverket i Forssjö.
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Rötkammare Rosenholm
Arbetena är upphandlade och det blev företaget Purac som tilldelats som
entreprenör. Avtal har tecknats och ett uppstartsmöte har hållits.
Kronfågel
Kronfågel har aviserat om en ökning av produktionsvolymer vilket också
kommer att innebära att de behöver mer vatten till den ökade volymen samt
också en ökad mängd spillvatten som behöver transporteras och renas vid
Rosenholm.
§12

Övrigt
Några datum att förhålla sig till framåt:

•
•
•
•

Öppet hus vid Kerstinboda den 21 september 2019
Information gällande klimatanpassningar och dagvatten den 9 oktober
vid Kerstinboda
Utbildningsdag steg 2 för styrelsen den 20 november
Nästa styrelsemöte 4 december kl. 13:30.

Vad händer med våra gröna påsar? - Anki Nyberg beskriver förloppet från det
att påsarna hämtas till dess att innehållet rötas och används som rötrest som
biogödsel på produktiv åkermark.
Läkemedelsrester i avloppsvatten - Vid ombyggnationen vid Rosenholms
reningsverk avsattes en plats för att montera en rening av läkemedel.
Investeringarna är stora och tekniken är inte helt effektiv i dagsläget varför vi
legat lågt med detta.

Stefan Carpman

Justeras:

..J.~f":::L.

Johan Haitman

~~

... .. . ... .. . . .. . .. .. . ~
Sten Holmgren
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Budget2020

Budget 2020

Budget 2020

VA

Budget2021
Renh.

Budget 2021
Tot

Budget 2021

VA

Budget 2022

92 390

-22 121

28 585

-11 199

-1 5 523

-53 840

120 975

-100

-1 000

-6 700

-13 500

-31 800

93 000

-200

-60

-50

-4 600

-2 100

-22 200

29 000

-160

-1 050

-11 300

-15 600

-54 000

122 000

-100

-1 000

-6 800

-13 600

-31 900

93 000

en och Avfall AB
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-2 087
-1 040
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93 000
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-4543
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29000
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-24
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-15 049

93 000
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120 975

-1 016
-60
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-210

-14 709

-3 220
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-100
0
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0

-1 306

-3 220
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0

hetstjänst från SVAAB
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0
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-90

-249

-26487

a poster

-90

Budge
Ren

SÖRMLAND VATTEN

Katrineholm Vatten och Avfall AB
Resultaträkning, tkr

Bilaga 2

-600

0

4 800

0

4 800

-2 400

-700

0

4800

0

4 800

-700

-2 000

-750

0

4800

0

4800

Prognos 2022

-3 000

-700

-3 450

Prognos 2021

-700

-3 801

1 350

Budget 2020

BIOGAS

-4 302

999

-200

I

498

-200

1150

Rörelsens intäkter

-200

799

1150

Försåld biogas

Ränteintäkter och räntekostnader

298

799

Resultat från finansiella investeringar

Rörelseresultat

Avskrivningar av materiella anläggningtillgångar

Drift och köpt färd ig fordonsgas

Köpt rågas

Köpt fordonsgas

Rörelsens kostnader

övriga rörelseintäkter

Resultat efter finansiella poster

298

I

Resultat

BIiaga 3

lnvesterlngslista för perioden 2020-2022

2020

2021

2022

Belopp i kkr

Verksamhet VA

KVAAB

· KVAAB

KVAAB

Allmänt VA-verk
Kameraövervakning
Delsumma

250
250

0

0

10000
-10 000

50000
-5 200

20 000
-5 000

500

44800

15 000

Avloppsreningsverk
Lås och bom
Maskiner och Inventarier
Ny Rötkammare Rosenholm
KLIVET Bidrag Rötkammare
De/summa

100
400

Vattenverk
Lås och bom
Maskiner och Inventarier
Utredning Björkvik brunnar+ eventuell flytt.

300
250
2000

Kapacitet framtida Katrineholm W (FE-MN-filter)

39 600

9 700

De/summa

42150

9700

0

Pumpstationer
Renovering Lasstorp PST
Pumpar
ReservkraftJälken PST

500

600
1000

Byte Luskebol PST
Byte av Sandbäcke~ PST
De/summa

4000
6500

7100

1500

4000

7 500
500
5000

10000

10000

Investeringar ledningar
Sanering av befintliga ledningar
Spillvatten I Sveaplanstunneln
RV56 samarbetete med Trafikverket
Flödesmätare

X
25 000
200

25 000
200

Omvandlingsområden/Exploaterlng/Utöknlng
Nya servisanslutningar

1000

1000

1000

De/summa

14000

36200

36200

Summa VA

64000

92200

55200

Bilaga 5a
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Katrineholm 10 september 2019

Katrineholm Vatten och Avfall AB

Förslag till beslut om reviderad Allmänna bestämmelser för
användande av Katrineholms kommuns allmänna vatten- och
avloppsanläggning samt information till fastighetsägare
(ABVA)
Ärendebeskrivning

Sörmland Vatten och Avfall AB (nedan kallat bolaget) har tagit fram ett förslag på reviderad
Allmänna bestämmelser för användande av Katrineholms kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning samt information till fastighetsägare (ABVA). Bolagets tjänsteman vill med
detta förslag till beslut få godkännande att skicka förslag till reviderad Allmänna bestämmelser
för användande av Katrineholms kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning samt information till fastighetsägare (ABVA) för antagande av kommunfullmäktige i Katrineholms
kommun.

Förslag till beslut
•

Styrelsen beslutar att för egen del ställa sig bakom förslaget till reviderad Allmänna bestämmelser för användande av Katrineholms kommuns allmänna
vatten- och avloppsanläggning samt information till fastighetsägare (ABVA).

Bakgrund

Kommunen ska fastställa föreskrifter/bestämmelser för användningen av den allmänna VA-anläggningen. Allmänna bestämmelser för användande av Katrineholms
kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning samt information till fastighetsägare (ABVA) reglerar VA-huvudmannens och VA-abonnentens rättigheter och skyldigheter gentemot varandra.
Översyn av föreskrifter
En översyn av Allmänna bestämmelser för användande av Katrineholms kommuns
allmänna vatten- och avloppsanläggning samt information till fastighetsägare
(ABVA) har genomförts under 2019. Syftet har varit att genomarbeta ett förslag till
revidering av Allmänna bestämmelser för användande av Katrineholms kommuns
allmänna vatten- och avloppsanläggning samt information till fastighetsägare
(ABVA) som överensstämmer med nya taxedokument och gällande lagstiftning. Jurist Rita Lord från Lords Advokatfirma AB har varit involverad under arbetets gång
för att säkerställa att dokumentet håller juridiskt.
Ett förslag till Allmänna bestämmelser för användande av Katrineholms kommuns
allmänna vatten- och avloppsanläggning samt information till fastighetsägare (ABVA)
har nu tagits fram och nästa steg är att skicka förslaget för antagande av kommunfullmäktige i Katrineholms kommun.
Med vänlig hälsning
Kathrina Falk

Post- och fakturaadress
Sörmland Vatten och Avfall AB
Vingåkersvägen 18
641 51 Katrineholm

Orgnr: 556742-9302
Regnr för moms: SE556742930201
Företaget innehar F-skattebevis
Styrelsens säte: Katrineholm

Telefon: 0150-800 100
Fax: 0150-800 199
E-post: kundservice@sormlandvatten.se
Webb: www.sormlandvatten.se

Allmänna bestämmelser för användande av
Katrineholms kommuns allmänna vatten- och
avloppsanläggning samt information till
fastighetsägare
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Allmänna bestämmelser för användande av Katrineholms
kommuns allmänna vatten och avloppsanläggning
Inledning
1. För fastighetsägares användning av den allmänna VA-anläggningen i Katrineholms
kommun gäller vad som föreskrivs i lag om allmänna vattentjänster (2006:412) eller
annan författning samt vad som nedan föreskrivs.
Vad som enligt dessa bestämmelser gäller för fastighetsägaren gäller även för den
som innehar fast egendom med tomträtt, ständig besittningsrätt, fideikommissrätt eller
på grund av testamentariskt förordnande.
Har huvudmannen träffat avtal med annan än fastighetsägare om användning av
anläggningen, gäller för denne jämlikt 5 § lag om allmänna vattentjänster vad som i
lagen och dessa allmänna bestämmelser föreskrivs om fastighetsägare.
Med fastighet kan enligt 4 § lag om allmänna vattentjänster i vissa fall även tillämpas
för byggnad eller annan anläggning, som inte tillhör ägaren till marken.
Fastighetsägare är skyldig att följa ändring i och tillägg till dessa allmänna
bestämmelser.
Huvudmannen använder sig av Svenskt Vattens publikationer och rekommendationer
för brukande av den allmänna VA-anläggningen.
2. Huvudman för den allmänna VA-anläggningen är Katrineholm Vatten och Avfall AB.
Driftbolag för den allmänna VA-anläggningen är Sörmland Vatten och Avfall AB.

Inkoppling till den allmänna anläggningen
3.

Fastighetsägare som vill ansluta fastigheten till den allmänna anläggningen ska göra
skriftlig anmälan till huvudmannen som sedan ombesörjer inkoppling.

Användning av den allmänna dricksvattenanläggningen
4.

Huvudmannen levererar vatten till fastighet, vars ägare har rätt att använda den
allmänna dricksvattenanläggningen och som iakttar gällande bestämmelser för
användandet.
Huvudmannens leveransskyldighet avser endast vatten av dricksvattenkvalitet för
normal hushållsanvändning. Huvudmannen garanterar inte att visst vattentryck eller
viss vattenmängd per tidsenhet alltid kan levereras.
Vatten som levereras genom allmän VA-anläggning får utnyttjas för värmeutvinning
endast om huvudmannen efter ansökan skriftligen medger detta.

5.

Huvudmannen har rätt att begränsa eller avbryta vattenleveransen när denne finner
det nödvändigt för att förebygga person- eller egendomsskada samt för reparation,
ändring, kontroll eller annan sådan åtgärd som berör huvudmannens egna eller
därmed förbundna anläggningar.
Vid begränsad vattentillgång är fastighetsägare skyldig att reducera sin
vattenförbrukning enligt huvudmannens anvisningar.
Vid planlagt leveransavbrott lämnar huvudmannen på lämpligt sätt meddelande om
detta.

6.

Ska vattenförbrukning hos fastighetsägare fastställas genom mätning tillhandahålls
vattenmätare av huvudmannen och förblir huvudmannens egendom. Huvudmannen
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bestämmer antalet mätare och vilket slag av mätare som ska användas.
Fastighetsägaren ska bekosta erforderliga anordningar för uppsättning av mätare och
sammankoppling med installationen i övrigt.
Vattenmätares plats ska vara godkänd av huvudmannen, som har rätt att kostnadsfritt
disponera platsen och ensam har befogenhet att sätta upp, ta ned, kontrollera, justera,
underhålla samt till- och frånkoppla mätaren.

Användning av den allmänna avloppsanläggningen
7. Huvudmannen tar emot avloppsvatten från fastighet, vars ägare har rätt att använda
den allmänna avloppsanläggningen och som iakttar gällande bestämmelser för
användandet, om behovet av avledning inte kan tillgodoses bättre på annat sätt.
Huvudmannen är inte skyldig att ta emot spillvatten vars beskaffenhet i väsentlig mån
avviker från hushållsspillvattens.
8.

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

9. Fastighetsägare får inte tillföra avloppet lösningsmedel, avfettningsmedel, färger,
olja, bensin eller annan petroleumprodukt, fett i större mängd, läkemedel eller sura,
frätande eller giftiga vätskor och inte heller vätska, ämnen eller föremål som kan
orsaka stopp, avlagring, vidhäftning, gasbildning eller explosion.
Ånga eller varmvatten med högre temperatur än 45 °C får inte tillföras i förbindelsepunkten.
Oavsiktligt utsläpp av sådant slag som anges i första och andra styckena ska
ofördröjligen anmälas till huvudmannen.
Fastighetsägare får inte tillföra avloppet spillvatten från köksavfallskvarn utan huvudmannens skriftliga medgivande.
10. Värmeuttag ur avloppsvatten får inte ske så att temperaturen i utsläppt avloppsvatten
underskrider temperaturen i det av huvudmannen levererade dricksvattnet.
11. Huvudmannen har rätt att tillfälligt begränsa fastighetsägares möjlighet att använda
avloppsanläggningen när huvudmannen finner det nödvändigt för att förebygga
person- eller egendomsskada samt för reparation, ändring, kontroll eller annan åtgärd
som berör huvudmannens egna eller därmed förbundna anläggningar.
12. Spillvatten får inte tillföras allmän ledning som är avsedd att uteslutande avleda dagoch dränvatten. (Med spillvatten likställs i denna punkt allt avloppsvatten som
huvudmannen bedömer ska avledas till spillvattenledning.)
Dag- och dränvatten får inte tillföras allmän ledning som inte är avsedd för sådant
ändamål, om inte huvudmannen av särskilda skäl skriftligen medgivit undantag.
Avleds dag- och dränvatten från fastighet till spillvattenförande ledning får fortsatt
tillförsel av sådant vatten inte ske, sedan särskild förbindelsepunkt för ändamålet
upprättats och fastighetsägaren underrättats därom, eller om huvudmannen vidtagit
åtgärder för avledande av dagvatten utan att förbindelsepunkt för dagvatten
upprättats, när huvudmannen meddelat fastighetsägaren att sådana åtgärder har
vidtagits. Huvudmannen bestämmer skälig tid inom vilken tillförseln ska ha upphört,
dock längst ett år efter att fastighetsägaren underrättats därom. Undantag från
förbudet eller anstånd med att avbryta tillförseln kan medges av huvudmannen om
särskilda skäl föreligger.
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Har särskild förbindelsepunkt för dag- och dränvatten inte upprättats, kan
huvudmannen ändå förbjuda dittills tillåten tillförsel av sådant vatten till
spillvattenförande ledning. Förutsättningar för detta är dels att avledning kan ske
ändamålsenligt på annat sätt, dels att huvudmannen i skälig omfattning ersätter
fastighetsägaren dennes kostnader för erforderlig omläggning. Dag- och dränvatten
från fastighet, som nyinkopplas till den allmänna anläggningen, får inte tillföras annan
ledning än den huvudmannen bestämmer.
13. Huvudmannen kan i enskilda fall medge utsläpp i den allmänna
avloppsanläggningen av avloppsvatten som i väsentlig mån har annan
sammansättning än spillvatten från bostäder (hushållsspillvatten) vad gäller arten eller
halten av ingående ämnen. Huvudmannen bestämmer därvid villkoren för utsläpp av
såväl spill- som dagvatten och använder i huvudsak Svenskt Vattens publikationer
som riktlinje.
14. Fastighetsägare som helt eller delvis använder eller upplåter fastighet till annat än
bostadsändamål ska informera huvudmannen om sådan verksamhet som kan
påverka beskaffenheten hos avloppsvattnet från fastigheten. Fastighetsägaren ska
bekosta de provtagningar och analyser som huvudmannen finner vara nödvändiga
för kontroll av avloppsvattnet.
Huvudmannen har rätt att fordra att fastighetsägaren för journal över verksamhet som
inverkar på avloppsvattnets beskaffenhet och företar kontroll av vattnet genom
provtagningar och analyser. Huvudmannen anger hur journalföring och provtagningar
ska göras.

Bestämmelse rörande installation av pumpenhet som ingår i
tryckavloppssystem med klena dimensioner (LTA-anläggning)
Vid anslutning till allmänt tryckavloppssystem tillhandahåller huvudmannen LTApumpenhet eller annan aktuell pumpenhet som förblir dennes egendom. Huvudmannen
bestämmer antalet pumpenheter och vilket slag av pumpenhet som ska användas samt
besiktigar installationen. Fastighetsägaren bekostar erforderliga anordningar för att
sammankoppla enheten med installationen i övrigt.
Enhetens plats ska bestämmas av huvudmannen, som äger rätt till kostnadsfri upplåtelse
av platsen och som ensam har befogenhet att sätta upp, ta ned, kontrollera, justera,
underhålla samt till- och frånkoppla enheten.
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Information till fastighetsägare om Katrineholms kommuns
allmänna vatten- och avloppstjänster
Inledning
Denna information ger förklaringar och kommentarer till de bestämmelser som finns i lag
om allmänna vattentjänster (2006:412), hädanefter benämnd vattentjänstlagen, och
Allmänna bestämmelser för användandet av Katrineholms kommuns allmänna
avloppsanläggning som ABVA. Samtliga fastighetsägare som är anslutna till Katrineholms
kommuns allmänna VA-anläggning är skyldiga att följa de bestämmelser som finns i
kommunens ABVA. För att kunna tillgodogöra sig innehållet i denna information är det
nödvändigt att ha tillgång till ABVA.
Vattentjänstlagen reglerar förhållandet mellan huvudmannen för den allmänna vatten- och
avloppsanläggningen och ägare av fastighet inom verksamhetsområdet för vatten och
avlopp.

Huvudman för den allmänna VA-anläggningen
Huvudmannen för den allmänna VA-anläggningen är Katrineholm Vatten och Avfall AB.
Driftbolag för den allmänna VA-anläggningen är Sörmland Vatten och Avfall AB.

Verksamhetsområde
Kommunens allmänna vatten- och avloppstjänster bedrivs inom ett fastställt geografiskt
område, verksamhetsområdet. Uppgift om verksamhetsområdet finns hos huvudmannen
för den allmänna VA-anläggningen.

Fastighetsägare
Med fastighetsägare avses i vattentjänstlagen, i ABVA och i denna information ägare av
fastighet inom VA-anläggningens verksamhetsområde. Enligt vattentjänstlagen jämställs
bland annat arrendatorer och tomträttshavare med fastighetsägare.
Rätten att använda en allmän VA-anläggning är knuten till fastigheten och inte till
fastighetsägaren och består så länge fastigheten består. Detta innebär att det inte går att
säga upp ett ”VA-abonnemang” och därmed undgå avgiftsskyldighet.
Huvudman kan träffa avtal med annan än fastighetsägare om rätt att få använda VAanläggningen. Konsekvensen av detta blir att det som enligt vattentjänstlagen gäller för
fastighetsägaren istället gäller för användaren. Huvudmannen får därefter endast kräva
betalning av avtalsparten.

Vad ingår i den allmänna VA-anläggningen?
I den allmänna VA-anläggningen ingår vattenverk, avloppsreningsverk, ledningsnät,
reservoarer och pumpstationer samt andra anordningar, som krävs för att VAanläggningen ska fungera på avsett sätt. I den allmänna VA-anläggningen ingår också
servisledningar fram till förbindelsepunkter som huvudmannen har bestämt för varje
fastighet.

Vad ingår i fastighetsägarens VA-installation?
Med en fastighets VA-installation menas de ledningar som för fastigheten dragits från
förbindelsepunkterna. I installationen ingår även anordningar, till exempel tappventiler och
tvättställ, som anslutits till en sådan ledning. En VA-installation ingår inte i den allmänna
anläggningen, om inte annat framgår av vattentjänstlagen, ABVA eller avtal.
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Servisledning
Med servisledning menas den ledning som förbinder en fastighet med en allmän VAanläggnings ledningsnät. Den delas vid förbindelsepunkten i den allmänna anläggningens
del och i fastighetens del.

Juridisk ansvarsfördelning
Den juridiska ansvarsgränsen mellan huvudmannens allmänna anläggning och
fastighetens VA-installation går i förbindelsepunkten. Med förbindelsepunkt menas den
punkt där inkoppling av fastighetens ledningar till den allmänna anläggningen ska ske
eller har skett.

Kostnadsfördelning
Huvudmannen svarar för alla arbeten och kostnader för den allmänna anläggningen.
Fastighetsägaren svarar för alla arbeten och kostnader för VA-installationen.
Anordning som behövs endast för en eller några få fastigheter, till exempel anordning för
tryckstegring av vatten eller pumpning av avloppsvatten, bekostas av respektive
fastighetsägare om inte huvudmannen bestämt annat.

Förbindelsepunkters lägen
Enligt vattentjänstlagen är det huvudmannen som bestämmer förbindelsepunkter där
fastighetens ledningar ska kopplas till VA-anläggningen. För varje typ av ledning som ska
kopplas till den allmänna anläggningen, till exempel för vatten, spillvatten och dagvatten,
upprättas en egen förbindelsepunkt. Dessa ligger vanligtvis nära varandra och vanligen i
fastighetens omedelbara närhet, cirka 0,5 meter utanför fastighetsgräns, men
huvudmannen kan också ha meddelat annat läge.
I normalfallet bestäms läget i samråd mellan huvudmannen och fastighetsägaren. I de fall
fastighetsägaren inte i tid anmäler sina eventuella önskemål till huvudmannen, får denne
acceptera det läge som huvudmannen fastställt.
När uppgift om förbindelsepunkters lägen lämnas för fastighet som ännu inte inkopplats,
anges normalt för samtliga servisledningar dimension och planläge samt för
avloppsserviser även höjdläge.
I fråga om dagvatten från fastighet kan det ibland förekomma att sådant vatten får avledas
till den allmänna avloppsanläggningen utan att fastigheten försetts med en särskild
servisledning för detta ändamål. Förbindelsepunkt kan alltså inte upprättas i detta fall.
Huvudmannen måste i sådant fall ha vidtagit särskilda åtgärder för sådan avledning och
ha underrättat fastighetsägaren om detta.
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Förbindelsepunkt

Servisledning,
allmän del

Allmän anläggning

Servisledning,
fastighetens del

Installation

Anslutning till den allmänna VA-anläggningen
Anmälan om anslutning
Om en fastighetsägare vill ansluta fastigheten till den allmänna anläggningen ska denne
göra anmälan om detta hos huvudmannen. Anmälan ska göras på blankett, som
huvudmannen tillhandahåller.
Har fastighetsägaren rätt att använda anläggningen, drar huvudmannen fram ledningar till
förbindelsepunkterna för vatten och avlopp. Huvudmannen bestämmer efter samråd med
fastighetsägaren ledningarnas antal, dimensioner samt förbindelsepunktens nivå,
planläge, uppdämningsnivå och utförande.
Inkoppling av två eller flera fastigheters VA-installationer till den allmänna anläggningen i
en gemensam förbindelsepunkt för fastigheterna kan beviljas om huvudmannen bedömer
att det finns särskilda skäl för en sådan lösning. Avtal om detta träffas i sådana fall med
huvudmannen. En förutsättning för att en gemensam förbindelsepunkt ska beviljas är ofta
att fastigheterna bildat en gemensamhetsanläggning.
Huvudmannen har enligt vattentjänstlagen i vissa fall rätt till anstånd med att utföra
arbetet för att samordningen med andra arbeten inte ska försvåras och för att denne ska
kunna följa sin utbyggnadsplan.
Huvudmannen medger inkoppling av fastighetens VA-installation till den allmänna
anläggningen när anläggningsavgiften är betald eller om avgiften ska delbetalas, när
godtagbar säkerhet ställts. Huvudmannen är dock enligt vattentjänstlagen inte skyldig att
låta en fastighet kopplas till den allmänna anläggningen om fastighetens installation har
väsentliga brister. Huvudmannen har rätt till det tillträde som behövs på en fastighet för att
kunna undersöka en VA-installation och dess användning innan VA-installationen kopplas
till den allmänna anläggningen. Huvudmannen har även rätt till tillträde när det behövs för
att kunna fullgöra sina skyldigheter.
Huvudmannen behöver inte göra inkopplingen, efter huvudmannens medgivande kan det
överlåtas till fastighetsägarens entreprenör, förutsatt att entreprenören har ett system för
kvalitetssäkring för den typen av arbete.
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Ny förbindelsepunkt
Om fastighetsägaren vill ha en ny förbindelsepunkt i stället för den befintliga och
huvudmannen efter ansökan går med på detta, får fastighetsägaren bekosta den nya
servisledningens allmänna del samt bortkopplingen av den tidigare servisledningens
allmänna del.
Vill huvudmannen upprätta en ny förbindelsepunkt i stället för den befintliga, ska huvudmannen ersätta fastighetsägaren för de kostnader som uppstår med den nya
servisledningen samt inkoppling.
Huvudmannen bör göra ett skäligt avdrag med hänsyn till den tidigare servisledningens
ålder och skick, i båda fallen.

Avgiftsskyldighet
Avgiftsskyldighet för fastighetsägaren inträder när huvudmannen upprättat
förbindelsepunkt och informerat fastighetsägaren om det förutsatt att:


fastigheten ligger inom verksamhetsområde för vatten och avlopp



fastigheten har behov av en vattentjänst



behovet inte kan tillgodoses bättre på annat sätt.

Ibland kan bortledning av dagvatten från en fastighet till den allmänna anläggningen ske
utan att förbindelsepunkt upprättats. Har förbindelsepunkt för dagvatten från fastighet inte
upprättats, men fastigheten anses i behov av bortledning av dagvatten, inträder
avgiftsskyldighet för ändamålet när huvudmannen har ordnat de anordningar som behövs
för bortledandet och informerat fastighetsägaren om det.

Användning av den allmänna dricksvattenanläggningen
Dricksvattnets kvalitet, tryck och mängd
Huvudmannen har endast skyldighet att leverera vatten för hushållsändamål till anslutna
fastigheter inom verksamhetsområdet. Vattnet ska vara av dricksvattenkvalitet enligt
livsmedelsverkets föreskrifter. Huvudmannen garanterar inte att visst vattentryck alltid
upprätthålls eller att viss vattenmängd per tidsenhet alltid kan levereras.

Begränsning av vattenleverans
Huvudmannen har rätt att begränsa eller stänga av vattenleveranserna för att förebygga
skada samt vid reparationer, tillsyn och liknande omständigheter. Vid planlagt
leveransavbrott informerar huvudmannen fastighetsägarna på lämpligt sätt, till exempel
genom skriftligt meddelande. Vid en mer omfattande akut avstängning kan information
ges till exempel genom Sörmland Vattens hemsida, digitala utskick eller övrig media.
Vid begränsad vattentillgång är fastighetsägaren skyldig att minska sin vattenförbrukning
enligt anvisningar från huvudmannen.

Dricksvatten för andra ändamål
Vatten används även för andra ändamål än hushåll, till exempel i industrier och ibland
också som energikälla. Industrier eller andra verksamheter med stor vattenförbrukning,
särskilda kvalitetskrav eller som kräver stora flöden kan inte utan vidare räkna med att
huvudmannen kan klara sådana behov om inte detta särskilt avtalats.
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Vattenmätare
Vattenförbrukningen hos fastighetsägare fastställs genom mätning, om inte huvudmannen
bestämmer annat. Huvudmannen tillhandahåller, installerar och äger vattenmätaren.
Fastighetsägaren är enligt vattentjänstlagen skyldig att upplåta plats för mätaren samt
lämna huvudmannen tillträde till fastigheten när denne vill kontrollera, ta ned eller sätta
upp vattenmätaren.
Vattenmätares plats ska vara godkänd av huvudmannen, som har rätt att kostnadsfritt
disponera platsen och ensam har befogenhet att sätta upp, ta ned, kontrollera, justera,
underhålla samt till- och frånkoppla mätaren. För dessa åtgärder liksom för avläsning ska
fastighetsägaren lämna huvudmannen fritt och obehindrat tillträde till mätaren. Har
mätarens placering förberetts innan den godkänts av huvudmannen, är fastighetsägaren,
om huvudmannen så kräver, skyldig att svara för och bekosta flyttningen av tänkt
placering så att mätarens plats kan godkännas av huvudmannen.
Om det misstänks att mätaren visar fel, låter huvudmannen undersöka mätaren, om
huvudmannen eller om fastighetsägaren begär det. Om fastighetsägaren begärt
undersökningen och mätaren godkänts ska undersökningen bekostas av
fastighetsägaren. I annat fall bekostar huvudmannen undersökningen.
Vid undersökning av mätaren bestäms felvisningen i två kontrollpunkter enligt SWEDACs
föreskrifter om vatten- och värmemätare.
Kan mätfelets storlek inte bestämmas eller har mätaren inte fungerat, har huvudmannen
rätt att uppskatta förbrukningen.
Fastighetsägare som inte godtar huvudmannens beslut efter genomförd undersökning
eller huvudmannens uppskattning av förbrukningen, kan begära rättslig prövning av
frågan hos Mark- och miljödomstolen.
Fastighetsägare ska vårda vattenmätaren väl och skydda den mot frost och åverkan samt
mot återströmning av varmvatten och annan skadlig värmepåverkan. Om
fastighetsägaren är oaktsam och mätaren skadas, ska fastighetsägaren ersätta
huvudmannen kostnaden för att åtgärda eller byta mätaren.
Fastighetsägare som önskar att vattenmätaren tillfälligt tas ned på grund av frostrisk eller
annan orsak ska anmäla detta till huvudmannen, som mot ersättning tar ned och
återmonterar mätaren.

Sprinkler
Fastighetsägare som önskar ansluta en sprinklerinstallation till den allmänna
dricksvattenanläggningen ansöker om detta till huvudmannen. Fastighetsägaren kan ges
möjlighet att ansluta sprinklerinstallationen om dricksvattenanläggningen har tillräcklig
kapacitet och installationen inte påverkar anläggningens funktion och säkerhet.
Förutsättningar för anslutningen, fastighetsägarens skyldigheter och avgifter regleras
genom särskilt avtal. Om anslutningen medför merkostnader för huvudmannen, till
exempel uppdimensionering av ledningar, bekostas dessa av fastighetsägaren.

Övriga vatteninstallationer
Växling från en försörjningsanläggning till en annan, till exempel från den allmänna
dricksvattenanläggningen till egen brunn, får endast ske om den allmänna dricksvattenanläggningen är skyddad med fritt luftgap (bruten förbindelse), alternativt efter
demontering och förnyad montering av rör och rördelar.
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Användning av den allmänna avloppsanläggningen
Avloppsvatten
Huvudmannen är skyldig att ta emot avloppsvatten från anslutna fastigheter inom
verksamhetsområdet om inte behovet kan tillgodoses bättre på annat sätt.
Verksamhetsområdet kan avse enbart spillvatten, enbart dagvatten eller såväl spillvatten
som dagvatten.
Med spillvatten menas förorenat vatten från hushåll, industriell tillverkningsprocess,
arbetsplats, serviceanläggning med mera.
Med dagvatten menas tillfälligt, avrinnande vatten på ytan, mark eller konstruktion, till
exempel regnvatten, smältvatten eller framträngande grundvatten.

Avloppsvattnets beskaffenhet
Huvudmannen är inte skyldig att ta emot spillvatten vars innehåll i väsentlig mån avviker
från hushållsspillvattens. För att få släppa ut sådant spillvatten i det allmänna
ledningsnätet förutsätts att avtal upprättas. Huvudmannen är inte heller skyldig att ta emot
avloppsvatten om behovet av avledning kan tillgodoses bättre på annat sätt.
Värmeuttag ur avloppsvatten får inte ske så att temperaturen i utsläppt avloppsvatten
underskrider temperaturen i det av huvudmannen levererade dricksvattnet.
Fastighetsägare är skyldig att till huvudmannen anmäla verksamhet som kan inverka på
avloppsvattnets sammansättning. Gränsvärden för vissa parametrar framgår av bilaga 1.
Verksamheter där det krävs fett- eller oljeavskiljare specificeras i bilaga 2. Fettavskiljarens
dimensionering och skötsel ska följa svensk standard, SS EN-1825-1 och SS EN-1825-2.
Oljeavskiljarens dimensionering och skötsel ska följa svensk standard, SS EN-858-1 och
SS EN-858-2.
För verksamheter inom tandvården där amalgam och kvicksilveravfall uppkommer krävs
godkänd amalgamavskiljare enligt svensk standard, SS EN-SIS 11143:2008.

Fastighet som används till annat än bostad
Fastighetsägare ska enligt gällande ABVA lämna uppgift om arten och omfattningen av
verksamhet inom fastigheten som kan inverka på avloppsvattnets innehåll. Provtagningar
och analyser, som huvudmannen finner nödvändiga för kontroll av sådant avloppsvatten,
bekostas av fastighetsägaren. Kostnaden för sådan kontroll kan också ingå i särskild
industriavloppstaxa.
Punkt 14 i gällande ABVA redogör för en bestämmelse, som gör det möjligt för huvudmannen att föreskriva att fastighetsägaren själv, enligt huvudmannens anvisningar och på
det sätt och i den omfattning huvudmannen bestämmer, ska föra journal över
verksamheten och själv utöva kontroll av avloppsvattnets innehåll. Riktvärden och
kontrollprogram regleras i särskilt avtal.
Huvudmannen är inte skyldig att ta emot vatten som utnyttjats för värmeutvinning,
eftersom sådant vatten enligt vattentjänstlagen inte är att anse som avloppsvatten.

Industrier måste samråda med huvudmannen
Fastighetsägare som använder eller avser att använda den allmänna
avloppsanläggningen och som avser att ansöka om prövning av avloppsutsläpp enligt
miljölagstiftningen ska samråda med huvudmannen.
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Dag- och dränvatten
Huvudmannen är inte skyldig att ta emot dag- och dränvatten från fastighet i de fall
avledning av sådant vatten kan tillgodoses bättre på annat sätt. I vissa fall kan avledning
till LOD-anläggning (LOD = lokalt omhändertagande av dagvatten) på den enskilda
fastigheten innebära sådan fördel. LOD kan till exempel innebära att dag- och/eller
dränvatten avleds till ett så kallat perkolationsmagasin (stenkista) på den egna tomten
eller att vattnet sugs upp av omgivande gräsytor. Med dag- och dränvatten likställs allt
avloppsvatten som huvudmannen bedömer inte ska avledas till spillvattenförande ledning.
Vid behov kan fastighetsägaren rådgöra med huvudmannen.
I ABVA regleras att, om dag- och dränvatten avleds från fastighet till spillvattenförande
ledning, får avledningen inte fortsätta sedan särskild förbindelsepunkt för dag- och
dränvatten upprättats och fastighetsägaren underrättats om detta. Huvudmannen kan
alternativt ha vidtagit åtgärder för avledning utan att förbindelsepunkt har upprättats och
meddelat fastighetsägaren detta.
Huvudmannen bestämmer inom vilken tid tillförseln ska ha upphört, dock längst ett år
efter att fastighetsägaren underrättats. Undantag från förbudet eller anstånd kan medges
av huvudmannen om särskilda skäl föreligger. Ändrar fastighetsägaren installationen så
att dag- och dränvattnet avleds till den allmänna dagvattenledningen eller till LODanläggning kan huvudmannen i vissa fall bevilja bidrag till kostnaderna för ändringen. En
förutsättning för att ett sådant bidrag ska beviljas är att kostnaderna för ändringen
avsevärt överstiger genomsnittskostnaden inom området.

Inkoppling av dränvatten till den allmänna avloppsanläggningen
Vid nybyggnad måste bestämmelserna i Boverkets byggregler följas. Innebörden av
dessa bestämmelser är att dränvatten från byggnad inte får avledas till avloppsledning, i
vilken uppdämning kan förekomma. Uppdämning innebär att en ledning går full och att
den fria vattenytan kan stiga i anslutande ledningar. Om huvudmannen ställer kravet att
dränvatten ska avledas till dagvattenledning, innebär detta i många fall att dränvatten från
byggnader, i första hand sådana med källare, inte kan avledas med självfall.
Dagvattenledningar är normalt dimensionerade så att uppdämning i ledningarna
förekommer vid häftigt regn. Den praktiska konsekvensen blir därför att vissa byggnader
inte kan förses med källare eller att dränvattnet avleds på annat sätt exempelvis till LODanläggning eller pumpas.

Avgifter
Fastighetsägares avgiftsskyldighet till huvudmannen regleras i VA-taxan som innehåller
uppgifter om anläggningsavgifter, det vill säga uppgifter om vad nyanslutningar kostar,
brukningsavgifter samt uppgifter om avgifter för vanligen förekommande tjänster som
huvudmannen tillhandahåller på fastighetsägarens begäran.
Huvudmannen kan besluta/teckna avtal med ägare till fastighet och andra avgiftsskyldiga i
avgiftsfrågor som inte regleras i kommunens taxeföreskrifter.

Övrigt
Enligt vattentjänstlagen ska en allmän VA-anläggning användas så att det inte
uppkommer olägenhet för huvudmannen eller annan. Det får inte uppstå svårigheter för
huvudmannen att uppfylla kraven från miljö- och hälsoskyddssynpunkt eller att i övrigt
uppfylla sina åligganden enligt lag eller annan författning eller enligt avtal. Fastighetsägare
ansvarar för att VA-installationen, även sådan som inte kräver bygglov, anordnas och
utförs så att den uppfyller kraven enligt Boverkets byggregler.
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Installation av matavfallskvarn med utsläpp i den allmänna avloppsanläggningen får ske
efter ansökan och huvudmannens skriftliga medgivande. Avgift för utsläpp från
matavfallskvarn regleras enligt gällande VA-taxa.
Avloppsvatten innehållande kax från bergvärmeborrning får inte på något sätt tillföras den
allmänna avloppsanläggningen.
Bensin-, olje- och fettavskiljare samt sand- och slamfång i gårdsbrunnar och dylikt ska
tillses regelbundet och tömmas så ofta, att de alltid fyller avsedd funktion.
Amalgamavskiljare ska tillses, skötas samt bytas och/eller rengöras i enlighet med
tillverkarens föreskrifter.
Huvudmannen har enligt vattentjänstlagen rätt att undersöka VA-installationen och dess
användning. Påträffas allvarliga brister är fastighetsägaren enligt vattentjänstlagen skyldig
att rätta till dessa så att det inte uppkommer olägenheter för huvudmannen eller någon
annan. Om fastighetsägaren brister i ovanstående är huvudmannen inte skyldig att låta
fastigheten vara kopplad till den allmänna anläggningen.
Om en fastighets VA-förhållanden påtagligt avviker från de förhållanden som i övrigt råder
i en allmän VA-anläggnings verksamhetsområde, får huvudmannen träffa avtal med
fastighetsägaren om särskilda villkor för att använda VA-anläggningen.

Anmälan om ändringar
Fastighetsägare ska på begäran lämna huvudmannen underlag för avgiftsberäkning.
Dessutom ska fastighetsägare självmant anmäla sådan ändring av VA-installationen eller
annat förhållande, som enligt taxan kan ha betydelse för avgiftsberäkningen.

Anmälan om ägarbyte
Fastighetsägare ska utan dröjsmål anmäla ägarbyte på särskild blankett som
tillhandahålls av huvudmannen.

Bestämmelser rörande vattenmätarplats/byte
Vattenmätarplatsen ska hålla sådan standard att underhåll och/eller vattenmätarbyte inte
försvåras. Utrymmet runt vattenmätaren ska vara fritt från föremål enligt bild nedan.

-
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Om vattenmätarplatsen är utformad på sådant sätt att vattenmätarbyte inte går att
genomföra ska fastighetsägaren skyndsamt åtgärda detta enligt huvudmannens
rekommendationer. Uppfyller/åtgärdar inte fastighetsägaren vattenmätarplatsen så att
vattenmätarbyte kan göras kommer schablonförbrukning att ske. Huvudmannen kan
också vidta rättslig åtgärd.

Vattenavstängning
Har fastighetsägare försummat att betala VA-avgift eller i övrigt försummat sina
skyldigheter enligt vattentjänstlagen och försummelsen är väsentlig, har huvudmannen
rätt att stänga av vattentillförseln till fastigheten. Avstängning kan ske om rättelse inte
kunnat åstadkommas genom skriftlig uppmaning och avstängningen inte medför
olägenhet för människors hälsa.
Fastighetsägaren ska till huvudmannen betala avgift enligt taxa för såväl avstängning som
återinkoppling.

Risk för källaröversvämning
I hus med källare, särskilt där källaren har golvbrunn eller annan avloppsenhet, finns alltid
risk för källaröversvämning. Vid häftigt regn eller snösmältning kan den allmänna
ledningen överbelastas och vatten kan baklänges tränga in i avloppsserviser och upp
genom golvbrunnar och förorsaka skador. Vid sidan av översvämningar förorsakade av
häftigt regn är stopp i servisledningen den vanligaste skadeorsaken.
Fastighetsägare bör i eget, och i förekommande fall hyresgästers, intresse i största
möjliga utsträckning förebygga skador inom fastigheten till följd av uppdämning i
ledningsnätet. Följande åtgärder kan förslagsvis vidtas:


Placera inte föremål i källaren som är värdefulla och känsliga för fukt.



Kontrollera att avstängbara golvbrunnar är stängda och att automatiska
bakvattenventiler fungerar.



De golvbrunnar i källaren som inte är avstängbara förses med tätande anordningar
eller ersätts med avstängbara brunnar.



Rörinstallatör kontaktas om misstanke finns att avloppets avstängningsanordningar
inte fungerar.



Kontroll av att regn- och smältvatten leds från byggnaden.



Nedfarter till garage och andra utrymmen invallas.



Kontroll av att intern avloppspump fungerar.



Fastigheten ansluts till larmcentral med larmtjänst.
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Bilaga 1. Gränsvärden för industriellt avloppsvatten
Parameter

Maxvärden i
mg/l samt mS/m

Maxvärde i
µg/l

pH min

6,5

pH max

10

Temperatur max

50 °C

Konduktivitet

500 mS/m

Sulfat

400 mg/l

Magnesium

300 mg/l

Ammonium

60 mg/l

Fett

50 mg/l

Klorid

2 500 mg/l

Bly, Pb

0,05 mg/l

50 µg/l

0,0002 mg/l

0,20 µg/l

0,2 mg/l

200 µg/l

0,0002 mg/l

0,20 µg/l

Nickel, Ni

0,05 mg/l

50 µg/l

Silver, Ag

0,05 mg/l

50 µg/l

Zink, Zn

0,2 mg/l

200 µg/l

Krom, Cr

0,05 mg/l

50 µg/l

0 mg/l

0 µg/l

50 mg/l

50 000 µg/l

Kadmium, Cd
Koppar, Cu
Kvicksilver, Hg

Cyanid, CN
Oljeindex
Nitrifikationshämning vid inblandning
av 20 % processavloppsvatten

20 % hämning

Nitrifikationshämning vid inblandning
av 40 % processavloppsvatten

50 % hämning
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Bilaga 2. Krav på fett- och oljeavskiljare
Verksamheter där fettavskiljare krävs









kök för servering av måltider till exempel restauranger, gatukök, hotell, vägkrogar
anläggningar för grillning, ugnsstekning och stekning
storkök
charkuterier
bagerier
konditorier
lokaler för hantering av livsmedel
pizzerior.

Verksamheter där oljeavskiljare krävs
Vid avledning till spillvatten och till dagvatten från










fordonstvättar, bilvårdsanläggningar, Gör Det Själv-hallar
bilskrotningsanläggningar
bensinstationer
verkstäder till exempel motor- och servicehallar, måleri- och sprutlackeringshallar
parkeringshus, garage med golvavlopp, parkeringsplatser
spolplattor
olje- och kemikaliedepåer
industrier med kondensvatten från kompressorer
industrier med oljehantering eller tvätt av oljiga produkter.
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Inledning
1. För fastighetsägares användning av den allmänna VA-anläggningen i
Katrineholms kommun gäller vad som föreskrivs i lagen om allmänna
vattentjänster (2006:412) eller annan författning samt vad som nedan
föreskrivs.
Vad som enligt dessa bestämmelser gäller för fastighetsägaren gäller även
för den som innehar fast egendom med tomträtt, ständig besittningsrätt,
fideikommissrätt eller på grund av testamentariskt förordnande.
Har huvudmannen träffat avtal med annan än fastighetsägare om användning
av anläggningen, gäller för denne jämlikt 5 § lagen om allmänna
vattentjänster vad som i lagen och dessa allmänna bestämmelser föreskrivs
om fastighetsägare.
Med fastighet kan enligt 4 § lagen om allmänna vattentjänster i vissa fall
även förstås byggnad eller annan anläggning, som ej tillhör ägaren till
marken.
Fastighetsägare är skyldig att följa ändring i och tillägg till dessa allmänna
bestämmelser, som grundar sig på Svenskt Vattens publikationer.
Omformulering/tillägg

Första stycket: Omformulering av ”lagen” som ersätts av ”lag”;
För fastighetsägares användning av den allmänna VA-anläggningen i Katrineholms
kommun gäller vad som föreskrivs i lag om allmänna vattentjänster (2006:412) eller
annan författning samt vad som nedan föreskrivs.
Tredje stycket: Omformulering av ”lagen” som ersätts av ”lag”;
Har huvudmannen träffat avtal med annan än fastighetsägare om användning av
anläggningen, gäller för denne jämlikt 5 § lag om allmänna vattentjänster vad som i
lagen och dessa allmänna bestämmelser föreskrivs om fastighetsägare.
Fjärde stycket: Omformulering av ”lagen” som ersätts av ”lag”, omformulering av
”förstås” som ersätts med ”tillämpas för”;
Med fastighet kan enligt 4 § lag om allmänna vattentjänster i vissa fall även
tillämpas för byggnad eller annan anläggning, som inte tillhör ägaren till marken.
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2. Huvudman för den allmänna VA-anläggningen är Katrineholm Vatten och
Avfallsaktiebolag.
Omformulering/tillägg

Omformulering av ”Avfallsaktiebolag” som ersätts med ”Avfall AB”;
Huvudman för den allmänna VA-anläggningen är Katrineholm Vatten och Avfall
AB.
Tillagd text efter nuvarande text;
Driftbolag för den allmänna VA-anläggningen är Sörmland Vatten och Avfall AB.

Inkoppling till den allmänna anläggningen

3. Fastighetsägare som vill ansluta fastigheten till den allmänna anläggningen
ska göra skriftlig anmälan inkl ritningar till huvudmannen som sedan efter
godkännande av ansökan, ombesörjer inkoppling.

Användning av den allmänna dricksvattenanläggningen

4. Huvudmannen levererar vatten till fastighet, vars ägare har rätt att använda
den allmänna dricksvattenanläggningen och som iakttar gällande
bestämmelser för användandet.
Huvudmannens leveransskyldighet avser endast vatten av
dricksvattenkvalitet för normal hushållsanvändning. Huvudmannen
garanterar inte att visst vattentryck eller viss vattenmängd per tidsenhet alltid
kan levereras.
Vatten som levereras genom allmän VA-anläggning får utnyttjas för
värmeutvinning endast om huvudmannen efter ansökan skriftligen medger
detta.
5. Huvudmannen har rätt att begränsa eller avbryta vattenleveransen när denne
finner det nödvändigt för att förebygga person- eller egendomsskada samt
för reparation, ändring, kontroll eller annan sådan åtgärd som berör
huvudmannens egna eller därmed förbundna anläggningar.
Vid begränsad vattentillgång är fastighetsägare skyldig att reducera sin
vattenförbrukning enligt huvudmannens anvisningar.
Vid planlagt leveransavbrott lämnar huvudmannen på lämpligt sätt
meddelande om detta.
6. Ska vattenförbrukning hos fastighetsägare fastställas genom mätning
tillhandahålls vattenmätare av huvudmannen och förblir huvudmannens
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egendom. Huvudmannen bestämmer antalet mätare och vilket slag av mätare
som ska användas. Fastighetsägaren ska bekosta erforderliga anordningar för
uppsättning av mätare och sammankoppling med installationen i övrigt.
Vattenmätares plats ska vara godkänd av huvudmannen, som har rätt att
kostnadsfritt disponera platsen och ensam har befogenhet att sätta upp, ta
ned, kontrollera, justera, underhålla samt till- och frånkoppla mätaren.
Användning av den allmänna avloppsanläggningen

7. Huvudmannen tar emot avloppsvatten från fastighet, vars ägare har rätt att
använda den allmänna avloppsanläggningen och som iakttar gällande
bestämmelser för användandet, om behovet av avledning inte kan tillgodoses
bättre på annat sätt.
Huvudmannen är inte skyldig att ta emot spillvatten vars beskaffenhet i ej
oväsentlig mån avviker från hushållsspillvattens.

Omformulering/tillägg

Omformulering av ”ej oväsentlig mån” som ersätts med ”väsentlig mån”;
Huvudmannen är inte skyldig att ta emot spillvatten vars beskaffenhet i väsentlig
mån avviker från hushållsspillvattens.

8. Vatten som utnyttjats för värmeutvinning får avledas till den allmänna
avloppsanläggningen endast om huvudmannen efter ansökan skriftligen
medger det.
9. Fastighetsägare får inte tillföra avloppet lösningsmedel, avfettningsmedel,
färger, olja, bensin eller annan petroleumprodukt, fett i större mängd,
läkemedel eller sura, frätande eller giftiga vätskor och inte heller vätska,
ämnen eller föremål som kan orsaka stopp, avlagring, vidhäftning,
gasbildning eller explosion.
Ånga eller varmvatten med högre temperatur än 45°C får inte tillföras i
förbindelsepunkten.
Oavsiktligt utsläpp av sådant slag som anges i första och andra styckena ska
ofördröjligen anmälas till huvudmannen.
Fastighetsägare får inte tillföra avloppet spillvatten från köksavfallskvarn
utan huvudmannens skriftliga medgivande.
10. Värmeuttag ur avloppsvatten får inte ske så att temperaturen i utsläppt
avloppsvatten underskrider temperaturen i det av huvudmannen levererade
dricksvattnet.
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11. Huvudmannen har rätt att tillfälligt begränsa fastighetsägares möjlighet att
använda avloppsanläggningen när huvudmannen finner det nödvändigt för
att förebygga person- eller egendomsskada samt för reparation, ändring,
kontroll eller annan åtgärd som berör huvudmannens egna eller därmed
förbundna anläggningar.
12. Spillvatten får inte tillföras allmän ledning som är avsedd att uteslutande
avleda dag- och dränvatten. (Med spillvatten likställs i denna punkt allt
avloppsvatten som huvudmannen bedömer ska avledas till spillvattenledning.)
Dag- och dränvatten får inte tillföras allmän ledning som inte är avsedd för
sådant ändamål, om inte huvudmannen av särskilda skäl skriftligen medgivit
undantag.
Avleds dag- och dränvatten från fastighet till spillvattenförande ledning får
fortsatt tillförsel av sådant vatten inte ske, sedan särskild förbindelsepunkt
för ändamålet upprättats och fastighetsägaren underrättats därom, eller om
huvudmannen vidtagit åtgärder för avledande av dagvatten utan att
förbindelsepunkt för dagvatten upprättats, när huvudmannen meddelat
fastighetsägaren att sådana åtgärder har vidtagits. Huvudmannen bestämmer
tidrymd inom vilken tillförseln ska ha upphört. Undantag från förbudet eller
anstånd med att avbryta tillförseln kan medges av huvudmannen om
särskilda skäl föreligger.
Har särskild förbindelsepunkt för dag- och dränvatten inte upprättats, kan
huvudmannen ändå förbjuda dittills tillåten tillförsel av sådant vatten till
spillvattenförande ledning. Förutsättningar för detta är dels att avledning kan
ske ändamålsenligt på annat sätt, dels att huvudmannen i skälig omfattning
ersätter fastighetsägaren hans kostnader för erforderlig omläggning. Dagoch dränvatten från fastighet, som nyinkopplas till den allmänna
anläggningen, får inte tillföras annan ledning än den huvudmannen
bestämmer.
13. Huvudmannen kan i enskilda fall medge utsläpp i den allmänna
avloppsanläggningen av avloppsvatten som i ej oväsentlig mån har annan
sammansättning än spillvatten från bostäder (hushållsspillvatten) vad gäller
arten eller halten av ingående ämnen. Huvudmannen bestämmer därvid
villkoren för utsläpp av såväl spill- som dagvatten.
14. Fastighetsägare som helt eller delvis använder eller upplåter fastighet till
annat än bostadsändamål ska informera huvudmannen om sådan verksamhet
som kan påverka beskaffenheten hos avloppsvattnet från fastigheten.
Fastighetsägaren ska bekosta de provtagningar och analyser som
huvudmannen finner vara nödvändiga för kontroll av avloppsvattnet.
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Huvudmannen har rätt att fordra att fastighetsägaren för journal över
verksamhet som inverkar på avloppsvattnets beskaffenhet och företar
kontroll av vattnet genom provtagningar och analyser. Huvudmannen anger
hur journalföring och provtagningar ska göras.
Bestämmelse rörande installation av pumpenhet som ingår i tryckavloppssystem
med klena dimensioner (LTA-anläggning)

Vid anslutning till allmänt tryckavloppssystem tillhandahåller huvudmannen
LTA-pumpenhet eller annan aktuell pumpenhet som förblir dennes egendom.
Huvudmannen bestämmer antalet pumpenheter och vilket slag av pumpenhet
som ska användas samt svarar för installationen. Fastighetsägaren bekostar
erforderliga anordningar för att sammankoppla enheten med installationen i
övrigt.
Enhetens plats ska bestämmas av huvudmannen, som äger rätt till kostnadsfri
upplåtelse av platsen och som ensam har befogenhet att sätta upp, ta ned,
kontrollera, justera, underhålla samt till- och frånkoppla enheten.

Omformulering/tillägg

Första stycket: Omformulering av ”svarar för” som ersätts med ”besiktigar”;
Huvudmannen bestämmer antalet pumpenheter och vilket slag av pumpenhet som
ska användas samt besiktigar installationen.
Bestämmelser rörande vattenmätarplatsen/byte

Vattenmätarplatsen ska hålla sådan standard att vattenmätarbytet inte försvåras.
Utrymmet under och framför ska vara minst 600 mm och 700 mm ovanför
vattenmätaren måste vara fritt från alla föremål. Om vattenmätarplatsen är
utformad på sådant sätt att vattenmätarbyte inte går att genomföras ska
fastighetsägaren skyndsamt åtgärda detta enligt huvudmannens
rekommendationer. Uppfyller/åtgärdar inte fastighetsägaren vattenmätarplatsen
så att vattenmätarbyte kan göras kommer fastighetsägaren att debiteras
normalförbrukning plus 50 % tills platsen är åtgärdad och vattenmätarbytet är
utfört.

_i
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Omformulering/tillägg

Hela stycket flyttas och placeras efter stycket ”Anmäl ägarbyte”, under ”Övrigt” i
”Information till fastighetsägare om Katrineholms kommuns allmänna vatten- och
avloppstjänster”.
Tillagd text ”underhåll och/eller”; omformulering av ”Utrymmet under och framför ska
vara minst 600 mm och 700 mm ovanför vattenmätaren måste vara fritt från alla
föremål.” samt tillägg av illustration;
Vattenmätarplatsen ska hålla sådan standard att underhåll och/eller
vattenmätarbyte inte försvåras. Utrymmet runt vattenmätaren ska vara fritt från
föremål enligt bild nedan.

-

Omformulering av ”fastighetsägaren att debiteras normalförbrukning plus 50% tills
platsen är åtgärdad och vattenmätarbytet är utfört” som ersätts med
”schablonförbrukning att ske”, tillagd text ”Huvudmannen kan också vidta rättslig
åtgärd.”
Uppfyller/åtgärdar inte fastighetsägaren vattenmätarplatsen så att vattenmätarbyte
kan göras kommer schablonförbrukning att ske. Huvudmannen kan också vidta
rättslig åtgärd.

Information till fastighetsägare om Katrineholms kommuns allmänna vattenoch avloppstjänster
Inledning

Denna information ger förklaringar och kommentarer till de bestämmelser som
finns i lagen om allmänna vattentjänster (2006:412), i det följande kallad
vattentjänstlagen, och Allmänna bestämmelser för användning av Katrineholms
kommuns allmänna avloppsanläggning (ABVA). Samtliga fastighetsägare som
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är anslutna till Katrineholms kommuns allmänna VA-anläggning är skyldiga att
följa de bestämmelser som finns i kommunens ABVA. För att kunna
tillgodogöra sig innehållet i denna information är det nödvändigt att ha tillgång
till ABVA.
Vattentjänstlagen reglerar förhållandet mellan huvudmannen för den allmänna
vatten- och avloppsanläggningen och ägare av fastighet inom
verksamhetsområdet för vatten och avlopp.
Omformulering/tillägg

Första stycket: Omformulering av ”lagen” som ersätts med ”lag”, omformulering av ”i
det följande kallad” som ersätts med ”hädanefter benämnd” och omformulering av
”användning” som ersätts med ”användandet”. Tillagt ord ”som” och borttagen parentes
runt ”ABVA”;
Denna information ger förklaringar och kommentarer till de bestämmelser som finns
i lag om allmänna vattentjänster (2006:412), hädanefter benämnd vattentjänstlagen,
och Allmänna bestämmelser för användandet av Katrineholms kommuns allmänna
avloppsanläggning som ABVA.

Huvudman för den allmänna VA-anläggningen

Huvudman för den allmänna VA-anläggningen i Katrineholms kommun är
Katrineholm Vatten och Avfalls AB.

Omformulering/tillägg

Tillagd text efter nuvarande text;
Driftbolag för den allmänna VA-anläggningen är Sörmland Vatten och Avfall AB.

Verksamhetsområde
Kommunens allmänna vatten- och avloppstjänster bedrivs inom ett fastställt
geografiskt område, verksamhetsområdet. Uppgift om verksamhetsområdet
finns hos huvudmannen för den allmänna VA-anläggningen.
Fastighetsägare

Med fastighetsägare avses i vattentjänstlagen (2006: 412), i ABVA (allmänna
bestämmelser) och i denna information ägare av fastighet inom VAanläggningens verksamhetsområde. Enligt vattentjänstlagen jämställs med
fastighetsägare bland andra arrendator och tomträttshavare.
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Rätten att använda en allmän VA-anläggning är knutet till fastigheten och inte
till fastighetsägaren och består så länge fastigheten består. Detta innebär att det
inte går att säga upp ett ”VA-abonnemang” och därmed undgå avgiftsskyldighet.
Huvudman kan träffa avtal med annan än fastighetsägare om rätt att få använda
VA-anläggningen. Konsekvensen av detta blir att det som enligt
vattentjänstlagen gäller för fastighetsägaren istället gäller för användaren. Detta
innebär att huvudmannen därefter endast kan kräva betalning av den som han
har träffat avtal med.
Omformulering/tillägg

Tredje stycket: Borttagen text ”Detta innebär att”, tillagd text ”får” samt omformulering
av ”den som han har träffat avtal med” som ersätts med ”avtalsparten”;
Huvudmannen får därefter endast kräva betalning av avtalsparten.

Vad ingår i den allmänna VA-anläggningen?

I den allmänna VA-anläggningen ingår vattenverk, avloppsreningsverk,
ledningsnät, reservoarer och pumpstationer samt andra anordningar, som krävs
för att VA-anläggningen ska fungera på avsett sätt. I den allmänna VAanläggningen ingår också servisledningar fram till förbindelsepunkter som
huvudmannen har bestämt för varje fastighet.

Vad ingår i fastighetsägarens VA-installation?

Med en fastighets VA-installation menas de ledningar, som för fastigheten
dragits från förbindelsepunkterna. I installationen ingår även anordningar, t.ex.
tappventiler och tvättställ, som anslutits till en sådan ledning. En VA-installation
ingår inte i den allmänna anläggningen, om inte annat framgår av
vattentjänstlagen, ABVA eller avtal.

Servisledning

Med servisledning menas den ledning som förbinder en byggnad eller en
fastighet med en allmän VA-anläggnings ledningsnät. Den delas av
förbindelsepunkten i den allmänna anläggningens del och i fastighetens del.

Juridisk ansvarsfördelning

Den juridiska ansvarsgränsen mellan huvudmannens allmänna anläggning och
fastighetens VA-installation går i förbindelsepunkten. Med förbindelsepunkt
menas den punkt där inkoppling av fastighetens ledningar till den allmänna
anläggningen ska ske eller har skett.

Kostnadsfördelning

Huvudmannen svarar för alla arbeten och kostnader för den allmänna
anläggningen.
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Fastighetsägaren svarar för alla arbeten och kostnader för VA-installationen.
Anordning som behövs endast för en eller några få fastigheter, t.ex. anordning
för tryckstegring av vatten eller pumpning av avloppsvatten, bekostas av
vederbörande fastighetsägare om inte huvudmannen bestämt annat.
Förbindelsepunkters lägen

Enligt vattentjänstlagen är det huvudmannen som bestämmer förbindelsepunkter
där fastighetens ledningar ska kopplas till VA-anläggningen. För varje typ av
ledning som skall kopplas till den allmänna anläggningen, t.ex. för vatten,
spillvatten och dagvatten, upprättas en egen förbindelsepunkt. Dessa ligger
vanligtvis nära varandra och vanligen i fastighetens omedelbara närhet, ca 0,5 m
utanför fastighetsgräns, men huvudmannen kan också ha meddelat annat läge.
I normalfallet bestäms läget i samråd mellan huvudmannen och
fastighetsägaren. I de fall fastighetsägaren inte i tid anmäler sina eventuella
önskemål till huvudmannen, får han acceptera det läge som huvudmannen
fastställt.
När uppgift om förbindelsepunkters lägen lämnas för fastighet som ännu inte
inkopplats, anges normalt för samtliga servisledningar dimension och planläge
samt för avloppsserviser även höjdläge.
Ifråga om dagvatten från fastighet kan det ibland förekomma att sådant vatten
får avledas till den allmänna avloppsanläggningen utan att fastigheten försetts
med en särskild servisledning för detta ändamål. Förbindelsepunkt kan sålunda
inte upprättas i detta fall och meddelas fastighetsägaren. Huvudmannen måste
emellertid ha vidtagit särskilda åtgärder för sådan avledning och ha underrättat
fastighetsägaren om detta.

Omformulering/tillägg

Fjärde stycket: Omformulering av ”sålunda” som ersätts med ”alltså”, borttagen text
”och meddelas fastighetsägaren” samt omformulering av ”emellertid” som ersätts med
”i sådant fall”;
Förbindelsepunkt kan alltså inte upprättas i detta fall. Huvudmannen måste i sådant
fall ha vidtagit särskilda åtgärder för sådan avledning och ha underrättat
fastighetsägaren om detta.

_i
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Förbindelsepunkt

Servisledning,
allmän del

Allmän anläggning

Servisledning,
fastighetens del

Installation

Anslutning till den allmänna VA-anläggningen
Anmälan om anslutning

Om en fastighetsägare vill ansluta fastigheten till den allmänna anläggningen
ska han göra anmälan om detta hos huvudmannen. Anmälan ska göras på
blankett, som huvudmannen tillhandahåller.
Har fastighetsägaren rätt att använda anläggningen, drar huvudmannen fram
ledningar till förbindelsepunkterna för vatten och avlopp. Huvudmannen
bestämmer efter samråd med fastighetsägaren ledningarnas antal, dimensioner,
lägen och utförande.
Inkoppling av två eller flera fastigheters VA-installationer till den allmänna
anläggningen i en gemensam förbindelsepunkt för fastigheterna kan beviljas om
huvudmannen bedömer att det finns särskilda skäl för en sådan lösning. Avtal
om detta träffas i sådana fall med huvudmannen. En förutsättning för att en
gemensam förbindelsepunkt ska beviljas är ofta att fastigheterna bildat en
gemensamhetsanläggning.
Huvudmannen har enligt vattentjänstlagen i vissa fall rätt till anstånd med att
utföra arbetet för att samordningen med andra arbeten inte ska försvåras och för
att denne ska kunna följa sin utbyggnadsplan.
Huvudmannen medger inkoppling av fastighetens VA-installation till den
allmänna anläggningen när anläggningsavgiften är betald eller om avgiften ska
delbetalas, när godtagbar säkerhet ställts. Huvudmannen är dock enligt
vattentjänstlagen inte skyldig att låta en fastighet kopplas till den allmänna
anläggningen om fastighetens installation har väsentliga brister. Huvudmannen
har rätt till det tillträde på en fastighet som behövs för att han skall kunna
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undersöka en VA-installation och dess användning innan VA-installationen
kopplas till den allmänna anläggningen eller annars när det behövs för att
huvudmannen skall kunna fullgöra sina skyldigheter.
Huvudmannen själv behöver nödvändigtvis inte göra inkopplingen, utan detta
kan efter huvudmannens medgivande överlåtas till fastighetsägarens
entreprenör, förutsatt den senare har ett system för kvalitetssäkring för denna typ
av arbete.
Omformulering/tillägg

Andra stycket: Omformulering av ”lägen” som ersätts med ”samt förbindelsepunktens
nivå, planläge, uppdämningsnivå”;
Huvudmannen bestämmer efter samråd med fastighetsägaren ledningarnas antal,
dimensioner samt förbindelsepunktens nivå, planläge, uppdämningsnivå och
utförande.
Femte stycket: Omformulering av ”eller annars” och ”huvudmannen skall” som ersätts
med ”Huvudmannen har även rätt till tillträde”;
Huvudmannen har rätt till det tillträde som behövs på en fastighet för att kunna
undersöka en VA-installation och dess användning innan VA-installationen kopplas
till den allmänna anläggningen. Huvudmannen har även rätt till tillträde när det
behövs för att kunna fullgöra sina skyldigheter.
Sjätte stycket: Borttagen text ”själv” och ”nödvändigtvis”. Omformulering av ”utan detta
kan efter huvudmannens medgivande” som ersätts med ”efter huvudmannens
medgivande kan det”, omformulering av ”den senare” som ersätts med ”att
entreprenören” samt omformulering av ”denna typ” som ersätts med ”den typen”;
Huvudmannen behöver inte göra inkopplingen, efter huvudmannens medgivande
kan det överlåtas till fastighetsägarens entreprenör, förutsatt att entreprenören har
ett system för kvalitetssäkring för den typen av arbete.

Ny förbindelsepunkt

Om fastighetsägaren vill ha en ny förbindelsepunkt i stället för den befintliga
och huvudmannen efter ansökan går med på detta, så får fastighetsägaren
bekosta den nya servisledningens allmänna del samt bortkopplingen av den
tidigare servisledningens allmänna del.
Vill huvudmannen upprätta en ny förbindelsepunkt i stället för den befintliga, så
ska huvudmannen ersätta fastighetsägaren för de kostnader som uppstår med
den nya servisledningen och inkoppling av denna.
Ett skäligt avdrag med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick
bör göras i båda fallen.
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Omformulering/tillägg

Tredje stycket: Tillagd text ”Huvudmannen bör göra” samt borttagen text ”bör göras”;
Huvudmannen bör göra ett skäligt avdrag med hänsyn till den tidigare
servisledningens ålder och skick, i båda fallen.
Avgiftskyldighet

Avgiftsskyldighet för fastighetsägaren inträder när huvudmannen upprättat
förbindelsepunkt och informerat fastighetsägaren om detta. Därutöver krävs att
fastigheten ligger inom verksamhetsområdet för VA, att fastigheten har behov
av en vattentjänst och att behovet inte kan tillgodoses bättre på annat sätt.
Ibland kan bortledning av dagvatten från en fastighet till den allmänna
anläggningen ske utan att förbindelsepunkt upprättats. Har förbindelsepunkt för
dagvatten från fastighet inte upprättats, men fastigheten anses i behov av
bortledning av dagvatten, inträder avgiftsskyldighet för detta ändamål när
huvudmannen har ordnat de anordningar som behövs för bortledandet och
informerat fastighetsägaren om detta.

Användning av den allmänna dricksvattenanläggningen
Dricksvattnets kvalitet, tryck och mängd

Huvudmannen har bara skyldighet att leverera vatten för hushållsändamål till
anslutna fastigheter inom verksamhetsområdet. Vattnet ska vara av
dricksvattenkvalitet enligt livsmedelsverkets föreskrifter. Huvudmannen
garanterar inte att visst vattentryck alltid upprätthålls eller att viss vattenmängd
per tidsenhet alltid kan levereras.

Omformulering/tillägg

Omformulering av ”bara” som ersätts med ”endast”;
Huvudmannen har endast skyldighet att leverera vatten för hushållsändamål till
anslutna fastigheter inom verksamhetsområdet.

Begränsning av vattenleverans

Huvudmannen har rätt att begränsa eller stänga av vattenleveranserna för att
förebygga skada samt vid reparationer, tillsyn och liknande omständigheter. Vid
planlagt leveransavbrott informerar huvudmannen fastighetsägarna om detta på
lämpligt sätt, t.ex. genom skriftligt meddelande. Vid en mer omfattande akut
avstängning kan information ges t.ex. genom lokalradion eller via
huvudmannens hemsida.
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Vid begränsad vattentillgång är fastighetsägaren skyldig att minska sin
vattenförbrukning efter de anvisningar som huvudmannen lämnar.
Omformulering/tillägg

Första stycket: Korrigering och omformulering av ”t.ex. genom lokalradion eller via
huvudmannens hemsida” som ersätts med ”till exempel genom Sörmland Vattens
hemsida, digitala utskick eller övrig media”;
Vid en mer omfattande akut avstängning kan information ges till exempel genom
Sörmland Vattens hemsida, digitala utskick eller övrig media.
Dricksvatten för andra ändamål

Vatten används även för andra ändamål än hushåll, t.ex. i industrier och ibland
också som energikälla. Industrier eller andra verksamheter med stor
vattenförbrukning, särskilda kvalitetskrav eller som kräver stora flöden kan inte
utan vidare påräkna att huvudmannen kan klara sådana behov om inte detta
särskilt avtalats.

Vattenmätare

Vattenförbrukningen hos fastighetsägare fastställs genom mätning, om inte
huvudmannen bestämmer annat. Huvudmannen tillhandahåller och installerar
vattenmätaren och är dess ägare. Fastighetsägaren är enligt lagen om allmänna
vattentjänster skyldig att upplåta plats för mätaren samt lämna huvudmannen
tillträde till fastigheten när denne vill kontrollera, ta ned eller sätta upp
vattenmätaren.
Vattenmätares plats ska vara godkänd av huvudmannen, som har rätt att
kostnadsfritt disponera platsen och ensam har befogenhet att sätta upp, ta ned,
kontrollera, justera, underhålla samt till- och frånkoppla mätaren.
Rörinstallationen i anslutning till mätarplatsen ska ha sådan standard att byte av
vattenmätare kan göras utan att läckage uppstår i rörinstallationen. För dessa
åtgärder liksom för avläsning ska fastighetsägaren lämna huvudmannen fritt och
obehindrat tillträde till mätaren. Har avsättning för mätare utförts innan
placeringen godkänts av huvudmannen, är fastighetsägaren, om huvudmannen
så kräver, skyldig att svara för och bekosta flyttningen av avsättningen så att
mätarens plats kan godkännas av huvudmannen.
Om det misstänks att mätaren visar fel, låter huvudmannen undersöka mätaren,
om huvudmannen tycker det är nödvändigt eller om fastighetsägaren begär det.
Undersökningen ska bekostas av fastighetsägaren, om han begärt
undersökningen och mätaren godkänns. I annat fall bekostar huvudmannen
undersökningen.
Vid undersökning av mätaren bestäms felvisningen i två kontrollpunkter enligt
SWEDACs föreskrifter om vatten- och värmemätare.
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Kan mätfelets storlek inte bestämmas eller har mätaren inte fungerat, har
huvudmannen rätt att uppskatta förbrukningen.
Fastighetsägare som inte godtar huvudmannens beslut efter genomförd
undersökning eller huvudmannens uppskattning av förbrukningen, kan begära
rättslig prövning av frågan hos Statens va-nämnd.
Fastighetsägare ska vårda vattenmätaren väl och skydda den mot frost och
åverkan samt mot återströmning av varmvatten och annan skadlig
värmepåverkan. Om så inte sker och mätaren skadas, ska fastighetsägaren
ersätta huvudmannen kostnaden för att åtgärda eller byta mätaren.
Fastighetsägare som önskar att vattenmätaren tillfälligt tas ned på grund av
frostrisk eller annan orsak ska anmäla detta till huvudmannen, som mot
ersättning tar ned och åter sätter upp mätaren.
Omformulering/tillägg

Tredje stycket: Omformulering av ”Undersökningen ska bekostas av fastighetsägaren,
om han begärt undersökningen och mätaren godkänns.”;
Om fastighetsägaren begärt undersökningen och mätaren godkänts ska
undersökningen bekostas av fastighetsägaren.
Sjätte stycket: Korrigering av ”Statens VA-nämnd” som ersätts med ”Mark- och
miljödomstolen”;
Fastighetsägare som inte godtar huvudmannens beslut efter genomförd
undersökning eller huvudmannens uppskattning av förbrukningen, kan begära
rättslig prövning av frågan hos Mark- och miljödomstolen.
Sjunde stycket: Omformulering av ”så inte sker” som ersätts med ”fastighetsägaren är
oaktsam”;
Om fastighetsägaren är oaktsam och mätaren skadas, ska fastighetsägaren ersätta
huvudmannen kostnaden för att åtgärda eller byta mätaren.
Åttonde stycket: Omformulering av ”åter sätter upp” som ersätts med ”återmonterar”;
Fastighetsägare som önskar att vattenmätaren tillfälligt tas ned på grund av frostrisk
eller annan orsak ska anmäla detta till huvudmannen, som mot ersättning tar ned
och återmonterar mätaren.
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Omformulering/tillägg

Tillagt stycke ”Sprinkler”;
Sprinkler
Fastighetsägare som önskar ansluta en sprinklerinstallation till den allmänna
dricksvattenanläggningen ansöker om detta till huvudmannen. Fastighetsägaren
kan ges möjlighet att ansluta sprinklerinstallationen om dricksvattenanläggningen
har tillräcklig kapacitet och installationen inte påverkar anläggningens funktion och
säkerhet. Förutsättningar för anslutningen, fastighetsägarens skyldigheter och
avgifter regleras genom särskilt avtal. Om anslutningen medför merkostnader för
huvudmannen, till exempel uppdimensionering av ledningar, bekostas dessa av
fastighetsägaren.
Tillagt stycke ”Övriga vatteninstallationer”;
Övriga vatteninstallationer
Växling från en försörjningsanläggning till en annan, till exempel från den allmänna
dricksvattenanläggningen till egen brunn, får endast ske om den allmänna
dricksvatten-anläggningen är skyddad med fritt luftgap (bruten förbindelse),
alternativt efter demontering och förnyad montering av rör och rördelar.

Användning av den allmänna avloppsanläggningen
Avloppsvatten

Huvudmannen är skyldig att ta emot avloppsvatten från anslutna fastigheter
inom verksamhetsområdet om inte behovet kan tillgodoses bättre på annat sätt.
Verksamhetsområdet kan avse enbart spillvatten, enbart dagvatten eller såväl
spillvatten som dagvatten.
Med spillvatten menas förorenat vatten från hushåll, industriell
tillverkningsprocess, arbetsplats, serviceanläggning m.m.
Med dagvatten menas tillfälligt, avrinnande vatten på ytan, mark eller
konstruktion t.ex. regnvatten, smältvatten eller framträngande grundvatten.

Avloppsvattnets beskaffenhet

Huvudmannen är dock inte skyldig att ta emot spillvatten vars innehåll i ej
oväsentlig mån avviker från hushållsspillvattens. För att få släppa ut sådant
spillvatten i det allmänna ledningsnätet förutsätts vanligen att avtal upprättas.
Huvudmannen är inte heller skyldig att ta emot avloppsvatten om behovet av
avledning kan tillgodoses bättre på annat sätt.
Värmeuttag ur avloppsvatten får inte ske så att temperaturen i utsläppt
avloppsvatten underskrider temperaturen i det av huvudmannen levererade
dricksvattnet.
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Fastighetsägare är skyldig att till huvudmannen anmäla verksamhet som kan
inverka på avloppsvattnets sammansättning. Gränsvärden för vissa parametrar
framgår av bil 1.
Omformulering/tillägg

Första stycket: Borttagen text ”dock”, omformulering av ”ej oväsentlig” som ersätts med
”väsentlig” samt borttagen text ”vanligen”;
Huvudmannen är inte skyldig att ta emot spillvatten vars innehåll i väsentlig mån
avviker från hushållsspillvattens. För att få släppa ut sådant spillvatten i det
allmänna ledningsnätet förutsätts att avtal upprättas.
Fjärde stycket: Tillagd text efter nuvarande text;
Fettavskiljarens dimensionering och skötsel ska följa svensk standard, SS EN-18251 och SS EN-1825-2. Oljeavskiljarens dimensionering och skötsel ska följa svensk
standard, SS EN-858-1 och SS EN-858-2.
För verksamheter inom tandvården där amalgam och kvicksilveravfall uppkommer
krävs godkänd amalgamavskiljare enligt svensk standard, SS EN-SIS 11143:2008.

Fastighet som används till annat än bostad

Med hänsyn till kraven på åtgärder för att hindra vattenförorening är det i många
fall nödvändigt för huvudmannen att ha en noggrannare kontroll över vad som
avleds till den allmänna avloppsanläggningen än vad som gäller för
bostadsfastigheter. Fastighetsägaren har därför enligt ABVA ålagts att lämna
uppgift om arten och omfattningen av sådan verksamhet inom fastigheten, som
kan inverka på avloppsvattnets innehåll. Provtagningar och analyser, som
huvudmannen finner nödvändiga för kontroll av sådant avloppsvatten, bekostas
av fastighetsägaren eller genom denne av företag, rörelse eller verksamhet som
avleder avloppsvattnet. Kostnaden för sådan kontroll kan också ingå i särskild
industriavloppstaxa.
I punkt 14 i ABVA har införts en bestämmelse, som gör det möjligt för
huvudmannen att föreskriva att fastighetsägaren själv, enligt huvudmannens
anvisningar och på det sätt och i den omfattning huvudmannen bestämmer, ska
föra journal över verksamheten och själv utöva kontroll av avloppsvattnets
innehåll.
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Huvudmannen är inte skyldig att ta emot vatten som utnyttjats för
värmeutvinning, eftersom sådant vatten enligt vattentjänstlagen inte är att anse
som avloppsvatten.
Omformulering/tillägg

Första stycket: Borttagen text ”Med hänsyn till kraven på åtgärder för att hindra
vattenförorening är det i många fall nödvändigt för huvudmannen att ha en
noggrannare kontroll över vad som avleds till den allmänna avloppsanläggningen än
vad som gäller för bostadsfastigheter.”, omformulering av ”Fastighetsägaren har därför”
som ersätts med ”Fastighetsägare ska”, tillagd text ”gällande”, borttagen text ”ålagts
att”, ”sådan” samt ”eller genom denne av företag, rörelse eller verksamhet som avleder
avloppsvattnet”;
Fastighetsägare ska enligt gällande ABVA lämna uppgift om arten och omfattningen
av verksamhet inom fastigheten som kan inverka på avloppsvattnets innehåll.
Provtagningar och analyser, som huvudmannen finner nödvändiga för kontroll av
sådant avloppsvatten, bekostas av fastighetsägaren.
Andra stycket: Borttagen text ”I”, tillagd text ”gällande”, omformulering av ”har införts”
som ersätts med ”redogör för”, tillagd text ”Riktvärden och kontrollprogram regleras i
särskilt avtal.”;
Punkt 14 i gällande ABVA redogör för en bestämmelse, som gör det möjligt för
huvud-mannen att föreskriva att fastighetsägaren själv, enligt huvudmannens
anvisningar och på det sätt och i den omfattning huvudmannen bestämmer, ska föra
journal över verksamheten och själv utöva kontroll av avloppsvattnets innehåll.
Riktvärden och kontrollprogram regleras i särskilt avtal.

Industrier måste samråda med huvudmannen

Fastighetsägare som använder eller avser att använda den allmänna
avloppsanläggningen och som avser att ansöka om prövning av avloppsutsläpp
enligt miljö-lagstiftningen ska samråda med huvudmannen.

Dag- och dränvatten

Huvudmannen är inte skyldig att ta emot dag- och dränvatten från fastighet, i de
fall avledning av sådant vatten kan tillgodoses bättre på annat sätt. I vissa fall
kan avledning till LOD-anläggning (LOD = lokalt omhändertagande av
dagvatten) på den enskilda fastigheten innebära sådan fördel. LOD kan t.ex.
innebära att dag- och eller dränvatten avleds till ett s.k. perkolationsmagasin
(stenkista) på den egna tomten eller att vattnet sugs upp av omgivande gräsytor.
Med dag- och dränvatten likställs allt avloppsvatten som huvudmannen bedömer
inte ska avledas till spillvattenförande ledning. Vid behov kan fastighetsägaren
rådgöra med huvudmannen.
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I ABVA regleras att, om dag- och dränvatten avleds från fastighet till
spillvattenförande ledning, får avledningen inte fortsätta sedan särskild
förbindelsepunkt för dag- och dränvatten upprättats och fastighetsägaren
underrättats om detta. Huvudmannen kan alternativt ha vidtagit åtgärder för
avledning utan att förbindelsepunkt har upprättats och meddelat fastighetsägaren
detta.
Huvudmannen bestämmer inom vilken tid tillförseln ska ha upphört. Undantag
från förbudet eller anstånd kan medges av huvudmannen om särskilda skäl
föreligger. Ändrar fastighetsägaren installationen så att dag- och dränvattnet
avleds till den allmänna dagvattenledningen eller till LOD-anläggning kan
huvudmannen i vissa fall bevilja bidrag till kostnaderna för ändringen. En
förutsättning för att ett sådant bidrag skall beviljas är att kostnaderna för
ändringen avsevärt överstiger genomsnittskostnaden inom området.
Inkoppling av dränvatten till den allmänna avloppsanläggningen

Vid nybyggnad måste bestämmelserna i Boverkets byggregler följas.
Innebörden av dessa bestämmelser är att dränvatten från byggnad inte får
avledas till avloppsledning, i vilken uppdämning kan förekomma. Uppdämning
innebär att en ledning går full och att den fria vattenytan kan stiga i anslutande
ledningar. Ställs från huvudmannen kravet att dränvatten ska avledas till
dagvattenledning, innebär detta i många fall att dränvatten från byggnader, i
första hand sådana med källare, inte kan avledas med självfall.
Dagvattenledningar är nämligen normalt dimensionerade så att uppdämning i
ledningarna förekommer vid häftigare regn. Den praktiska konsekvensen blir
därför att vissa byggnader inte kan förses med källare eller att dränvattnet måste
pumpas eller avledas till LOD-anläggning.

Avgifter

Fastighetsägares avgiftsskyldighet till huvudmannen regleras i taxan för
allmänna vattentjänster. VA-taxan innehåller uppgifter om anläggningsavgifter,
d.v.s. uppgifter om vad nyanslutningar kostar, brukningsavgifter samt uppgifter
om avgifter för vanligen förekommande tjänster som huvudmannen
tillhandahåller på fastighetsägarens begäran, t.ex. servisavstängning.
Huvudmannen kan träffa avtal med ägare till fastighet och andra avgiftsskyldiga
i avgiftsfrågor som inte regleras i kommunens taxeföreskrifter.
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Omformulering/tillägg

Första stycket: Borttagen text ”taxan för allmänna vattentjänster”, tillagd text ”som” och
borttagande av text ”t.ex. servisavstängning”;
Fastighetsägares avgiftsskyldighet till huvudmannen regleras i VA-taxan som
innehåller uppgifter om anläggningsavgifter, det vill säga uppgifter om vad
nyanslutningar kostar, brukningsavgifter samt uppgifter om avgifter för vanligen
förekommande tjänster som huvudmannen tillhandahåller på fastighetsägarens
begäran.
Andra stycket: Omformulering av ”träffa” som ersätts med ”teckna”;
Huvudmannen kan besluta/teckna avtal med ägare till fastighet och andra
avgiftsskyldiga i avgiftsfrågor som inte regleras i kommunens taxeföreskrifter.
Övrigt

Enligt vattentjänstlagen ska en allmän VA-anläggning användas så att det inte
uppkommer olägenhet för huvudmannen eller annan. Det får inte uppstå
svårigheter för huvudmannen att uppfylla kraven från miljö- och
hälsoskyddssynpunkt eller att i övrigt uppfylla sina åligganden enligt lag eller
annan författning eller enligt avtal. Fastighetsägare ansvarar för att VAinstallationen, även sådan som inte kräver bygglov, anordnas och utförs så att
den fyller kraven enligt Boverkets byggregler.
Enligt ABVA får spillvatten från köksavfallskvarn tillföras den allmänna
avloppsanläggningen endast om huvudmannen efter ansökan skriftligen medger
det.
Bensin-, olje- och fettavskiljare samt sand- och slamfång i gårdsbrunnar o.d. ska
tillses regelbundet och tömmas så ofta, att de alltid fyller avsedd funktion.
Huvudmannen har enligt vattentjänstlagen rätt att undersöka VA-installationen
och dess användning. Påträffas allvarliga brister är fastighetsägaren enligt
vattentjänstlagen skyldig att rätta till dessa så att det inte uppkommer
olägenheter för huvudmannen eller någon annan. Om så inte sker är
huvudmannen inte skyldig att låta fastigheten vara kopplad till den allmänna
anläggningen.
Om en fastighets VA-förhållanden påtagligt avviker från de förhållanden som i
övrigt råder i en allmän VA-anläggnings verksamhetsområde, får huvudmannen
träffa avtal med fastighetsägaren om särskilda villkor för att använda VAanläggningen.
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Omformulering/tillägg

Andra stycket: Omformulering av ”Enligt ABVA får spillvatten från köksavfallskvarn
tillföras den allmänna avloppsanläggningen endast om huvudmannen efter ansökan
skriftligen medger det.” som ersätts med ”Installation av matavfallskvarn med utsläpp i
den allmänna avloppsanläggningen får ske efter ansökan och huvudmannens skriftliga
medgivande. Tillagd text ”Avgift för utsläpp från matavfallskvarn regleras enligt
gällande VA-taxa.”;
Installation av matavfallskvarn med utsläpp i den allmänna avloppsanläggningen får
ske efter ansökan och huvudmannens skriftliga medgivande. Avgift för utsläpp från
matavfallskvarn regleras enligt gällande VA-taxa.
Efter andra stycket: Tillagd text;
Avloppsvatten innehållande kax från bergvärmeborrning får inte på något sätt
tillföras den allmänna avloppsanläggningen.
Fjärde stycket: Omformulering av ”så inte sker” som ersätts med ”fastighetsägaren
brister i ovanstående”;
Om fastighetsägaren brister i ovanstående är huvudmannen inte skyldig att låta
fastigheten vara kopplad till den allmänna anläggningen.
Efter fjärde stycket: Tillagd text;
Amalgamavskiljare ska tillses, skötas samt bytas och/eller rengöras i enlighet med
tillverkarens föreskrifter.
Anmäl ändringar

Fastighetsägare ska på begäran lämna huvudmannen underlag för
avgiftsberäkning. Dessutom ska fastighetsägare självmant anmäla sådan ändring
av VA-installationen eller annat förhållande, som enligt taxan kan ha betydelse
för avgiftsberäkningen.

Omformulering/tillägg

Rubrik: Omformulering av ”Anmäl” som ersätts med ”Anmälan om”;
Anmälan om ändringar

Anmäl ägarbyte

Fastighetsägare ska utan dröjsmål underrätta huvudmannen när fastigheten
övergår till ny ägare samt uppge den nye ägarens namn, adress och tillträdesdag.
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Omformulering/tillägg

Rubrik: Omformulering av ”Anmäl” som ersätts med ”Anmälan om”;
Anmälan om ägarbyte
Omformulering av ”underrätta huvudmannen när fastigheten övergår till ny ägare samt
uppge den nye ägarens namn, adress och tillträdesdag” som ersätts med ”anmäla
ägarbyte på särskild blankett som tillhandahålls av huvudmannen.”;
Fastighetsägare ska utan dröjsmål anmäla ägarbyte på särskild blankett som
tillhandahålls av huvudmannen.
Vattenavstängning

Har fastighetsägare försummat att betala VA-avgift eller i övrigt försummat sina
skyldigheter enligt vattentjänstlagen och är försummelsen väsentlig, har
huvudmannen rätt att stänga av vattentillförseln till fastigheten. Avstängning
kan ske om rättelse inte kunnat åstadkommas genom skriftlig uppmaning och
avstängningen inte medför olägenhet för människors hälsa.
Fastighetsägaren ska till huvudmannen betala avgift enligt taxa för såväl
avstängning som återinkoppling.

Risk för källaröversvämning

I hus med källare, särskilt där källaren har golvbrunn eller annan avloppsenhet,
finns alltid risk för källaröversvämning. Vid häftiga regn eller snösmältning kan
den allmänna ledningen överbelastas och vatten kan baklänges tränga in i
avloppsserviser och upp genom golvbrunnar och förorsaka skador. Vid sidan av
översvämningar förorsakade av häftiga regn är stopp i servisledningen den
vanligaste skadeorsaken.
Fastighetsägare bör i eget, och i förekommande fall hyresgästers, intresse i
största möjliga utsträckning förebygga skador inom fastigheten till följd av
uppdämning i ledningsnätet. Följande åtgärder kan förslagsvis vidtas:

•

Placera inte föremål i källaren som är värdefulla och känsliga för fukt

•

Kontrollera att avstängbara golvbrunnar är stängda och att automatiska
bakvattenventiler fungerar

•

De golvbrunnar i källaren som inte är avstängbara förses med tätande
anordningar eller ersätts med avstängbara brunnar

•

Rörinstallatör kontaktas om misstanke finns att avloppets
avstängningsanordningar inte fungerar

•

Kontroll av att regn- och smältvatten leds från byggnaden

•

Nedfarter till garage och andra utrymmen invallas
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•

Kontroll av att intern avloppspump fungerar

•

Fastigheten ansluts till alarmeringscentral med larmtjänst

Omformulering/tillägg

Punktlista: Omformulering av ”alarmeringscentral” som ersätts med ”larmcentral”;
•

Fastigheten ansluts till larmcentral med larmtjänst.

Stopp i avloppsservisen

Vid stopp i avloppsservisen bör först Sörmland Vatten och Avfall AB kontaktas
för att få tillfälle att undersöka huvudledningen innan fastighetsägaren vidtar
åtgärder för att avlägsna stoppet i servisen.

Kontaktuppgifter

Vid driftstörningar och andra frågor ring Sörmland Vatten och Avfall AB som
handhar driften av VA-anläggningarna i Katrineholms kommun.
Kundtjänst kl. 9-16 tfn 0150-800 100, övrig tid vid akuta fel tfn 0150-800 150.

Omformulering/tillägg

Stycket ”Kontaktuppgifter” tas bort.

_________________
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KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH
AVLOPPSANLÄGGNING SAMT
INFORMATION TILL
FASTIGHETSÄGARE, ABVA
Styrdokument - Författningssamling
Datum

2010-08-16

Bilaga 1
Gränsvärden för industriellt avloppsvatten

Parameter
pH min
pH max
Temperatur max
Konduktivitet
Sulfat
Magnesium
Ammonium
Fett
Klorid
Bly, Pb
Kadmium, Cd
Koppar, Cu
Kvicksilver, Hg
Nickel, Ni
Silver, Ag
Zink, Zn
Krom, Cr
Cyanid, CN
Oljeindex
Omformulering/tillägg

Maxvärden i
mg/l samt mS/m
6,5
10
50 °C
500 mS/m
400 mg/l
300 mg/l
60 mg/l
50 mg/l
2 500 mg/l
0,05 mg/l
0,0002 mg/l
0,2 mg/l
0,0002 mg/l
0,05 mg/l
0,05 mg/l
0,2 mg/l
0,05 mg/l
0 mg/l
50 mg/l

Maxvärde i
µg/l

50 µg/l
0,20 µg/l
200 µg/l
0,20 µg/l
50 µg/l
50 µg/l
200 µg/l
50 µg/l
0 µg/l
50 000 µg/l

Tillagd text nederst i tabellen;
Nitrifikationshämning vid inblandning av 20 % processavloppsvatten, 20 % hämning
Nitrifikationshämning vid inblandning av 40 % processavloppsvatten, 50 % hämning

Katrineholms kommun \,
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3.01 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR
ANVÄNDANDET AV KATRINEHOLMS
KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH
AVLOPPSANLÄGGNING SAMT
INFORMATION TILL
FASTIGHETSÄGARE, ABVA
Styrdokument - Författningssamling
Datum

2010-08-16

Bilaga 2: Krav på olje- och fettavskiljare
Omformulering/tillägg

Rubrik på bilagedokument: Omformulering av ”olje- och fettavskiljare” som ersätts med
”fett- och oljeavskiljare”;
Bilaga 2. Krav på fett- och oljeavskiljare

Verksamheter där oljeavskiljare krävs:
Vid avledning till spillvatten och till dagvatten
Fordonstvättar, bilvårdsanläggningar, Gör Det Själv-hallar
Bilskrotningsanläggningar
Bensinstationer:
Verkstäder t ex. motor- och servicehallar, måleri- och sprutlackeringshallar
Parkeringshus, garage med golvavlopp, parkeringsplatser
Spolplattor
Olje- och kemikaliedepåer
Industrier med kondensvatten från kompressorer
Industrier med oljehantering eller tvätt av oljiga produkter
Omformulering/tillägg

Stycket ”Verksamheter där oljeavskiljare krävs” flyttas och placeras under stycket
”Verksamheter där fettavskiljare krävs”.

Verksamheter där fettavskiljare krävs:
Kök för servering av måltider t ex restauranger, gatukök, hotell, vägkrogar
Anläggningar för grillning, ugnsstekning och stekning
Storkök
Charkuterier
Bagerier
Konditorier
Lokaler för hantering av livsmedel
Pizzerior

ij Katrineholm

TJÄNSTESKRIVELSE
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Datum

Vår beteckning

Kommunledningsförvaltningen

2020-09-02

KS/2020:223 - 334

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Nämndadministration
Axel Stenbeck

Kommunstyrelsen

Godkännande av större investeringar i VA-ledningar
från Katrineholm till Julita
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna investering upp till
80 miljoner kronor.

Sammanfattning av ärendet
Enligt Katrineholm Vatten och Avfall AB:s ägardirektiv framgår att fullmäktiges
godkännande behövs vid investeringar i bolagets anläggningar som överstiger 200
prisbasbelopp.
Bolaget begär av kommunfullmäktige godkännande av investering för byggande av
överföringsledningar för vatten och spillvatten från Katrineholm till Julita.
I underlaget från Sörmland Vatten har man inte kunnat ge ett exakt besked på vad
investeringen kostar, man beräknar att det kommer kosta mellan 70-110 miljoner
kronor.
Investeringen ska finansieras via höjda avgifter i VA-taxan. VA-taxan föreslå höjas med 9
%, där 80 miljoner av det ökade intäkterna är budgeterade att finansiera följande
investering.

Ärendets handlingar



Protokoll Katrineholm Vatten och Avfall AB 2020-02-26
Tjänsteskrivelse Sörmland Vatten och Avfall AB 2020-02-11

Förvaltningens bedömning
Kommunledningsförvaltningens bedömning är att kommunfullmäktige bör godkänna en
investering av motsvarande belopp (80 miljoner kronor) som Sörmland Vatten
budgeterat via sin höjning av VA-taxan.
Investeringen är svårbudgeterad och kostnaden kan komma att öka.
Kommunfullmäktige kan därmed behöva ta ställning till begäran av utökad
investeringsram ifall kostnadsökning överstiger 200 prisbasbelopp.
Axel Stenbeck
Utredare
_________________
Beslutet skickas till:
Sörmland Vatten AB
KATRINEHOLMS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen
641 80 KATRINEHOLM

Besöksadress:
Telefon:
E-post:Axel.Stenbeck@katrineholm.se
Telefax:

Org.nummer 212000-0340
www.katrineholm.se

ij Katrineholm
Kommunledningsförvaltningen
Nämndadministration

Ekonomiavdelningen
Akt

Tjänsteskrivelse
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Datum

Vår beteckning

2020-09-02

KS/2020:223 - 334

Sida 1 av 4
Protokoll vid styrelsemöte i Katrineholm
Vatten och Avfall AB, 556763-9876

Protokoll nr 1 under 2020

Tid: 2020-02-26, 13:30
Plats: Vingåkervägen 18, Katrineholm

Närvaro:

Ordförande

Johan Hartman

Ledamöter

Carl Prick, Maj-Britt Staaf, Tony Karlsson

Frånvaro

Sten Halmgren

Övriga

VD, Björnar Berg
Stefan Carpman, Adm chef
Anki Nyberg, Renhållningschef
Per Ivarsson, VA-chef
Mats Bergman, Projektsamordnare
Per Larsson, revisor från Ernst & Y oung

§1

Sammanträdet öppnas av ordföranden.

§2

Kallelse och dagordning godkänns efter det att beslutspunkten gällande ny väg till
Rosenhalm ändras till en informationspunkt.

§3

Stefan Carpman utses till sekreterare och Carl Prick utses att tillsammans med
ordförande justera protokollet.

§4

Föregående protokoll från styrelsemötet 2019-09-18 läggs till handlingarna (mötet i
december 2019 blev inställt).

§5

VD rapport

Ledamöterna ställer frågor gällande utskickad VD-rappo11 som besvaras.

§6

Ekonomisk information jan 2020

Stefan Carpman redogör för ekonomiinformationen som skickats ut för januari 2020.
Under februari 2020 har vi lånat upp ytterligare 20 miljoner kronor varefter
lånesumman uppgår till 619 miljoner kronor. Rapporterna läggs till handlingarna.
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§7

Beslut gällande årsredovisning för 2019
Stefan Carpman redovisar det ekonomiska utfallet för helåret 2019 och förklarar
respektive bilaga. Han förklarar också att det gjo1ts mindre textändringar i
förvaltningsberättelsen i förbättringssyfte. Revisor Per Larsson informerar om att de
särskilt granskat lönehanteringen i Sörmland Vatten och att ekonomiprocesserna som
finns fungerar utmärkt.
Styrelsen beslutar att godkänna och fastställa årsredovisningen för 2019.

§8

Beslut angående resultat- och balansrapport för VA för 2019
Enligt§ 50 i Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster framgår att huvudman skall
upprätta separat resultat- och balansräkning för VA-verksamheten samt dä1till hörande
förklaringar om hur gemensamma kostnader har fördelats. När redovisningen är
fastställd skall den finnas tillgänglig för fastighetsägarna vilket framgår av samma
paragraf punkt 2.
·
Styrelsen fastställer den särskilda resultat- och balansrappott som upprättats för VAverksamheten 2019.

§9

Beslut gällande styrelsens arbetsordning och VD-direktiv
Förslag till dokument för detta är utskickad med kallelsen och är i sto1t sett
likalydande med den som gällt för tidigare år. Endast smärre ändringar är gjorda.

Styrelsen beslutar att anta styrelsens arbetsordning jämte instruktioner avseende
arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören samt instruktion
avseende rapportering till styrelsen enligt utskickat förslag.
§10

Utvärdering av styrelse enligt ägardirektivets paragraf 4
Resultatet av den enkätundersökning som bolaget utfö1t redovisas av Stefan Carpman.
Med tanke på att det varit dålig svarsfrekvens får ledamöterna ytterligare en vecka att
fylla i enkäten varpå svaren skickas till samtliga ordföranden i samtliga Sörmland
Vattens styrelser. Utvärderingen läggs till handlingarna.

§11

Utvärdering av det kommunala ändamålet
Kommunstyrelsen ska årligen pröva om den verksamhet som bedrivits i de aktiebolag
som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i varit förenlig med det
fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna.

Styrelsen bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsmässigt sätt och i
enlighet med de regler och riktlinjer som Katrineholms kommun fastställt i
bolagsordning och ägardirektiv. Styrelsen ställer sig också bakom den tjänsteskrivelse
som upprättats som underlag för detta beslut.
§12

Riktlinjer gällande dataskyddsförordningen
Styrelsen beslutar att anta riktlinjerna för tillämpning av dataskyddsförordningen.
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§13

Avgift enligt 1·enhållningstaxa
Bolaget beslutar att anta föreslagen taxa om tilläggstjänst för tömning av slam klassat
som hushållsavfall från tillfälliga arrangemang (toalettvagnar/"bajamajor").
Avgifterna gäller från 2020-03-01.
Avgifterna beslutas enligt följande
Av2ift
Slam från tillfiilliga arrangemang,
framkörnin1!SavQift
Slam från tillfiilliga arrangemang, per påbötjad
timme

§14

Exklusive moms

Inklusive moms

480 kr

600 kr

I 000 kr

1 200 kr

Beslut gällande nya ledningar för riksväg 56
Styrelsen ställer sig bakom förslaget att förlägga ledningar i samband med
ombyggnation av väg 56 mellan Katrineholm och Äs och höja brukningsavgifterna för
vatten och spillvatten för att finansiera investeringarna i enlighet med det förslag som
är utskickat med kallelsen.

§15

Vatten och avlopp till norr
Per Ivarsson informerar om att Katrineholms Kommun arbetar med en ny
översiktsplan och att vi därvid måste beakta våra delar för att kunna försö1ja nya
områden med vatten och avlopp. Per Ivarsson berättar att det är mycket komplexa
frågeställningar vi ställs inför där vi måste vara beakta många faktorer. De områden
som planeras vid norr kräver att vi lägger nya ledningar norr om staden för att kunna
leverera vatten och avlopp.
Styr·elsen beslutar att inom befintlig investeringsbudget omdisponera I miljoner
kronor för kostnadsberäkning av anläggande av överföringsledningar nordost om
Katrineholm benämnd "Metkroken".

§16

Ny väg till Rosenholm
I samband med att befintlig Rötkammare ska byggas om har verksamheten sett över
trafiksituationen vid Rosenholms reningsverk. Den tunga trafiken till och från
Rosenholm kommer att öka väsentligt under de närmaste åren då mer material
kommer att transporteras till den nya rötkammaren. Detta tillsammans med att dagens
situation med brant backe och trång väg inte är den bästa har lett fram till att ett
förslag att göra en ny infartsväg. VD berättar att ett beslut om en eventuell ny väg får
fattas senare tillsammans med fot1sättningen av hela rötkammarprojektet.

§17

Information

Ny vattendom
Mark- och Miljödomstolen har nu fattat beslut gällande ny vattendom för Katrineholm
Vattenverks del. Vi vann framgång i våra yrkanden om att det skulle vara flexibelt
med antal borrhål för råvattenuttag samt att uttagen inte skulle var koordinatsatta. Nytt
maxuttag för uttag i Forssjöåsen uppgår till 23 000 m3 per dygn. En nyhet är också att
vi kan ta råvatten ur Forssjösjön för att pumpa till täktområdet.

Sida 4 av 4

Glysas grav
Eriksbergs fick inte igenom sin ansökan om uttag av mer grus från glysas grav. En ny
tillståndsansökan kan förväntas och vi har informerat om vilka djup som vi tycker
grustäkten kan vara på utan att det påverkar vår vattentäkt.
Sandfilter och avjämingsanläggnin_g vid Forssjö

Mats Bergman berättar att sandfilteranläggningen är i bruk fram till slutet av året då
avjärningsanläggningen tar vid. Betongarbetet för avjärningsanläggningen är klar och
filter bötjar levereras vecka 14. Driftsättning planeras i dagsläget till mars/april 2021.
Rö/kammaren vid Rose11l10lm
Mats Bergman informerar om projektet att iordningsställa en ny rötkammare.

Företaget Purac är upphandlade i projektet och de har två olika faser att genomföra:
I. Framtagande av bygghandling, kostnadskalkyl och detaljerad projektplanering
2. Byggproduktion av rötkammaren.
I

Vi har en möjlighet att inte gå vidare efter den första fasen. En grov kostnadskalkyl
har framräknats men det finns frågetecken kring prissättningen av densamma som ska
rätas ut.
Mats tittar på andra liknande projekt för att kunna uppskatta en kostnadsnivå på
rötkammaren.
Styrelsemöten
Styrelsen antar de föreslagna mötestiderna under 2020/2021 vilka är följande:
• !0junikl.13:30
• 16 september kl. 13 :30
• 2 december kl. 13:30
• 24 februari 2021 kl. 13 :30

§18

Övriga frågor
Teams
Stefan Carpman informerar att styrelsen kommer ha tillgång till samtliga
styrelsedokument under samarbetsplattformen Microsoft Teams. Stefan skickar ut en
inbjudan till aktuell plattform under nästa vecka.
Ajjärsplanearbete
Björnar Berg informerar att han kommer att bjuda in samtliga styrelseledamöter den
12 mars 2020 i syfte att följa upp affärsplanen samt eventuellt göra erforderliga
korrigeringar.

Stefan Carpman

Justeras:

.7-~ o/1: :.s,__
Jti~~n Ha1tman

i'r/v/~-c,k
Carl Prick

~

Bilaga 9

SÖRMLAND VATTEN

Projektledare/Handläggare: Per Ivarsson/Stefan Carpman
Datum: 2020-02-11

Byggande av överföringsledningar för vatten och spillvatten i samband med ombyggnation av väg 56 mellan
Katrineholm och Äs.
Förslag till beslut
Styrelsen ställer sig bakom förslaget att förlägga ledningar i samband med ombyggnation av väg 56 mellan Katrineholm och Äs och höja brukningsavgifterna för vatten
och spillvatten för att finansiera investeringarna.

Ärendebeskrivning

Som tidigare informerats styrelsen kommer Trafikverket att bygga om väg 56 till en
2+1 väg i två etapper. Den första sträckan är mellan Katrineholm och Bie där också
en cykelväg kommer att förläggas på den ena sidan om vägen. Därefter kommer
etapp två att byggas på sträckan Bie till Alberga. Ombyggnationen av etapp ett och
två ska vara klara till hösten 2024.
I samband med ombyggnationen av vägen har Sörmland Vatten frågat om möjligheten få vara med för att kunna förlägga överföringsledningar på hela sträckan mellan
Katrineholm fram till Äs. Detta skulle möjliggöra en nedläggning av vattenverken i Bie
och Äs samt avloppsreningsverket i Julita vilket är helt i linje med affärsplanen som
säger att vi ska dra nytta av stordriftens fördelar.
I kommunens översiktsplan för landsbygden så planerar man för orterna efter
sträckan ett antal nya fastigheter enligt tabell nedan.
Ort
Strängstorp
Bie
Äsköping

Uppskattade nya bostäder fram till år
2030 i anslutning till befintlig tätort
60
50
120

Post- och fakturaadress
Sörmland Vatten och Avfall AB
Vingåkersvägen 18
641 51 Katrineholm

Orgnr: 556742-9302
Regnr för moms: SE556742930201
Företaget innehar F-skattebevis
Styrelsens säte: Katrineholm

Telefon: 0150-800 100
Fax: 0150-800 199
E-post: kundservice@sormlandvatten.se
Webb: www.sormlandvatten.se
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Bilaga 9

Idag går spillvattnet från Bie och Strängstorp till Katrineholm samt att Strängstorp försörjs med dricksvatten från Katrineholm.
Vi har en alternativkostnad om överföringsledningar inte förläggs i detta skede vilket
är de ombyggnadskostnader som krävs på reningsverket i Julita och för de båda vattenverken i Bie och Äs. Dessa tre enheter behöver – om allt annat är oförändrat –
rustas upp för att klara framtida behov.
Reningsverket i Julita kommer att behöva byggas ut då kapaciteten i verket är begränsad. Idag pumpas slammet från reningsverket till externslambrunnarna vid
Backa intill Julita och blandas med slammet från enskilda avloppsanläggningarna. En
nedläggning av reningsverket skulle bidra till att få en bättre/ändrad hantering av externslammet från enskilda avloppsanläggningar. En nedläggning av reningsverket
skulle också innebära att recipienten Öljaren inte längre kommer att belastas då den
idag har en otillfredställande vattenstatus. Vi skulle heller inte behöva anpassa reningsverket för att kunna ta emot Österåkers spillvatten vid den tidpunkt som Österåkers reningsverk är nedlagt och de överföringsledningar till Julita står färdiga.
Både vattenverken i Bie och Äs saknar vattendom för vattenuttaget vilket då skulle
behöva sökas till en uppskattad kostnad på 1,5 miljoner kronor. Kapaciteten i bägge
vattenverken är begränsad varför en investering för kapacitetshöjande åtgärder kommer att krävas.
Nedläggning av mindre renings- och vattenverk kommer att innebära att personella
resurser kan fördelas om och att restider etc. kan nyttjas till andra relevanta uppgifter
i verksamheten. De större vatten- och reningsverken har en säkrare drift och en lägre
reningskostnad per m3.

Ekonomi

I detta skede har mycket preliminära siffror beräknats. Vi beräknar i detta läge att ledningsdragningar i samband med vägbygget skulle kosta oss i storleksordningen 70110 mkr för sträckan mellan Katrineholm och Julita. Detta inkluderar såväl en spillvattenledning som vattenledning. Det tillkommer investeringar för att komma till tätorterna Bie och Julita för vissa av ledningarna.
Alternativkostnader för investeringar i verken som berörs ovan beräknas i stora prognoser till ca 40-60 mkr.
Merkostnaden i dagsläget rent investeringsmässigt är alltså någonstans i spannet 1050 mkr men beaktat att driftskostnaderna blir lägre med stordriftsfördelar blir den
verkliga merkostnaden lägre. Det kan heller inte bortses från att myndigheter i framtiden kommer att ställa högre reningskrav på såväl spillvattnet som renvattnet vilket
torde gynna en sådan lösning där mindre vattenverk och reningsverk byggs bort.

Post- och fakturaadress
Sörmland Vatten och Avfall AB
Vingåkersvägen 18
641 51 Katrineholm

Orgnr: 556742-9302
Regnr för moms: SE556742930201
Företaget innehar F-skattebevis
Styrelsens säte: Katrineholm

Telefon: 0150-800 100
Fax: 0150-800 199
E-post: kundservice@sormlandvatten.se
Webb: www.sormlandvatten.se
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En investering på 70 mkr skulle årligen ge en ökad kapitalkostnad (beräknad ränta
och avskrivning) uppgående till ca 2,7 mkr. För att kompensera denna årliga ökade
kapitalkostnad skulle brukningsavgifterna behöva höjas motsvarande ca 3,2 procent.
Om investeringarna slutar på 100 mkr skulle en höjning krävas motsvarande ca 4,6
procent så att intäktshöjningen ska bli 3,9 mkr vilket motsvarar den ökade kapitalkostnaden.
Förslag om höjda avgifter för brukningsavgifter planeras att tas fram till styrelsemötet
i juni 2020 varefter ärendet går till Kommunfullmäktige för beslut. Investeringen kräver
också Kommunfullmäktiges godkännande eftersom beloppen är så stora.

Post- och fakturaadress
Sörmland Vatten och Avfall AB
Vingåkersvägen 18
641 51 Katrineholm

Orgnr: 556742-9302
Regnr för moms: SE556742930201
Företaget innehar F-skattebevis
Styrelsens säte: Katrineholm

Telefon: 0150-800 100
Fax: 0150-800 199
E-post: kundservice@sormlandvatten.se
Webb: www.sormlandvatten.se
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Datum

Vår beteckning

Kommunledningsförvaltningen

2020-09-04

KS/2020:227 - 334

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Nämndadministration
Axel Stenbeck

Kommunstyrelsen

Godkännande av utökad investering - ny rötkammare
vid Rosenholm.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna utökad investering
med 90 miljoner kronor av ny rötkammare vid Rosenholm.

Sammanfattning av ärendet
Enligt Katrineholm Vatten och Avfall AB:s ägardirektiv framgår att fullmäktiges
godkännande behövs vid investeringar i bolagets anläggningar som överstiger 200
prisbasbelopp.
Kommunfullmäktige beslutade den 21 januari 2020 att godkänna investering av ny
rötkammare vid Rosenholm. Investeringen beräknades kosta 70 miljoner kronor och
genomföras under 2019-2020.
Katrineholm Vatten och Avfall AB har inkommit med en begäran om utökad
investeringsram för rötkammaren. Den nya totala kostnaden uppgår till 160 miljoner
kronor vilket innebär en utökad investeringsram om 90 miljoner kronor.

Ärendets handlingar


Protokoll Katrineholm Vatten och Avfall AB 2020-06-24

Ärendebeskrivning
2016 avropade Sörmland Vatten en förstudie avseende uppförandet av en ny
rötkammare av konsulten Veolia. Studien skulle, utöver att ge en övergripande
systemdesign, belysa för och nackdelar med termofilrötning vid 55 °C respektive 70 °C
och även ge en kostnadsindikation.
Sörmland Vatten har nu konstaterat att Veolias indikation av projektkostnad var
underskattad samt att system utanför anläggningen inte omfattades av förstudien.
När dem tillsammans med konsulten PURAC nu projekterar anläggningen har man fått
ram den verkliga kostnaden.
Bland annat innefattar den ökade kostnaden:
 Ett nytt ställverk där man tar höjd för ökade krav från Naturvårdsverket.
 Ny tillfartsväg för tunga transporter.
 Anläggning av ny vattenledning.

Axel Stenbeck
Utredare
KATRINEHOLMS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen
641 80 KATRINEHOLM

Besöksadress:
Telefon:
E-post:Axel.Stenbeck@katrineholm.se
Telefax:

Org.nummer 212000-0340
www.katrineholm.se

ij Katrineholm
Kommunledningsförvaltningen
Nämndadministration

_________________
Beslutet skickas till:
Ekonomiavdelningen
Sörmland Vatten AB
Akt

Tjänsteskrivelse
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Datum

Vår beteckning
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Protokoll vid styrelsemöte i Katrineholm
Vatten och Avfall AB, 556763-9876

Protokoll nr 3 under 2020

Tid: 2020-06-24, 09:00
Plats: Styrelserummet Vingåkersvägen 18

Närvaro:

Ordförande

Tony Karlsson

Ledamöter

Carl Frick, Maj-Britt Staaf, Johan Hartman, Sten
Holmgren

Övriga

VD, Björnar Berg
Stefan Carpman, Administrativ chef
Per Ivarsson, VA-chef
Mats Bergman, Projektledare

§1

Sammanträdet öppnas av vice ordförande som för dagen inträder som ordförande för
mötet.

§2

Kallelse och dagordning godkänns.

§3

Stefan Carpman utses till sekreterare och Sten Holmgren utses att tillsammans med
ordförande justera protokollet.

§4

Föregående protokoll från styrelsemötet 2020-06-10 läggs till handlingarna.

§5

Beslut om investeringsnivå för rötkammare vid Rosenholm

Mats Bergman informerar om arbetet med att ersätta nuvarande rötkammare som
härstammar från mitten på 1950-talet och som idag är uttjänt. Mats informerar om hur
anläggningen fungerar, vilka fraktioner som kommer in i anläggningen (primärt slam
från Rosenholms och Flens reningsverk) samt vilka fraktioner som kommer ut från
rötkammaren (hygieniserat slam samt fordonsgas).
Det upphandlade företaget Purac har projekterat anläggningen i ett första steg och har
lämnat ett fast pris för byggentreprenaden.
Styrelsen beslutar om en investeringsnivå upp till 160 miljoner kronor för
uppförandet av en ny termofil rötgasanläggning inklusive gasuppgradering vid
Rosenholm. Kostnaderna inkluderar också de tillkommande arbetena där tre större
aktiviteter ingår:
• en ny väg inklusive ledningsdragningar,
• ställverk för elanslutning
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•

värmeväxlare och fjärrvärme

Det informeras om att investeringsnivån är sådan att Kommunfullmäktige behöver
godkänna detta med hänsyn taget till den underställningsplikt som regleras i
ägardirektivet som bolaget har att förhålla sig till.
Bifogat finns presentationsbilderna som bilaga 1.

§6

Beslut om omfördelning av medel för investeringar i Katrineholm vattenverk
Mats Bergman redogör för ärendet där UV-ljusen och kemikalieinblandningen i
dricksvattnet behöver flyttas pe1manent från vattenverkets byggnad till nuvarande
sandfilterbyggnaden.

Styrelsen beslutar att omfördela investeringsmedel, inom 2019 års budget, från
projekt rötkammaren till projekt för utökad lågreservoar samt avjärningsanläggning
vid Katrineholm vattenverk med 11 miljoner kronor.
Bifogat fim1s presentationsbilderna som bilaga 2.

§7

Övriga frågor
Stefan Carpman informerar att bolaget idag har lån motsvarande 619 miljoner kronor
och att vi i dagarna handlat upp ytterligare 20 miljoner kronor. Borgensramen från
Kommunfullmäktige är 650 miljoner kronor.
VD och ordförande önskar trevlig sommar.

Stefan Carpman

Justeras:

~
..4.~
Touy Karlsson
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Sten Halmgren

