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Sammanträde med Knivsta kommunstyrelse 

Tid: Onsdag den 17 augusti 2022, kl. 08.30–09.30  

Plats: Sal Kvallsta, Knivsta kommunhus. Distansnärvaro är möjlig och zoom-länken är 
utskickad i mejl. Anmäl distansnärvaro i förväg till kommunsekreteraren.  

Ordförande: Göran Nilsson (M) 

Sekreterare: Siobhán Górny 

Handlingar finns på kommunens hemsida www.knivsta.se  

Förhinder 

Ledamot som inte kan delta vid sammanträdet kan mejla till siobhan.gorny@knivsta.se eller 
ringa 018-347023.  

 

Föredragningslista 
Dnr 

1. Upprop  

2. Justering 

Obs! Förslag: Protokollet justeras den 18 augusti 2022 av 
ordföranden och justerare.  

  

3. Godkännande av dagordning   

4. Anmälan av delegationsbeslut 

 Lista delegationsbeslut 2022-05-13–2022-08-09  

 Förteckningar över delegationsbeslut lokalförsörjning 2022-05, 
2022-06 och 2022-07 

 Tillsvidareanställda maj och juni 2022, listor 

 Visstidsanställda maj och juni 2022, listor 

 Förteckning delegationsbeslut personalärenden 2022-07-28 

 

  

5. Övriga anmälningsärenden 

 BMN § 45, 2022-05-24, Ekonomisk uppföljning per mars månad  

 IT-nämnden § 6-9, 2022-05-20, preliminär plan för ekonomi och 
verksamhet 2023-2025 

 SN § 47 Ekonomisk uppföljning per sista maj  

 SN § 32 2022-05-13 - Ekonomisk uppföljning per sista mars  

 SUN § 80, 2022-06-13, Startbesked ombyggnad Centralvägen 

 SUN § 81, 2022-06-13, Omfördelning investeringsmedel 
gatuenheten 

 SUN § 82, 2022-06-13, Omfördelning investeringsmedel maj 
2022 

 

  

http://www.knivsta.se/
mailto:siobhan.gorny@knivsta.se
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Beslutsärenden   

6. Hemställan till kommunfullmäktige om ny VA-taxa 

Tjänsteutlåtande 2022-08-08 
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 77, 2022-06-13 
Samhällsutvecklingsnämndens tjänsteutlåtande 2022-05-23 
Hemställan från Knivstavatten, daterad 2022-05-20, med 3 bilagor:  
Bilaga 1 Påverkan för olika typer av fastigheter 
Bilaga 2 Förslag till ny VA-taxa 
Bilaga 3 Protokoll Knivstavatten 2022-05-19 (observera att 
handlingen är bifogad i ärende 8) 
 
Ansvarig handläggare: Robert Fåhraeus, 
samhällsbyggnadskoordinator 

Terees von Stedingk, Roslagsvatten, deltar på sammanträdet och 
informerar övergripande i ärende 6 och 7.  

 

KS-2022/422 

7. Hemställan om godkännande av investeringsbeslut för Knivstas 
överföringsledning till Käppala samt borgensåtagande 

Tjänsteutlåtande 2022-06-20 
Hemställan om investeringsbeslut för Knivstas överföringsledning till 
Käppala 2022-05-20 
Protokoll Knivstavatten styrelsemöte 2022-05-19 

 

Ansvarig handläggare: Robert Fåhraeus, 
samhällsbyggnadskoordinator 

 

KS-2022/354 

8. Verkställande av kommunfullmäktiges beslut om anslutning till 
Käppalaförbundet  

Tjänsteutlåtande 2022-06-03 
Beslut från kommunfullmäktige, § 46, 2022-04-27 
Förslag på anslutningsavtal  

 

Ansvarig handläggare: Siobhán Górny, kommunsekreterare 
 

KS-2022/378 

9. Kommunstyrelsens sammanträdestider 2023 med plan för 2024 

Tjänsteutlåtande 2022-08-09 

Ansvarig handläggare: Siobhán Górny, kommunsekreterare 

 

KS-2022/500  
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10. Kommunfullmäktiges sammanträdestider 2023 med plan för 
2024 

Tjänsteutlåtande 2022-08-09 

Ansvarig handläggare: Siobhán Górny, kommunsekreterare 

 

KS-2022/502 



Delegationsbeslut lista 2022-05-13 - 2022-08-09
Färdigst/exp-datum Dokumentnr. Dokumenttitel Ansvarig person Ärende
2022-08-09 KS-2022/148-8 Tillförordnad kommundirektör 25 - 28 

augusti
Daniel Lindqvist KS-2022/148 Delegationsbeslut om tillförordnad 

kommundirektör eller förvaltningschef 2022 
(samlingsärende)

2022-07-27 KS-2022/452-1 Delegationsbeslut Upphandling 
systemstöd e-förslag, 6.2 a

Stina Desroses KS-2022/452 Upphandling systemstöd e-förslag

2022-06-29 KS-2022/148-6 Delegationsbeslut Tillförordnad chef 
för kommunledningskontoret 25 juli 
till 7 augusti, 4.25

Daniel Lindqvist KS-2022/148 Delegationsbeslut om tillförordnad 
kommundirektör eller förvaltningschef 2022 
(samlingsärende)

2022-06-28 KS-2022/442-1 Delegationsbeslut för att upphandla 
och teckna avtal för Visual Arkiv som 
molnbaserad tjänst, 6.2 a och 6.2 b

Stina Desroses KS-2022/442 Avtal Visual Arkiv molnbaserad tjänst

2022-06-22 KS-2022/142-10 Beslut om att tilldela upphandling Susanne Strand KS-2022/142 Upphandling ärendehanteringssystem 
kontaktcenter

2022-06-22 KS-2022/142-1 Beslut om att genomföra 
direktupphandling

Susanne Strand KS-2022/142 Upphandling ärendehanteringssystem 
kontaktcenter

2022-07-14 KS-2022/425-2 Beslut om biträde Lantero Isak Bergdahl KS-2022/425 Beslut om biträden vid 
uppföljningsärenden enligt visselblåsarlagen juni 
2022

2022-06-22 KS-2022/425-1 Beslut om biträde Stella Vallgårda Isak Bergdahl KS-2022/425 Beslut om biträden vid 
uppföljningsärenden enligt visselblåsarlagen juni 
2022

2022-06-22 KS-2022/148-5 Tillförordnad kommundirektör 25 juli - 
7 augusti

Daniel Lindqvist KS-2022/148 Delegationsbeslut om tillförordnad 
kommundirektör eller förvaltningschef 2022 
(samlingsärende)

2022-06-22 KS-2022/148-4 Tillförordnad kommundirektör 7 - 24 
juli

Daniel Lindqvist KS-2022/148 Delegationsbeslut om tillförordnad 
kommundirektör eller förvaltningschef 2022 
(samlingsärende)



2022-06-21 KS-2022/303-1 Delegationsbeslut om upphandling av 
streamingtjänst och voteringssystem 
enligt punkt 6.2 a i kommunstyrelsens 
delegationsordning

Stina Desroses KS-2022/303 Upphandling streamingtjänst och 
voteringssystem

2022-06-20 KS-2020/553-2 Delegationsbeslut om att upphandla 
och teckna avtal för konsultstöd under 
hösten 2022, punkt 6.2 a och b

Stina Desroses KS-2020/553 Avtal mellan Enarratio AB och Knivsta 
kommun gällande konsultstöd inför införande av e-
arkiv

2022-06-09 KS-2021/740-2 Beslut om att annonsera upphandling Fredrik Söderlind KS-2021/740 Upphandling av beställningstrafik buss

2022-06-03 KS-2022/373-1 Delegationsbeslut, Avtal med Post 
Nord om valtjänster 2022, 
delegationsgrund 6.2 a och b

Stina Desroses KS-2022/373 Avtal med Post Nord om valtjänster 
2022

2022-06-03 KS-2022/368-2 Utfärdande av fullmakt till Agenda 
advokatbyrå AB

Daniel Lindqvist KS-2022/368 Utfärdande av fullmakt till Agenda 
advokatbyrå AB

2022-05-23 KS-2022/148-3 Tillförordnad kommundirektör 25 maj - 
2 juni

Daniel Lindqvist KS-2022/148 Delegationsbeslut om tillförordnad 
kommundirektör eller förvaltningschef 2022 
(samlingsärende)



 
 

 

 

Kommunstyrelsen 
Datum 
2022-06-01 

 
 
Förteckning över övriga delegationsbeslut 
 
Verksamhet Beslutsfattare 
Kommunledningskontoret Eva Mårtensson 
Lokalförsörjningen Lokalförsörjningschef  

 
Datum då 
beslutet 
fattades 
 

Beslut/åtgärd Delegat
ions-
grund 

Ev anmärkning 

2022-05-05 Hyresavtal bostad 0668-0143  7.5  
2022-05-05 Hyresavtal bostad 0669-0070 7.5  
2022-05-16 Hyresavtal bostad 0672-0039 7.5  
2022-05-16 Hyresavtal bostad 0674-0155 7.5  
2022-05-16 Uppsägning avtal bostad 0667-0121 KS-2018/780 7.5  
2022-05-18 Hyresavtal bostad Lansa Fastighet 1407.000001.1031  7.5  
2022-05-24 Blockuthyrningsavtal 5 bostäder Wåhlins 520-2-1403 7.5  
2022-05-24 Uppsägning bostad 0685-0066 7.5  
2022-05-31 Hyresavtal bostad 7201-0066 7.5  
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 



 
 

 

 

Kommunstyrelsen 
Datum 
2022-07-01 

 
 
Förteckning över övriga delegationsbeslut 
 
Verksamhet Beslutsfattare 
Kommunledningskontoret Eva Mårtensson 
Lokalförsörjningen Lokalförsörjningschef  

 
Datum då 
beslutet 
fattades 
 

Beslut/åtgärd Delegat
ions-
grund 

Ev anmärkning 

2022-06-01 Uppsägning lokal 102-0301-01-01 7.5  
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 



 
 

 

 

Kommunstyrelsen 
Datum 
2022- 

 
 
Förteckning över övriga delegationsbeslut 
 
Verksamhet Beslutsfattare 
Kommunledningskontoret Eva Mårtensson 
Lokalförsörjningen Lokalförsörjningschef  

 
Datum då 
beslutet 
fattades 
 

Beslut/åtgärd Delegat
ions-
grund 

Ev anmärkning 

2022-07-06 Hyresavtal bostad 5301-1012 7.5  
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 



Efternamn Förnamn Anställning from. Enhet Chef



Efternamn Förnamn Fr o m Enhet Chef



Efternamn Förnamn Anställning from. Enhet Chef



Efternamn Förnamn Fr o m Enhet Chef



 
 
Knivsta kommunstyrelse 

Förteckning över delegationsbeslut – personalärenden 

Förteckningens datum Verksamhet/enhet Namn och titel på beslutsfattare (textat)  
2022-07-28 HR-kontoret Sara Svanfeldt 

 

Beslutsdatum Titel på anställd/typ av personal Delegationsgrund Typ av beslut (hämta beskrivning från 
delegationsordningen)  

Anställningsform (tills vidare 
eller visstid)  

2022-05-12 Chef 4.22 Avslut av anställning med förmåner Tillsvidare 
2022-06-17 Handläggare 4.22 Avslut av anställning med förmåner Tillsvidare 
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Handläggare 
Siobhán Górny 

Tjänsteskrivelse 
2022-08-08 

Diarienummer 
KS-2022/422 

   

 

Kommunstyrelsen 

Hemställan till kommunfullmäktige om ny VA-taxa 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:  

1. Kommunfullmäktige reviderar VA-taxan enligt följande:  

a) Anläggningstaxan 5.1.d) höjs med 30 500 kr till 91 100 kr.  

b) Brukningstaxan höjs med 5%.  

c) Ingressen samt § 3, 5.4, 5.8, 5.9,11.2, 12.2 och 15 i VA-taxan ändras enligt 
Knivstavattens handling ”Förslag på ny VA-taxa”.  

2. Ändringarna i VA-taxan ska börja gälla från och med den 1 januari 2023 eller vid den 
senare tidpunkt som kommunfullmäktiges beslut vinner laga kraft. 

Sammanfattning av ärendet 

Den allmänna VA-verksamheten ska vara självfinansierande genom avgifter som regleras i 
VA-taxan. Taxans kostnadsnivå är i behov av justering för att finansiera Knivstas anslutning 
till Käppala. Viss justering för Käppala har gjorts tidigare men inte fullt ut.  

Med dessa förslag på justeringar är Käppalaanslutningen, med den kostnadsnivå som i 
nuläget är känd, fullt finansierad. Även övrig VA-utbyggnad och VA-verksamhet är efter den 
föreslagna justeringen fullt finansierad.  

Ärendets beredning och utredning 

Knivstavattens hemställan om justeringar i VA-taxan inkom till kommunen den 20 maj, och 
samhällsutvecklingsnämnden beredde ärendet den 13 juni 2022, § 77.  

Kommunstyrelsen har inga synpunkter på samhällsutvecklingsnämndens förslag till beslut 
utöver justeringar av hur beslutet är formulerat, vilket gjorts för ökad tydlighet. Ärendet har 
beretts i samråd med Knivstavattens handläggare.  

Planen är att ärendet ska beslutas av Knivsta kommunfullmäktige på sammanträdet i 
augusti.  

Ekonomisk konsekvensanalys och barnkonsekvensanalys 

Analyser finns i samhällsutvecklingsnämndens tjänsteutlåtande, daterat 2022-05-23.  
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Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 2022-08-08 
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 77, 2022-06-13 
Samhällsutvecklingsnämndens tjänsteutlåtande 2022-05-23 
Hemställan från Knivstavatten, daterad 2022-05-20, med 3 bilagor:  
Bilaga 1 Påverkan för olika typer av fastigheter 
Bilaga 2 Förslag till ny VA-taxa 
Bilaga 3 Protokoll Knivstavatten 

Beslutet ska skickas till 

Akten 
Knivstavatten 

 

 

 

Daniel Lindkvist, kommundirektör  Jenny Rydåker, samhällsbyggnadschef 



 § 105 Hemställan till kommunfullmäktige om ny VA-taxa - KS-2022/422-2 Hemställan till kommunfullmäktige om ny VA-taxa : SUN § 77, 2022-06-13, Ny VA-taxa.pdf

 
 

 
Samhällsutvecklingsnämnden PROTOKOLL 9 (18)  

Sammanträdesdatum  
2022-06-13  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 77   Dnr: SUN-2022/236 
Hemställan om ny VA-taxa  

Samhällsutvecklingsnämndens förslag till kommunfullmäktige: 
Att i Knivsta kommuns VA-taxa: 
1) anläggningstaxan 5.1.d) höjs med 30 500 kr till 91 100 kr,  
2) brukningstaxan höjs med 5%, 
3) att ingress samt § 3, 5.4, 5.8, 5.9,11.2, 12.2 och 15 i VA-taxan ändras enligt nedan 
förslag, och 
4) att ändringarna i VA-taxan ska börja gälla från och med den 1 januari 2023 eller vid den 
senare tidpunkt som kommunfullmäktiges beslut vinner laga kraft. 

Reservationer 
Mikael Rye-Danjelsen (KNU), Thomas Malmer (KD), Gunnar Gidlund (KD) och Johan 
Helenius (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Yrkanden 
Mikael Rye-Danjelsen (KNU), Thomas Malmer (KD), Gunnar Gidlund (KD), Johan Helenius 
(SD) yrkar på återremiss (skriftligt yrkande, protokollsbilaga 1).  
Göran Nilsson (M) yrkar bifall till det utsända förslaget.  

Propositionsordning 
Ordföranden ställer först Mikael Rye-Danjelsens yrkande om återremiss mot att avgöra 
ärendet idag, och finner att nämnden vill avgöra ärendet idag.  
Omröstning begärs.  

Omröstning 
De ledamöter som vill avgöra ärendet idag röstar JA.  
De ledamöter som vill återremittera frågan röstar NEJ.  
Harriet Swanberg (S), Jacob Risberg (MP), Göran Nilsson (M), Thor Övrelid (M) och Martin 
Sjödin (S) röstar JA.  
Mikael Rye-Danjelsen (KNU), Thomas Malmer (KD), Gunnar Gidlund (KD) och Johan 
Helenius (SD) röstar NEJ.  
Med 5 JA-röster mot 4 NEJ-röster finner nämnden att ärendet ska avgöras idag.  

Propositionsordning, fortsättning 
Ordföranden ställer det utsända förslaget till beslut mot avslag och finner att nämnden bifaller 
förslaget.  
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Samhällsutvecklingsnämnden PROTOKOLL 10 (18)  

Sammanträdesdatum  
2022-06-13  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Sammanfattning av ärendet 
Den allmänna VA-verksamheten ska vara självfinansierande genom avgifter som regleras i 
VA-taxan. Som VA-huvudman är Knivstavatten skyldig att se över VA-taxan så att den 
speglar kostnaderna för att bygga ut och underhålla den allmänna VA-anläggningen. Taxans 
kostnadsnivå är i behov av justering för att finansiera Knivstas anslutning till Käppala. Viss 
justering för Käppala har gjorts tidigare men inte fullt ut. Med dessa förslag på justeringar är 
Käppala med nuvarande känd kostnadsnivå fullt finansierad tillsammans med övrig VA-
utbyggnad och VA-verksamhet. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2022-05-24 
Bilaga 1. Påverkan för olika typer av fastigheter. 
Bilaga 2. Förslag till ny VA-taxa 
Bilaga 3. Protokoll Knivstavattens styrelsemöte 
Terees von Stedingk, Roslagsvatten, informerar.  

Underlag för beslut 
Akten 
Kommunstyrelsen 
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Handläggare 
Robert Fåhraeus 

Tjänsteskrivelse 
2022-05-23 

Diarienummer 
SUN-2022/236 

   

 

Samhällsutvecklingsnämnden  

Hemställan till kommunfullmäktige om ny VA-taxa 

 

Förslag till beslut 

Samhällsutvecklingsnämndens förslag till kommunfullmäktige: 

Att i Knivsta kommuns VA-taxa: 

1) anläggningstaxan 5.1.d) höjs med 30 500 kr till 91 100 kr, 

2) brukningstaxan höjs med 5%, 

3) att ingress samt § 3, 5.4, 5.8, 5.9,11.2, 12.2 och 15 i VA-taxan ändras enligt 
nedan förslag, och 

4) att ändringarna i VA-taxan ska börja gälla från och med den 1 januari 2023 
eller vid den senare tidpunkt som kommunfullmäktiges beslut vinner laga 
kraft. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Den allmänna VA-verksamheten ska vara självfinansierande genom avgifter som regleras i 
VA-taxan. Som VA-huvudman är Knivstavatten skyldig att se över VA-taxan så att den 
speglar kostnaderna för att bygga ut och underhålla den allmänna VA-anläggningen. 

 

Taxans kostnadsnivå är i behov av justering för att finansiera Knivstas anslutning till 
Käppala. Viss justering för Käppala har gjorts tidigare men inte fullt ut. Med dessa förslag på 
justeringar är Käppala med nuvarande känd kostnadsnivå fullt finansierad. Även övrig va-
utbyggnad och va-verksamhet är efter den föreslagna justeringen fullt finansierad. 

 

Inom VA-området sker hela tiden en utveckling i form av ny praxis eller andra typer av 
samhälleliga behov som gör att taxan behöver uppdateras. Taxan föreslås därför uppdateras 
på flera punkter för att följa lagkraven, nå kostnadstäckning på övriga tjänster eller för ökad 
tydlighet. 

 

Bakgrund 

Den allmänna VA-verksamheten ska vara självfinansierande genom avgifter som regleras i 
VA-taxan. Som VA-huvudman är Knivstavatten skyldig att se över VA-taxan så att den 
speglar kostnaderna för att bygga ut den allmänna VA-anläggningen enligt VA-planen och för 
att på ett säkert sätt sköta och underhålla den. 

VA-taxans avgifter ska vara rättvist fördelade efter den nytta som en fastighet anses ha av 
den allmänna VAanläggningen. Dessutom gäller självkostnadsprincipen vilken innebär att 
avgiften inte får vara större än vad som behövs för att täcka de nödvändiga kostnader som 
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krävs för att ordna och driva den allmänna VA-anläggningen. Inom VA-området sker hela 
tiden en utveckling i form av ny praxis och nya former av bebyggelse eller andra typer av 
samhälleliga behov som gör att taxan behöver uppdateras. Taxan behöver därför uppdateras 
för att följa lagkraven. För att uppnå detta föreslås VA-taxan ändras enligt följande. 
 

Ingress 

Ingessen föreslås ändras för att förtydliga ansvar och VA-huvudmannaskap. Skrivningarna 
följer vad som är vanligast förekommande i branschen. 
 

Definitioner (§ 3) 

§ 3 omformuleras för att innehålla definitioner. Definition av lägenhet har lagts till, se vidare 
under motivering av ändring av 5.4. 
 

Anläggningsavgift (§ 5-11) 

Anläggningsavgiften är den engångsavgift som en fastighetsägare betalar för att ansluta sin 
fastighet till den allmänna VA-anläggningen. Den ska täcka fastighetens del av kostnaderna 
för utbyggnaden av reningsverk, vattenverk, pumpstationer, huvudledningar och 
ledningsnätet fram till tomtgräns.  
 
VA-taxan ska enligt lagen om allmänna vattentjänster vara skäligt och rättvist fördelad efter 
både den kostnad och den nytta som föreligger då en fastighet ansluts till den befintliga VA-
anläggningen. Därför är anläggningsavgiften indelad i olika parametrar; servisavgift, 
lägenhetsavgift, del i huvudanläggningsavgift och tomtyteavgift där vissa parametrar är 
kostnadsrelaterade och vissa är nyttorelaterade. För fastighetsägaren varierar avgiftens 
storlek även beroende på om en, två eller tre nyttigheter såsom dricksvatten, spillvatten 
och/eller dagvatten ansluts. 
 
Knivstavatten har som målsättning att anläggningstaxan ska vara självfinansierande för den 
VA-utbyggnad som sker. I den mån anläggningsavgiften inte är självfinansierande bekostas 
underskottet av brukningstaxan, vilket är fullt förenligt med vattentjänstlagen. 
 
Ny föreslagen avgift för 5.1 
Kostnadstäckningen (intäkter/kostnader) för VA-taxans anläggningstaxa beräknas årligen på 
samtliga projekt som har startat eller förväntas starta inom ±3 år, portföljen, och dessa 
projekts totala kostnader. Med ett projekt menas i det här fallet den VA-utbyggnad som sker i 
genomförandet av en detaljplan. För att nå en korrekt kostnadstäckning bör även kostnader 
räknas med som är kopplade till projektet men som ligger utanför detaljplanens geografiska 
område, till exempel kostnader för att öka kapaciteten i det befintliga ledningsnätet, eller 
kostnader för att öka avloppsreningskapaciteten. Dessa kostnader ingår i projektens 
totala kostnader. 
 
Investeringen för Knivstas överföringsledning till Käppala, KÖK, utgör en stor kostnad som 
kommer att komma till nytta för många befintliga och kommande VA-abonnenter fram till 
omkring 2050. Roslagsvatten har inför 2023 års taxa gjort en analys av hur denna kostnad 
kan fördelas skäligt och rättvist. 
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Taxor kräver alltid flera former av schabloner både i och ”bakom” taxan. Eftersom 
reningsverkens belastning baseras på hur många personer som är anslutna är belastningen 
ett bra mått att beräkna kostnaden utifrån för att hitta en rättvis kostnadsfördelning. Inför 
2023 föreslår Knivstavatten en justering av taxans § 5.1.d som är taxans lägenhetsavgift. På 
så vis kan finansieringens kostnad tydligt kopplas mot dess nytta, där nyttan utgörs av varje 
lägenhets möjlighet att ansluta sig till avloppsreningsanläggningen. Anläggningstaxan har 
delvis höjts för att finansiera KÖK både 2021 och 2022. Med föreslagen justering når 
anläggningstaxan en täckningsgrad på 100 % inklusive KÖK. 
 
Den prognostiserade trenden för anläggningstaxan är att den kan komma att behöva höjas 
ytterligare på grund av VA-utbyggnad till omvandlingsområden i VA-planen (Nor, Gamla 
Alsike, Lagga) som generellt är underskottsprojekt, samt på sikt även för ökad kapacitet i 
ledningsnätet från centrala Knivsta och mot Alsike och Västra Knivstas kommande 
detaljplaner. Föreslagen budget för 2024–2025 kommer beräknas på en 
taxehöjningsprognos om 3+3 %. En närmare analys kommer att göras inför taxejustering 
2024 med den kunskap som då finns om kommande investeringskostnader. I bilaga 1 
presenteras nuvarande avgift och föreslagen förändring för olika typer av fastigheter. 
I bilaga 2 är förändrade avgifter utmärkta med fet stil och att nuvarande avgifter som ska 
ändras återfinns inom parentes och är (genomstrukna). 
 

Ändring av 5.4 

5.4 anger hur lägenhetsantalet bestäms. Paragrafen förtydligas och förenklas för att 
möjliggöra beräkning av ytor i byggnader med olika funktion. Ändringen innebär att 
beräkningen inte längre är beroende av fastighetsbegreppet utan istället kan göras baserat 
på byggnadernas utformning. Ändringen bygger på Svenskt Vattens förslag till standardtaxa 
P 96 men är anpassad till att kommunens va-taxa inte använder begreppet bostadsfastighet 
vid debitering. Ändringen bedöms inte utgöra en förändring från hur VA-huvudmannen idag 
räknar anläggningsavgift utan innebär en förenkling av lydelsen för ökad transparens för den 
som läser taxan. Ändringen görs genom att införa en definition av lägenhet i §3, vilket  
tidigare saknats, samt en förenkling av 5.4. I bilaga 2 är tillägg utmärkta med fet stil och 
nuvarande formuleringar som ska ändras är genomstrukna. 

 

Ny föreslagen avgift i 5.8. 

VA-taxans punkt 5.8 som segmenterar ut exploateringar som en särskild kundkategori är till 
sin formulering daterad och behöver justeras. Paragrafen har som syfte att säkerställa att 
avgifterna fördelas skäligt och rättvist (LAV § 31) samt att VA-kollektivet inte belastas med 
kostnader som inte är nödvändiga för att ordna och driva VA-anläggningen (LAV § 30). I 
bilaga 2 är förändringar utmärkta med fet stil och nuvarande formuleringar som ska ändras 
är genomstrukna. 

 

Ny föreslagen punkt, 5.9. 

En ny paragraf föreslås för fastigheter med många små lägenheter. I praxis1
 har 

lägenhetsavgiften reducerats när lägenheterna har varit små till ytan i förhållande till en  

1) MÖD 2017-12-15 mål nr M 10622-16 
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normal lägenhet i kombination med att det är frågan om många lägenheter på en och samma 
fastighet. Domstolen har ansett att nyttan för de mindre lägenheterna har varit uttunnad på 
ett sätt som gör att full lägenhetsavgift inte ska utgå. Det har då rört sig om specialfall med 
för kommunen onormalt många små lägenheter på en och samma fastighet. Den bedömning 
Roslagsvatten har gjort för Knivsta kommun är att denna regel bör tillämpas när det är frågan 
om lägenheter mindre än 33 m2 och att det finns fler än 60 lägenheter på samma fastighet. 

Ändring av 11.2 

11.2 anger att om fastighetsägaren begär att en ny servisledning (i normalfallet flytt av en 
förbindelsepunkt) ska utföras så kan huvudmannen välja att godkänna en sådan flytt och att 
fastighetsägaren ska betala kostnaden för detta med avdrag för ålder och skick. Med 
föreslagen ändring tas regeln om avdraget bort så att fastighetsägare får betala hela 
kostnaden för de önskade arbetena. 

Dagens lydelse innebär att en va-huvudman saknar möjlighet att gå med på att flytta en 
servisledning i de fall det finns en risk att VA-kollektivet får en kostnad för åtgärden. 
Fastighetsägare kan dock ha intressen av att flytta ledningen och ta kostnaden, vilket va-
taxan idag omöjliggör vilket inte gynnar någon. Regeln är idag även otydlig då det är oklart 
vad som avses med avdraget och om en kostnad för förtida investering ska vägas in. 

Sammantaget är regeln oskälig för VA-kollektivet i stort och den fastighetsägare som begära 
flytt av denna är fullt införstådd med att den får betala kostanden. Regeln skyddar inte heller 
något vitalt intresse. Ändringen bedöms vara kostnadsneutral för VA-kollektivet, men ökar 
flexibiliteten för va-abonnenterna att flytta förbindelsepunkter vid ny bebyggelse på 
fastigheten. I bilaga 2 är förändringar utmärkta med fet stil och nuvarande formuleringar som 
ska ändras är genomstrukna. 

 

Brukningsavgift (§ 12-19) 

Brukningsavgiften är den periodiska avgift som en fastighetsägare betalar när denna har 
anslutit sin fastighet till den allmänna VA-anläggningen. Den ska täcka fastighetens del av 
kostnaderna för drift- och underhållskostnader, kapitalkostnader för investeringar eller andra 
nödvändiga kostnader för att tillhandahålla vattentjänsterna som inte täcks av 
anläggningsavgiften. VA-taxan ska enligt lagen om allmänna vattentjänster vara skäligt och 
rättvist fördelad efter både den kostnad och den nytta som föreligger när en fastighet är 
ansluten till den befintliga VA-anläggningen. 

 

Ny föreslagen avgift för 12.1 

Investeringen för Knivstas överföringsledning till Käppala, KÖK, utgör en stor kostnad som 
kommer att komma till nytta även för många befintliga VA-abonnenter. Huvuddragen i 
Knivstavattens förslag är att anläggningsavgiften, och tillkommande VA-kollektiv, ska 
belastas med en viss del av finansieringen och brukningsavgiften, och befintligt VA-kollektiv, 
ska belastas med en del av finansieringen. Räntor kommer däremot till 100 % att belasta 
brukningsavgiften. 

Eftersom Knivstavatten har överavskrivningar att nyttja och de stora kostnaderna kommer 
först 2024 behöver inte taxan höjas omedelbart. För att undvika en kraftig höjning om några 
år föreslås brukningstaxan höjas – för KÖK – med 5+5+5% under 2023-2025 och att man 
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därefter gör en ny analys av det ekonomiska läget. När Knivsta runt 2026-2027 ansluts till 
Käppalaförbundet uppskattas dessutom driftkostnaden exklusive kapitalkostnader påverkas 
nedåt i och med att Käppalas driftkostnader är lägre än driftkostnaderna för Knivsta 
reningsverk.  

Brukningstaxan har inte höjts sedan 2018. 

 

Ändring av 12.2 

Punkten föreslås ändras för att förtydliga paragrafen och möjliggöra korrekt debitering. Bland 
annat tas rabatt bort för fritidshus dels eftersom det inte är möjligt att följa upp och dels 
eftersom många nyttjar sina fritidshus året runt. Den nya formuleringen möjliggör också en 
mer korrekt debitering för vattenuttag som sker innan mätare satts upp. I bilaga 2 är 
förändringar utmärkta med fet stil och nuvarande formuleringar som ska ändras är 
genomstrukna. 

 

Nya föreslagna avgifter för och ändringar i 15 

Punkten föreslås förändras för att gå mot en enhetligare §15 i samtliga Roslagsvattens 
kommuners taxor så att samma avgifter för dessa tjänster gäller i alla kommuner. Priserna 
har även reglerats efter dagens prissättning, vilket inte har gjorts på många år, och tjänsterna 
har förtydligats så att de skall bli lätt att förstå. Avgifterna har även justerats så att de efter 
kontorstid motsvarar Roslagsvattens kostnader efter kontorstid. I bilaga 2 är förändringar 
utmärkta med fet stil och nuvarande formuleringar som ska ändras är genomstrukna. 
Tjänsterna presenteras i en delvis annan ordning än tidigare, detta är inte markerat, för 
läsbarhetens skull 

Övriga justeringar 

Genomgående i taxan är benämningen av VA-huvudmannen ändrad från va-verket till 
huvudmannen. I bilaga 

2 är förändringar utmärkta med fet stil och nuvarande text är genomstruken. 

VA-taxan behöver justeras med redaktionella ändringar, se gula markeringar i bilaga 3: 

- Datum för antagande 

- Datum för ikraftträdande 
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Barnkonsekvensanalys 

Barnkonsekvensanalys utförd enligt bifogad checklista 

 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 2022-05-24 

Bilaga 1. Påverkan för olika typer av fastigheter. 

Bilaga 2. Förslag till ny VA-taxa. Förändrade avgifter utmärkta med fet stil och att nuvarande 
avgifter återfinns inom parentes och är (genomstrukna). 

Bilaga 3. Protokoll Knivstavattens styrelsemöte 

 

Beslutet ska skickas till 

Knivstavatten AB 

Roslagsvatten AB 

Kommunstyrelsen 

 

 

 

Jenny Rydåker 

Samhällsbyggnadschef 
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 

 

Ja  Nej   

 

Förklara oavsett svar. 

Alla hushåll som är VA-kunder i Knivsta kommun kommer att påverkas av taxeändringen. 

 

Om, ja fortsätt med frågorna. 

 

2. Hur har barns bästa beaktats? 

Den nya VA-taxan förändras utifrån kravet att den ska spegla kostnaderna för den allmänna 
VA-anläggningen.  

 

 

 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 

 

 

 

 

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

 

Ja  Nej   

 

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

 

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

 

Enligt FN är alla under 18 år 

att betrakta som barn 
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DOKUMENT ID: 20220520-30013 
SIDAN: 1 (1) 

 

Hemställan till kommunfullmäktige om ny VA-taxa 

Roslagsvatten hemställer på uppdrag av styrelsen i Knivstavatten AB att kommunfullmäktige ska 
besluta om ny VA-taxa enligt bifogat förslag. Beslutet togs av Knivstavatten ABs styrelse den 19 maj 
2022. 

Den allmänna VA-verksamheten ska vara självfinansierande genom avgifter som regleras i VA-taxan. 
VA-huvudmannen är skyldig att se över VA-taxan så att den speglar de utgifter som föreligger för att 
bygga ut underhålla den allmänna VA-anläggningen. Taxan föreslås även uppdateras på flera punkter 
för att följa lagkrav, nå kostnadstäckning på övriga tjänster eller för ökad tydlighet. 

Med vänliga hälsningar 

 

Christian Wiklund 

VD Roslagsvatten AB och Knivstavatten AB 

 

 
 

 

Bilagor 

Bilaga 1. Tjänsteutlåtande till Knivstavatten AB med förslag till ny VA-taxa  

Bilaga 2. Justerat protokoll från beslutande styrelsemöte 
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DOKUMENT ID: 20220411-30114 
SIDAN: 1 ( 2) 

Bilaga 1. Påverkan för olika typer av 
fastigheter 
Anläggningstaxa 

Tabell 1: Småhus som ansluter vatten, spill och dagvatten 
FASTIGHETSSTORLEK NUVARANDE TAXA FÖRSLAG 2023 ÄNDRING 

Typhus A*: 800 m2 303 600 334 100 10,0% 

Småhus: 2000 m2 405 600 436 100 7,5% 

Småhus: 3000 m2 490 600 521 100 6,2% 

Småhus: 4000 m2 490 600 521 100 6,2% 

* Typhus A är en fastighet med tomtyta om 800 m2 och en vattenförbrukning om 150 m3/år och används 
bland annat i jämförelsesyfte. 

 

Många fastigheter i omvandlingsområden har bara behov av vatten och spillvatten då de klarar 
omhändertagandet av dagvatten lokalt. Småhus som ansluter enbart vatten och spill får följande höjning inkl 
moms: 

Tabell 2: Småhus som ansluter vatten och spill 
FASTIGHETSSTORLEK NUVARANDE TAXA FÖRSLAG 2023 ÄNDRING 

Typhus A: 800 m2 248 096 272 496 9,8% 

Småhus: 2000 m2 329 696 354 096 7,4% 

Småhus: 3000 m2 397 696 422 096 6,1% 

Småhus: 4000 m2 397 696 422 096 6,1% 

 
För storhus t ex hyreshus och bostadsrättsfastigheter innebär höjningen för fastigheter som ansluter alla 
nyttigheter (vatten, spill och dagvatten) följande inkl moms: 
 

Tabell 3: Storhus som ansluter vatten, spill och dagvatten 
FASTIGHETSSTORLEK NUVARANDE TAXA FÖRSLAG 2023 ÄNDRING 

Typhus B**: 15 lgh, 800 m2 
1 152 000 1 609 500 39,71% 

Storhus: 20 lgh, 2000 m2 
1 557 000 2 167 000 39,18% 

Storhus: 15 lgh, 5000 m2 
1 509 000 1 966 500 30,32% 

** Typhus B är ett flerbostadshus med 15 lägenheter, 800 m2 tomtyta och en vattenförbrukning om 2000 
m3/år. Har två stycken parallellkopplade vattenmätare Qn 2,5 m3/h.  
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Brukningstaxa 

I nedanstående tabeller presenteras nuvarande avgift och föreslagen förändring för en fastighet som är 
ansluten till dricksvatten, spillvatten och dagvatten respektive endast dricksvatten och spillvatten.  

Förslaget till höjning av brukningsavgiften innebär följande höjning för småbostadshus inkl. moms: 

Tabell: Månadskostnad för småhus som är anslutna till vatten, spill- och eventuellt dagvatten 

FASTIGHET NUVARANDE TAXA FÖRSLAG 2023 ÄNDRING 

Typhus A*   657 690 5,0% 

Typhus A* utan dagvatten 608 638 5,0% 

* Typhus A är en fastighet med tomtyta om 800 m2, en vattenförbrukning om 150 m3/år och en vattenmätare 
Qn 2,5 m3/h och används bland annat i jämförelsesyfte. 

 

För storhus t ex hyreshus och bostadsrättsfastigheter, innebär höjningen följande inkl. moms: 

Tabell: Månadskostnad för storhus som är anslutna till vatten, spill- och eventuellt dagvatten 

FASTIGHET NUVARANDE TAXA, 

PER LÄGENHET 

FÖRSLAG 2023 ÄNDRING 

Typhus B** 321 337 5,0% 

Typhus B utan dagvatten 316 332 5,0% 

** Typhus B är ett flerbostadshus med 15 lägenheter, 800 m2 tomtyta och en vattenförbrukning om 2000 
m3/år. Har två stycken parallellkopplade vattenmätare Qn 2,5 m3/h.  
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TAXA 

 
för Knivsta kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 

för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Knivsta kommun 

Antagen av kommunfullmäktige i Knivsta kommun vid sammanträde den XX 

Förvaltningen av va-anläggningen handhas av Knivstavatten AB nedan kallad va-verket. 

Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Knivstavatten AB. 

 
§ 1 
För att täcka kostnader för Knivsta kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning skall ägare av 

fastighet inom anläggningens verksamhetsområde betala avgifter enligt denna taxa. 

Avgiftsskyldig är alternativt den som enligt 2 § lagen om allmänna vattentjänster (SFS 2006:412 jämte 

senare tillägg och ändringar) jämställs med fastighetsägare. 

 

§ 2 
Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter (engångsavgifter) och brukningsavgifter (periodiska avgifter). 

 

§ 3 
Definitioner 

Lägenhet: Ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en enhet för 

bostadsändamål (toalett, kök/kokvrå). I fråga om sådana utrymmen i byggnad där begreppet lägenhet 

inte är tillämpligt, räknas varje påbörjat 150-tal m² bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 21054:2009 

som en lägenhet. 

Fastighet:erna indelas i bebyggd, obebyggd och illustrerad (ej fastighetsbildad) fastighet. 

Bebyggd fastighet är fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat 

bygglov avses att bebyggas. 

Obebyggd fastighet är fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men ännu ej 

bebyggts. 
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§ 4 
4.1 Avgift tas ut för nedan angivna ändamål: 

 

Ändamål Anläggnings- Bruknings- 
  avgift avgift 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

V, vattenförsörjning Ja Ja 

S, spillvattenavlopp Ja Ja 

Df, dag- och dränvattenavlopp från fastighet Ja Ja 

Dg, dagvattenavlopp från allmänna platser  

såsom gator, vägar, torg och parker Ja Ja 

 

4.2 Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S och Df inträder när huvudmannen va-verket 

upprättat förbindelsepunkt för ändamålet och underrättat fastighetsägaren därom. 

Härvid förutsätts att samtliga i § 25.1 i lagen om allmänna vattentjänster angivna förutsättningar för 

avgiftsskyldighet är uppfyllda. 

4.3 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder för avledande av dagvatten blivit utförda. 

4.4 Anläggningsavgift skall beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när avgiftsskyldighet 

inträder. 

 

ANLÄGGNINGSAVGIFTER (§ 5-11) 

I de angivna avgifterna ingår lagstadgad mervärdeskatt. 

 

§ 5 
5.1 För fastighet skall erläggas anläggningsavgift. Avgift utgår per fastighet med: 

 
a) en avgift avseende framdragning av  

 varje uppsättning servisledningar till  

 förbindelsepunkter för V, S och Df om 104 325 kronor 
b) en avgift avseende del i kostnad för huvudanläggningar om 70 675 kronor 
c) en avgift per m2 tomtyta om 85 kronor 
d) en avgift per lägenhet om 90 100 (60 600) kronor 
 

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

5.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter fördelas avgifter enligt 

5.1 a) lika mellan fastigheterna. 

5.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan karta 

som huvudmannen va-verket godkänner. 

Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill en tomtyta upp till 3 000 m 2 för bostadshus med max 2 

lägenheter. Avgift för resterande tomtyta tas ut vid eventuell avstyckning eller tillkommande lägenhet. 
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a) enskilt småhus 1,0 * avgift enligt 5.1.b ovan 
b) lägenhet i gruppbyggda småhus 0,8 * ” 
c) lägenhet i flerbostadshus 0,6 * ” 
d) lokaler för skola, handel, kontor, hotell   

 

 

 

industri mm, per påbörjat 150 m2 BTA 1,0 * ” 

 

Vid ändrade förhållanden enligt 5.5, 5.6 och 5.7 tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 c) i den mån ovan 

angiven begränsningsregel så medger och med iakttagande av vad som föreskrivs i 7.2. 

5.4 Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats, eller efter 

annan ritning eller uppmätning som huvudmannen godkänner.  

Lägenhetsantalet för bostadsfastigheter bestäms i första hand efter de ritningar enligt vilka 

bygglov beviljats, i andra hand efter annan ritning eller uppmätning som va-verket godkänner. 

För övriga fastigheter beräknas antal lägenheter enligt nedan: 

Varje påbörjat 150-tal m2 BTA räknas som en lägenhet  

(BTA enligt svensk standard SS 02 10 52). 

5.5 Framdras ytterligare servisledningar och upprättas ytterligare förbindelsepunkter skall erläggas 

avgifter enligt 5.1 a). 

5.6 Ökas fastighets tomtyta skall erläggas avgift enligt 5.1 c) för tillkommande tomtyta som härrör från 

fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses vara förut erlagd. 

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

5.7 Sker om- eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad eller ersätts riven bebyggelse på fastighet 

skall erläggas avgift enligt 5.1 d) för varje tillkommande lägenhet. 

5.8. När mark används för att uppföra ny bebyggelse för boende eller verksamheter, (exploatering) 

utgår anläggningsavgift för fastighet med:  

- faktisk kostnad motsvarande de kostnader som huvudmannen har för att möjliggöra 

exploateringen, och  

- lägenhetsavgift enligt § 5.1 d).   

Faktiskt kostnad preciseras närmare genom exploateringsavtal mellan å ena sidan Huvudmannen 

och å andra sidan exploatören och/eller fastighetsägaren.  

Avgift enligt denna paragraf får inte understiga vad som skulle erlagts med tillämpning av § 5.1. 

Vid exploatering där exploateringsavtal som hänvisar till ”5.8” i VA-taxan träffats före 2023-01-01 

ska avgift för del i huvudanläggning utgår avgift med: 

– Enskilt småhus                1,0 x avgift enligt § 5.1.b 

– Lägenhet i gruppbebyggda småhus 0,8 x avgift enligt § 5.1.b 

– Lägenhet i flerbostadshus  0,6 x avgift enligt § 5.1.b 

– Lokaler för skola handel […]  1,0 x avgift enligt § 5.1.b 

 5.8 Vid exploatering där exploatören bygger ut VA-nätet inom planområdet och där särskilt 

exploateringsavtal träffas skall exploatören i normala fall till huvudmannen erlägga en avgift för del i 

huvudanläggning enligt nedanstående: 
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§ 5.9 För lägenheter som är mindre än 33 m2 (BTA enligt svensk standard SS 21054:2020) reduceras 

lägenhetsavgiften enligt 5.1.d med 25 % om det är fler än 60 sådana lägenheter på samma fastighet. 

 

§6 
6.1 För obebyggd fastighet (bildad) skall erläggas del av full anläggningsavgift. Avgift utgår per 

fastighet med: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Servisavgift 5.1 a 100% 

Del i huvudanläggning 5.1b 100%  

Tomtyteavgift 5.1c 100%  

Lägenhetsavgift 5.1d 0% 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. Avgift enligt 5.1 c, jfr 5.3 andra stycket. 

6.2 Bebyggs obebyggd fastighet (bildad) skall erläggas resterande avgifter enligt följande: 

 Bostads-  
 fastighet 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lägenhetsavgift 5.1 d 100% 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 
 
6.3 För i detaljplan illustrerad fastighet, som ej är bildad, uttages anläggningsavgift i enlighet med § 5 
eller § 6 då fastighetsbildning genomförts och registrerats. 
 

§ 7 
7.1 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, skall erläggas reducerade 

avgifter enligt följande: 

Avgift för framdragen servisledning 

- en ledning 70% av avgift enligt 5.1 a) 

- två ledningar  85% "- 

- tre ledningar  100% "- 

 
Avgifter i övrigt  V S Df Dg 

 
Del i huvudanläggning 

 
5.1 b 

 
30% 

 
50% 

 
20% 

 
- 

Tomtyteavgift 5.1 c 30% 50% - 20% 
Lägenhetsavgift 5.1 d 30% 50% 20% - 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 
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7.2 Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket avgiftsskyldighet inte tidigare förelegat, skall 

erläggas avgifter enligt 7.1. 

7.3 För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga servisledningar skall, 

utöver avgift enligt 7.1, erläggas en etableringsavgift om 25% av avgiften enligt 5.1 a). 

Etableringsavgiften avses täcka huvudmannens va-verkets merkostnader till följd av att arbetet ej 

utförs i samband med framdragning av övriga servisledningar. 

 

§ 8 
Avgifter enligt § 5-11 skall ej indexregleras. 

 

§ 9 
Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt § 5-8 träffar huvudmannen va-verket i 

stället avtal om avgiftens storlek. 

 

§ 10 
10.1 Sedan avgiftsskyldighet inträtt, skall avgift betalas inom tid som anges i räkning. 

10.2 Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall erläggas dröjsmålsränta enligt 

6 § räntelagen från den dag betalning skulle ha skett. 

10.3 Uppgår avgiften till belopp, som är betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft 

och övriga omständigheter, skall om fastighetsägaren så begär och godtagbar säkerhet ställs, avgiften 

fördelas på årliga inbetalningar under vis tid, dock högst tio år. Ränta skall erläggas enligt 5 § 

räntelagen på varje del av avgiften som förfaller till betalning i framtiden från den dag då den första 

inbetalningen skall ske till dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta skall erläggas enligt 

10.2. 

10.4 Avgiftsskyldighet enligt 5.6, 5.7 eller 6.2 föreligger, då bygglov för avsett ändrat förhållande 

meddelats eller ändrat förhållande - t ex ökning av tomtyta - inträtt utan att bygglov erfordrats eller 

meddelats. Det åligger fastighetsägaren att omgående anmäla till huvudmannen va-verket när det 

ändrade förhållandet inträtt. Försummar fastighetsägaren denna anmälningsplikt, tas ut 

dröjsmålsränta enligt 10.2 för tiden från det två månader förflutit sedan avgiftsskyldighet inträdde och 

fram till dess tilläggsavgiften betalas. 

 

§ 11 
11.1 Om efter ansökan från fastighetsägare och särskilt medgivande av huvudmannen va-verket 

ledningar utförts på annat sätt eller försetts med andra anordningar än huvudmannen va-verket funnit 

erforderligt, skall fastighetsägaren som begärt arbetets utförande ersätta huvudmannen va-verket 

överenskomna kostnader härför. 

11.2 Begär fastighetsägare Om en fastighetsägare begär att ny servisledning skall utföras i stället för 

redan befintlig och finner huvudmannen va-verket skäl bifalla ansökan härom om detta, är 

fastighetsägaren skyldig bekosta dels den nya servisledningens allmänna del med det avdrag som 

befinns skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick, dels och borttagandet av 

den tidigare servisledningens allmänna del. 
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11.3 Finner huvudmannen va-verket påkallat att utföra ny servisledning i stället för och med annat 

läge än redan befintlig, är huvudmannen va-verket skyldigt att ersätta fastighetsägaren hans kostnad 

för fastighetens del av den nya servisledningen och dess inkoppling med det avdrag som befinns skäligt 

med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick. 

 

BRUKNINGSAVGIFTER (§ 12-19) 

I de angivna avgifterna ingår lagstadgad mervärdeskatt. 

 

§ 12 
12.1 För bebyggd fastighet skall erläggas brukningsavgift. 

Avgift utgår per fastighet med (qn=vattenmätarens nominella flöde): 

a) en fast avgift per år och mätare (grundavgift) 

.1 qn 2,5 m2/h i 1- och 2-bostadshus samt 

ed 

 samtsriga fastigheter 

 

 övriga fastigheter med årsförbrukning   

 mindre eller lika med 300 m3/år 5 372 (5 116) kr 

.2 qn 2,5 m3/h i övriga fastigheter 14 615 (13 919) kr 

.3 qn 6   m3/h 40 722 (38 783) kr 

.4 qn 10 m3/h 89 938 (85 655) kr 

.5 qn 15 m3/h 148 646 (141 568) kr 

.6 qn 40 m3/h 309 785 (295 033) kr 

   
 
b) en avgift per m3 levererat vatten 15:23 (14:50) kr 

c) en fast avgift per m2 tomtyta inom varje intervall och år (dagvattenavgift) 

.1 1- och 2-bostadshus, fast schablon 621 (591:27) kr 

.2 0- 10 000 m2 1,25 (1,19) kr/m2 

.3 10 000- 50 000 m2 0,82 (0,78) kr/m2 

.4 50 000 m2 - 0,34 (0,32) kr/m2 

    

d) En avgift per år och lägenhet utöver den första 1 653 (1 574) kr 

För byggnader som innehåller andra utrymmen än bostäder räknas varje påbörjat 100-tal m2 

bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 02 10 52 som en lägenhet. 

Om detta ej går att tillämpa ur rättvisesynpunkt betalas en lägenhetsavgift/150 m3 förbrukat vatten. 
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Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras avgifterna. Följande 

avgifter skall därvid erläggas för respektive ändamål: 

 V  S  Df Dg 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Grundavgift 12.1 a 40% 60% 0% 0% 

Avgift per m3 12.1 b 40% 60% 0% 0% 

Dagvattenavgift 12.1 c 0% 0% 50% 50% 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 

 

12.2. Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till och från fastigheten. Har 

huvudmannen bestämt att vattenförbrukningen tillsvidare inte ska fastställas genom mätning, tas fast 

avgift ut enligt § 12.1 a) samt en antagen förbrukning om 300 m3/lägenhet och år enligt § 12.1b). Avgift 

enligt § 12.1 a) bestäms i denna paragraf på samma sätt som om fastigheten hade haft mätare. 

Har fastigheten olovandes anslutit vatten och avlopp betraktas detta som omätt förbrukning och 

huvudmannen har rätt att retroaktivt debitera enligt föregående stycke. 

12.2 Har va-verket bestämt att för bebyggd fastighet vattenförbrukningen tillsvidare inte skall 

fastställas genom mätning, tas avgift enligt 12.1 b) ut efter en antagen förbrukning om 300 

m
3
/lägenhet i permanentbostad och med 150 m

3
/lägenhet för fritidsbostad. 

Vid beräkning av antalet lägenheter, se § 12.1. 

12.3 För s.k. byggvatten skall erläggas brukningsavgift enligt 12.1 b). Om mätning inte sker, antas den 

förbrukade vattenmängden uppgå till 30 m
3 

per lägenhet. 

 

§ 13 
Tillförs avloppsnätet större spillvattenmängd än som svarar mot levererad vattenmängd eller avleds 

inte hela den levererade vattenmängden till avloppsnätet skall avgift för spillvattenavlopp erläggas 

efter den mängd spillvatten som avleds till avloppsnätet. 

Mängden skall bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av ifrågavarande vatten- 

eller spillvattenmängd eller på annat sätt som överenskommits mellan huvudmannen va-verket och 

fastighetsägaren. 

En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten skall debiteras efter annan grund än efter 

levererad mängd vatten är att skillnaden mellan mängderna vatten och spillvatten är avsevärd. 

 
§ 14 
För obebyggd fastighet skall ej erläggas brukningsavgift enligt §12.1. 

 

§ 15 
Har huvudmannen på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller har, på grund av att fastighetsägaren 
åsidosatt sin skyldighet, vattentillförseln avstängts eller reducerats eller annan åtgärd vidtagits av 
huvudmannen debiteras följande avgifter. Dessa avgifter är inklusive lagstadgad mervärdesskatt. 
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Har va-verket på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller har på grund av att fastighetsägaren 

åsidosatt sina skyldigheter mot va-verket, debiteras följande avgifter för att täcka va-verket 

merkostnader: 

Administrativ avgift för avbetalningsplan, anläggningsavgift 1 500 kr 

Montering/demontering av strypbricka (per besök) 1 000 800 kr 

Nedtagning/Uppsättning av vattenmätare (per besök) 1 000 800 kr 

Avstängning/påsläpp av vattentillförsel (per besök) 1 000 750 kr 

Flytt av mätare till ny mätarplats 1 200 kr 

Provning av vattenmätare på begäran av kund utan att fel kan konstateras (hos  

ackrediterat kontrollorgan) 1 700 1 450 kr 

Täthetskontrollprovning av servisledning på begäran av kund (en avgift per ledning) 2 000 1 000 kr 

Mätaravläsning på begäran av kund 750 kr 

Länsning av vattenmätarbrunn 1 500 750 kr 

Byte av skadad eller förekommen vattenmätare inklusive nedtagning/uppsättning 

av mätare Reparation efter frysning/skadegörelse eller förkommen vattenmätare 3 000 kr 1 450 kr 

Förgävesbesök – (T.ex. ej tillträde till vattenmätare vid meddelat tidsbesök  

meddelad tidbokning, anläggning uppfyller ej gällande föreskrifter) 1 500 750 kr 

Olovligt öppnande eller stängning av ventil 5 000 kr 

Avfallstjänster 170 kr 

 

För arbeten som på fastighetsägarens begäran utförs utanför ordinarie arbetstid (16.00-07.00) 

debiteras ett tillägg om 100% av ovan angivna belopp. 

 

 

§ 16 
Avgifter enligt § 12-19 skall ej indexregleras. 

 

 

§ 17 
Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt § 12-14 träffar huvudmannen va-verket i 

stället avtal om avgiftens storlek. 

 

§ 18 
Avgift enligt 12.1 a), b) och c) debiteras i efterskott per månad, tvåmånadersperiod, kvartal, tertial 

eller halvår enligt beslut av huvudmannen va-verket. Avgift enligt 12.1 b) debiteras i efterskott på 

grundval av enligt mätning förbrukad vattenmängd eller annan grund som anges i § 12 och13. 

Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall erläggas dröjsmålsränta på obetalt 

belopp enligt 10.2. 

Sker enligt huvudmannen va-verket beslut mätaravläsning inte för varje debitering, får mellanliggande 

debiteringar ske efter beräknad förbrukning, dock att mätaravläsning och debitering efter verklig 

förbrukning skall ske i genomsnitt minst en gång per år. Avläsning och debitering skall därjämte ske på 

fastighetsägares begäran med anledning av fastighetsöverlåtelse. 
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§ 19 
Har fastighetsägare begärt att huvudmannen va-verket skall företa åtgärd för att underlätta eller 

möjliggöra hans brukande av anläggningen i visst fall eller avseende eller har i övrigt särskild åtgärd 

påkallats på grund av fastighetens va-förhållanden, har huvudmannen va-verket rätt att träffa avtal 

om brukningsavgiftens storlek. 

 

TAXANS INFÖRANDE 

 
§ 20 
Denna taxa träder i kraft XX. De brukningsavgifter enligt § 12.1, 12.3 samt 13, som är baserade på 

uppmätning hos fastighetsägare, skall därvid tillämpas i fråga om den vattenmängd som levereras och 

den spillvattenmängd som släpps ut efter den ovan angivna dagen för taxans ikraftträdande (se § 18 

beträffande mätning och beräkning av förbrukning). 

*** 

Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och huvudmannen va-verket beträffande tillämpning och 

tolkning av denna taxa prövas Mark- och miljödomstolen enligt lag om allmänna vattentjänster; §§ 53 - 

56. 
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Kommunstyrelsen 

Hemställan om godkännande av investeringsbeslut för Knivstas 
överföringsledning till Käppala samt borgensåtagande 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 

1. Kommunfullmäktige godkänner Knivstavattens investeringsbeslut.  

2. Kommunfullmäktige godkänner Knivstavattens beslut om möjliggörande av anslutning av 
områden inom Sigtuna kommun till anläggningen, om behov och intresse uppstår samt 
förutsättningar finns. 

3. Knivsta kommun ingår, såsom för egen skuld, borgen för Knivstavatten AB:s 
låneförpliktelser upp till ett totalt lånebelopp om 653 076 000 kronor, jämte därpå löpande 
räntor och kostnader. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslöt i september 2021 att kommunen skulle ansöka om medlemskap i 
Käppalaförbundet. Knivstavatten AB planerar att anlägga en överföringsledning mellan 
Knivsta samhälle och Märsta samt pumpstationer för att ersätta Knivsta reningsverk. 
Projektets totala kostnad uppskattas i detta skede till 550 000 000 kr. Investeringen är av 
sådan omfattning att investeringsbeslutet får anses vara av större vikt enligt 15 § i 
bolagsordningen, varför kommunfullmäktige ska ta ställning till beslutet innan det fattas. 

Bakgrund 

Knivsta kommun är i behov av utökad avloppsreningskapacitet för att möjliggöra den 
önskade samhällsutvecklingen för kommunen. Förutsättningarna som Roslagsvatten har 
arbetat utifrån är att Knivsta kommun år 2050 ska ha en avloppsreningskapacitet för 45 000 
invånare. Dagens avloppsreningsverk har en kapacitet för 13 000 personekvivalenter (pe). 
En ny reningsverkslösning bedömdes 2020 behöva vara på plats senast 2024-2025 men 
bedömningen är att en sådan kan vara på plats först 2026-2027. 

Käppalaförbundet har tagit fram ett avtalsförslag som möjliggör ett medlemskap i förbundet 
om avtalet godkänns av alla förbundsmedlemmar. I januari 2022 hade alla förbundets 
medlemskommuner ratificerat förbundets beslut och Knivsta kommun kan nu, under givna 
förutsättningar, bli medlem. Knivsta kommuns fullmäktige fattade den 22 september 2021 
beslut om att Knivsta kommun ska ansöka om medlemskap i Käppalaförbundet. Innan 
beslutet utreddes flera olika alternativ där en anslutning till Käppalaförbundet bedömdes som 
den samlat bästa lösningen för Knivsta. 

Planerat genomförande av projektet 

För projektet, Knivstas Överföringsledning till Käppala (KÖK), har Roslagsvatten definierat 
en översiktlig plan för genomförandet av en anslutning till Käppalaförbundet varpå ett antal 
beslut kommer att behöva fattas av Knivsta kommun, Knivstavatten och Roslagsvatten. 
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Investeringsprojektet utgörs av en överföringsledning mellan Knivsta samhälle och Märsta 
och längs vägen ett antal pumpstationer, troligtvis 3-4 stycken, som ska ersätta Knivsta 
reningsverk. 

Planen innebär sammanfattat: 

 Uppfyllande av villkoren i anslutningsavtalet (enligt beslut i kommunfullmäktige 2021-09-
22). 

 Tecknande av genomförandeavtal med Sigtuna om anläggande av del av ledningen inom 
Sigtuna kommun. 

 Planering av genomförandet sker under 2022-2024. 

 Genomförande av utbyggnaden sker 2024-2026. 

 

I samband med genomförandet av överföringsledningen från Knivsta till Käppala finns även 
ett önskemål från Sigtuna kommun om att, om behov och intresse uppstår, möjliggöra en 
anslutning av områden inom Sigtuna kommun till anläggningen. I den förstudie som tagits 
fram bedöms tänkbara mängder avloppsvatten från Sigtuna kommun som försumbara och 
att förutsättningarna för en sådan anslutning är goda vilket betyder att kapaciteten för Knivsta 
inte kommer att påverkas. 

Ekonomi 

Projektets totala kostnad, där investeringen utgör huvuddelen, uppskattas i detta skede till 
550 000 000 kr. Kostnaden baseras på en tidig kalkyl utifrån genomförd förstudie för 
genomförandet samt beräkningar av kostnader för bland annat rivning av befintligt 
reningsverk, byggnation av pumpstationer, nödvändig ombyggnation av ledningsnätet, hittills 
upparbetade kostnader, tillstånds- och myndighetshantering m.m. Kalkylen kommer att 
förfinas under projektets gång efter den fördjupade förstudien, efter detaljprojektering och 
efter entreprenadupphandling. Totalsumman kan därmed komma att justeras under 
projektets gång. Utifrån upphandlingstekniska aspekter redovisas endast totalsumman i detta 
beslutsunderlag och inte den detaljerade kalkylen. 

Långsiktig finansiering 

Olika lösningar för långsiktig finansiering har utretts, där taxefinansiering anses vara den 
samlat mest förmånliga lösningen. Förslaget utgår från att Knivsta kommun betalar 
anslutningsavgiften till Käppalaförbundet medan Knivstavatten finansierar hela investeringen 
med VA-taxan. 

VA-taxan består av två delar, dels en anläggningsavgift som erläggs när en fastighet ansluts 
till VA-anläggningen, dels en brukningsavgift som erläggs löpande för nyttjandet av VA-
anläggningen. En fördelning mellan anläggningsavgift och brukningsavgift föreslås ske. 

Anläggningstaxan 

Anläggningstaxan har fyra grund-schablonavgifter. Medan 5.1.a och 5.1.c avser att täcka de 
faktiska kostnaderna för den lokala utbyggnationen (kostnadsparametrar) avser 5.1.b och 
5.1.d täcka kostnader i huvudanläggningen, såsom ledningsnät ned- och uppströms, 
avloppsreningsverk och vattenverk (s.k. nyttoparametrar).  
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I praktiken är dock inte uppdelningen fullt så perfekt. Medan kostnaderna för den lokala 
utbyggnationen kan bli mer eller mindre lika för en villa och ett flerbostadshus (där de båda 
kan ha en servis och samma tomtyta) så kan skillnaden i kostnad för att ta upp utrymme i ett 
vattenverk eller ett reningsverk vara stor eftersom de båda fastigheterna har olika antal 
bostadsenheter. Att fördela kostnader för ett reningsverk på kostnadsparametrarna är därför 
inte lämpligt utan kostnaden bör tas ut på nyttoparametrar, och mest rättvis fördelning får vi 
om vi enbart höjer lägenhetsavgiften, 5.1.d, den avgift som alla betalar en per bostadsenhet. 

Brukningsavgift 

Nuvarande brukningskollektiv ska finansiera en del av anläggningen samt 100 % av räntorna 
för de lån som behöver tas för investeringen. Eftersom Knivstavatten har överavskrivningar 
att nyttja och de stora kostnaderna kommer först 2024 behöver inte taxan höjas omedelbart. 
För att undvika en kraftig höjning om några år föreslås brukningstaxan höjas med 5 % 
respektive år under 2023-2025 och att man därefter gör en ny analys av det ekonomiska 
läget. Driftkostnaderna exklusive kapitalkostnader bedöms efter att anslutningen är på plats 
2026-27 påverka brukningsavgiften neråt med mer än 44 %. 

Värt att notera är även att brukningstaxan inte har höjts sedan 2018 och att den föreslagna 
höjningen här endast avser KÖK. Justeringar som beror på den övriga verksamheten kan 
tillkomma i förslaget till justerad taxa. 

Angående anslutningsavgiften har en omvärldsanalys genomförts för att identifiera vilka 
bidrag som kan sökas för finansiering av medlemsavgiften. Det avser bidrag från staten, 
Länsstyrelsens LOVA och LONA, Naturvårdsverket (bidrag för läkemedelsrening), HAV, EU-
bidrag såsom Östersjöprojektet samt kompetensförsörjning/omställning och klimatprojekt. 
Inget av dessa bedömdes kunna vara aktuella för det aktuella projektet. 

Eventuell anslutning av Sigtuna 

I det tidigare förarbetet som skedde i samarbete med Knivstavatten, Knivsta kommun, 
Sigtuna kommun och Sigtuna vatten & renhållning har diskussioner om eventuella 
samarbeten förts. Dels för att det kan komma att visa sig vara lämpligt av praktiska och 
ekonomiska skäl att ett driftavtal tecknas med Sigtuna vatten & renhållning för de delar av 
anläggningen som är belägna inom Sigtuna kommun, dels för att det bör vara möjligt för 
Sigtuna kommun att ansluta bostadsområden längs överföringsledningen till Knivstas 
anläggning. En anslutning av områden längs sträckan i Sigtuna kommun skulle innebära en 
ekonomisk besparing för Sigtuna kommun som då inte behöver bygga fram en egen 
anläggning, och en medfinansiering av KÖK från Sigtuna som gynnar Knivstavatten. 

Knivstavatten har för avsikt att, om behov, intresse och förutsättningar finns, möjliggöra en 
sådan anslutning. Ledningsdragningens sträckning kommer inte att anpassas särskilt för 
detta, utan frågan hanteras genom särskilt avtal utifrån de förutsättningar som föreligger då 
en eventuell förfrågan uppstår. 
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Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 2022-06-20 
Hemställan om investeringsbeslut för Knivstas överföringsledning till Käppala 2022-05-20 
Protokoll Knivstavatten styrelsemöte 2022-05-19 
 

Beslutet ska skickas till 

Akten 
Roslagsvatten 

 

 

 

Jenny Rydåker 

Samhällsbyggnadschef 
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Roslagsvatten 
 
Adress: Box 437, 184 26 Åkersberga | Besöksadress: Sågvägen 2  
Telefon vxl: 08-540 835 00 
info@roslagsvatten.se | roslagsvatten.se  

 
 

 
 
Hemställan till kommunfullmäktige om investeringsbeslut, 
Knivstas överföringsledning till Käppala 
Roslagsvatten hemställer på uppdrag av styrelsen i Knivstavatten AB att kommunfullmäktige ska 
besluta om investering i ny avloppsreningskapacitet för Knivsta enligt bifogat förslag. Beslutet togs 
av Knivstavatten ABs styrelse den 19 maj 2022. 

Roslagsvatten förordar även att tjänsteutlåtandets bilaga 2, (bilaga 2 i bilaga 1, budget), 
sekretessbeläggs. 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Christian Wiklund 

VD Roslagsvatten AB och Knivstavatten AB 

 

 
 

 

Bilagor 

Bilaga 1. Tjänsteutlåtande till Knivstavatten med förslag till investeringsbeslut  

Bilaga 2. Justerat protokoll från beslutande styrelsemöte 
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Handläggare 
Siobhán Górny, 
kommunsekreterare 

Tjänsteutlåtande 
2022-06-03 

Diarienummer 
KS-2022/378 

 

Kommunstyrelsen 

Verkställande av kommunfullmäktiges beslut om anslutning till 
Käppalaförbundet 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen ingår anslutningsavtalet med Käppalaförbundet. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslöt den 22 september, § 113, att Knivsta kommun skulle ansöka om 
att ansluta sig till Käppalaförbundet. Genom att kommunen ingår anslutningsavtalet med 
Käppalaförbundet verkställs fullmäktiges beslut.  

Bakgrund 

I september 2021 beslöt kommunfullmäktige att Knivsta kommun skulle ansöka om att 
ansluta sig till Käppalaförbundet. Enligt kommunallagen 6 kapitlet 4 § ska nämnderna 
verkställa kommunfullmäktiges beslut. Den juridiska bedömningen är att detta ska göras 
genom ett särskilt beslut av kommunstyrelsen.  

Enligt reglementet för kommunstyrelsen och nämnderna undertecknar ordföranden avtal och 
andra rättshandlingar från styrelsen. Vid ordförandens förfall träder vice ordföranden in. Om 
kommunstyrelsen vill uppdra åt någon annan att underteckna avtalet måste den fatta ett 
särskilt beslut om det. I så fall tillkommer en beslutssats: ” N.N. undertecknar avtalet för 
kommunen.” Ett sådant uppdrag kan ges till både till en annan ledamot i kommunstyrelsen 
eller till en tjänsteperson.  

Det utsända förslaget till avtal är samma som var utsänt till kommunfullmäktiges 
sammanträde i september 2021. Dateringen uppdateras innan undertecknande.  

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 2022-06-03 
Beslut från kommunfullmäktige, § 46, 2022-04-27 
Förslag på anslutningsavtal  

Beslutet ska skickas till 

Akten 
Roslagsvatten 
Käppalaförbundet 

 

 

 

 

Daniel Lindqvist, kommundirektör  Jenny Rydåker, samhällsbyggnadschef 
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Kommunfullmäktige PROTOKOLL 19 (29) 
Sammanträdesdatum 
2021-09-22 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 113   Dnr: KS-2021/533 

Anslutning av Knivsta kommuns allmänna avloppshantering till Käppalaförbundet 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Knivsta kommun ansöker om att ansluta sig till Käppalaförbundet.
2. Kretsloppsanpassad teknik för VA-hantering ska övervägas vid nybyggnation och

planering av nya områden.

Reservationer 
Boo Östberg (C) reserverar sig mot beslutet (skriftlig reservation, protokollsbilaga 1). 
Monica Lövgren (SD), Hans Nyberg (SD) och Johan Helenius (SD) reserverar sig mot 
beslutet (skriftlig reservation, protokollsbilaga 2).  

Yrkanden  
Klas Bergström (M), Per Lindström (KD), Claes Litsner (S), Christer Johansson (V), Thor 
Övrelid (M), Jacob Risberg (MP), Harriet Swanberg (S), Mikael Rye-Danjelsen (KNU), Lotta 
Wiström (L), Gunnar Gidlund (KD) och Björn-Owe Björk (KD) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag.  
Boo Östberg (C) yrkar på en återremiss för att ta fram ett förslag till en resurspositiv 
produktionsanläggning för energi och näring från Knivstas avlopp.  
Monica Lövgren (SD) och Hans Nyberg (SD) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag. 
Kerstin Umegård (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt tilläggsyrkar att 
kretsloppsanpassad teknik för VA-hantering ska övervägas vid nybyggnation och planering 
av nya områden. 

Propositionsordning 
Ordföranden fastslår följande propositionsordning: Först ställs frågan om återremiss mot att 
avgöra ärendet idag. Därefter ställs kommunstyrelsens förslag till beslut under proposition, 
och slutligen tilläggsyrkandet.  
Därefter gör ordföranden en teknikkontroll för att se att alla kan delta i beslutet. 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige vill återremittera ärendet i enlighet med Boo 
Östbergs yrkande och finner att fullmäktige vill avgöra ärendet idag.  
Sedan ställer ordföranden kommunstyrelsens förslag mot avslag och finner att fullmäktige 
bifaller förslaget. Slutligen ställer ordföranden Kerstin Umegårds tilläggsyrkande mot avslag 
och finner att fullmäktige bifaller yrkandet. Omröstning begärs. 

Omröstning 
De ledamöter som vill bifalla Kerstin Umegårds tilläggsyrkande röstar JA. 
De ledamöter som vill avslå tilläggsyrkandet röstar NEJ. 
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Kommunfullmäktige 
 

PROTOKOLL 20 (29)  
Sammanträdesdatum  
2021-09-22  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Thor Övrelid (M), Klas Bergström (M), Jeanette Meland (M), Olivia Bergström (M), Bengt-Ivar 
Fransson (M), Ninel Jansson (S), Claes Litsner (S), Harriet Swanberg (S), Gunnar Orméus 
(S), Kerstin Umegård (MP), Jacob Risberg (MP), Christer Johansson (V), Britt-Louise 
Gunnar (S), Bengt-Åke Andersson (KNU), Lennart Lundberg (KNU) och Maria Ahlestål 
(KNU) röstar JA. 
Pontus Lamberg (KD), Björn-Owe Björk (KD), Per Lindström (KD), Gunnar Gidlund (KD), 
Johan Helenius (SD), Monica Lövgren (SD) och Hans Nyberg (SD) röstar NEJ. 
Boo Östberg (C), Johan Eskhult (C), Kerstin Eskhult (C), Mikael Rye-Danjelsen (KNU), 
Pierre Janson (KNU), Anna Koskela-Lundén (L) och Lotta Wiström (L) avstår från att rösta. 
Med 16 JA-röster, 7 NEJ-röster och 7 ledamöter som avstår från att rösta beslutar 
kommunfullmäktige att bifalla tilläggsyrkandet.  

Sammanfattning av ärendet 
Beslutet innebär att Knivsta kommun går vidare med att ansluta sig till Käppalaförbundet 
enligt förbundets framtagna avtal.  

Underlag för beslut 
Beslut från kommunstyrelsen, § 118, 2021-08-23 
Tjänsteutlåtande 2021-07-07 
Samhällsutvecklingsnämndens beslut 2021-06-14, §  
Bilaga 1 Anslutningsavtal Knivsta-Käppalaförbundet framtaget av Käppalaförbundet. 
Bilaga 2 Förändringar i förbundsordning 
Bilaga 3 Presentation av Käppalaförbundet 210428 
Bilaga 4 Lokaliseringsutredning nytt avloppsreningsverk, COWI, 210428 
Bilaga 5 Utredning om källsorterande avlopp, Ecoloop, 210428 
Bilaga 6 Roslagsvattens kompletterande information om preliminär tidplan 
Bilaga 7 Käppalaförbundets förbundsordning 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Kommundirektörens ledningsgrupp 
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Bilaga 1  Anslutningsavtal Knivsta-Käppalaförbundet 

Anslutningsavtal mellan Knivsta kommun och Käppalaförbundet 
Mellan Knivsta kommun med organisationsnummer 222000- 3013, nedan kallat kommunen, och 
Käppalaförbundet med organisationsnummer 222000-0117, nedan kallat förbundet, träffas härmed 
följande avtal angående anslutning av avloppsvatten från kommunen till förbundets anläggningar, 
varmed i det följande avses förbundets reningsverk (Käppalaverket), tunnelsystem och övriga 
anläggningar som ägs och drivs av förbundet. 

Med anslutningspunkten avses i detta avtal den punkt vid förbundets tunnelsystem i Sigtuna 
kommun där avloppsvatten från kommunen ska ledas in i förbundets anläggning. Den närmare 
gränsdragningen mellan förbundet och kommunen såvitt avser anslutningspunktens exakta placering 
och utformning ska preciseras i samband med projektering och utgår från Käppalaförbundets ”Policy 
för anslutningar”. 

Med anslutningstidpunkten avses i detta avtal den dag då avloppsvatten från kommunen börjar 
avledas till och mätas vid anslutningspunkten. Käppalaförbundets styrelse fastställer när 
anslutningstidpunkten infallit.   

§ 1 
Kommunen ska på nedan angivna villkor samt vid vart tillfälle gällande förbundsordning till 
förbundets anläggningar ansluta och avleda avloppsvatten från de områden som framgår av kartan i 
bilaga 1 till detta avtal (områden inom blå avgränsningslinje). Övriga områden inom Knivsta kommun 
(inom röd avgränsningslinje) ingår ej i anslutningen men kan komma att anslutas genom separata 
anslutningsavtal vid senare tillfällen.   

Förbundet har med anledning av kommunens anslutning ingått avtal med Sigtuna kommun m.fl. 
enligt vilket förbundet förvärvar tunnelsystem i Sigtuna kommun. Förvärvet av tunnelsystemet 
fullbordas, förutsatt att erforderliga godkännanden erhålls, den dag då kommunen börjar avleda 
vatten till förbundets anläggning. Referenser i detta avtal till förbundets anläggning innefattar dock 
nämnda tunnelsystem i Sigtuna, oaktat att äganderättsövergången ännu inte har fullbordats.  

Käppalaförbundet medger att Kommunen ställer Knivstavatten AB som fakturamottagare och 
primärt betalningsskyldig för avgifter och betalningar enligt detta avtal. Kommunens 
betalningsskyldighet kvarstår dock oinskränkt.  

§ 2 
Avloppsvattnet från kommunen ska ledas in i förbundets anläggning vid anslutningspunkten. Mätning 
av flödet ska ske genom förbundets försorg. Ledningar fram till anslutningspunkten ombesörjs 
genom kommunens försorg, vilka ledningar inte ska ingå i förbundets anläggning och således inte 
ägas av förbundet.  

Kommunen ska på egen bekostnad inrätta mätutrustning (och tillhörande utrustning) i anslutning till 
kommungränsen mellan Sigtuna kommun och kommunen. Mätrustningen (och tillhörande 
utrustning) ska ägas av förbundet genom att sådan egendom överlåts till förbundet på 
anslutningstidpunkten för en köpeskilling om (1) krona, varefter underhållsansvaret övergår till 
förbundet. Den närmare gränsdragningen mellan förbundet och kommunen såvitt avser placering,   
ägande, underhåll och liknande ska preciseras i samband med projektering. Förutsättningarna i § 3 
om förbundets godkännande av leverantör/entreprenör och garantirättigheter m.m. ska också gälla 
avseende mätutrustningen.  
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Bilaga 1  Anslutningsavtal Knivsta-Käppalaförbundet 

§ 3 
Kommunen ska ombesörja och bekosta utförandet av de anläggningar och installationer (inklusive 
men inte begränsat till mätutrustning och en eller flera pumpstationer) som erfordras för att ansluta 
kommunens avloppsystem till förbundets anläggning. Förbundet ska godkänna den entreprenör 
och/eller leverantör som ska utföra arbetena samt avtal med sådan entreprenör/leverantör och 
garantirättigheter mot leverantör/entreprenör ska tillfalla förbundet, i den mån egendomen ska ägas 
av förbundet. Om det påkallas av förbundet ska ett särskilt avtal om installationsarbeten m.m. ingås.  

§ 4  
Efter ansökan från kommunen till förbundet ska nya anslutningar till förbundets anläggning prövas av 
förbundets förbundsstyrelse, om inte vid var tid gällande förbundsordning och tillhörande 
anslutningspolicy anger annat.  

För det fall sådan ny anslutning till förbundets anläggning godkänns av förbundet ska parterna, om 
det påkallas av förbundet, ingå ett särskilt avtal om installationsarbeten och andra liknande arbeten i 
enlighet med villkoren i § 3, om inte vid var tid gällande förbundsordning och tillhörande 
anslutningspolicy anger annat. 

§ 5 
För anslutna områden och avlopp till förbundets anläggning enligt 1 § ska gälla vad som föreskrivs i 
vid varje tidpunkt gällande förbundsordning för förbundet. 

§ 6 
Kommunen ska erlägga avgifter till förbundet från anslutningstidpunkten. Avgifterna beräknas i 
enlighet med vid varje tidpunkt gällande förbundsordning. 

§ 7 
Kommunen utser från anslutningstidpunkten förbundsfullmäktigeledamöter enligt vid varje tidpunkt 
gällande förbundsordning. 

§ 8 
För rätten att avleda avloppsvatten från anslutna områden enligt § 1 ska kommunen erlägga en 
anslutningsavgift. Anslutningsavgiften ska motsvara kommunens andel av förbundets bokförda 
värden på anläggningstillgångar vid anslutningstidpunkten. Vid beräkningen ska kommunens andel av 
bokförda värden anses motsvara kommunens andel av det totala antalet personekvivalenter som 
belastar förbundets anläggning vid anslutningstidpunkten.  

En tilläggsavgift, som del av anslutningsavgiften, ska erläggas om kommunens andel av den totala 
mängden personekvivalenter som belastar förbundets anläggning har ökat vid en avräkning som ska 
ske vid det årsskifte som inträffar närmast efter fem år efter anslutningstidpunkten. Tilläggsavgiften 
ska beräknas som kommunens andel av det totala antalet personekvivalenter som belastar 
förbundets anläggning vid avräkningen, multiplicerad med förbundets bokförda värden på 
anläggningstillgångar vid anslutningstidpunkten, varvid avdrag ska göras för det belopp som tidigare 
erlagts. 

Antalet personekvivalenter som belastar förbundets anläggning ska beräknas i enlighet med vid varje 
tidpunkt gällande förbundsordning. 
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Bilaga 1  Anslutningsavtal Knivsta-Käppalaförbundet 

§ 9 
Anslutning av kommunens avloppsvatten till förbundets anläggning, varvid kommunen äger rätt att 
påbörja ledning av vatten till förbundets anläggning, ska ske vid tidpunkt som förbundet anger (vilket 
således är anslutningstidpunkten) och förutsätter att följande villkor är uppfyllda. 

- Förbundets förbundsfullmäktige samt kommunfullmäktige i kommunen och samtliga 
medlemskommuner ska ha fattat lagakraftvunna beslut om godkännande av detta avtal och 
nödvändiga ändringar i förbundsordningen och därmed om kommunens inträde som 
medlem i förbundet samt att giltighetsvillkoren i överlåtelseavtal avseende Sigtunatunneln 
(se § 1 ovan) har blivit uppfyllda.  

§ 10 
Tvister med anledning av detta avtal löses i första hand med förhandlingar mellan parterna, i andra 
hand med hjälp av medling mellan parterna och av från Lidingö kommun utsedda medlare och i sista 
hand av svensk domstol. 

 

Bilaga 1. Karta över anslutna områden i Knivsta kommun 

 

 

Lidingö 2021-xx-xx   Knivsta 2021-xx-xx 

 

 

Käppalaförbundet   Knivsta Kommun 

 

………………………………………………….  ………………………………………………… 
 

………………………………………………….  ………………………………………………… 

………………………………………………….  ………………………………………………… 
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Bilaga 1 
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Handläggare 
Siobhán Górny 

Tjänsteskrivelse 
2022-08-09 

Diarienummer 
KS-2022/500 

   

 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens sammanträdestider 2023 med plan för 2024 

Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen sammanträder år 2023 den 30 januari, 27 februari, 27 mars, 24 
april, 29 maj, 28 augusti, 25 september, 23 oktober och 11 december.  

2. Sammanträdena börjar klockan 13. 

3. Styrelsen antar följande plan för sammanträden år 2024: 29 januari, 26 februari, 18 
mars, 22 april, 27 maj, 26 augusti, 23 september, 21 oktober och 9 december. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt reglementet för kommunstyrelsen och nämnderna ska kommunstyrelsen bestämma 
vilka dagar och tider styrelsen sammanträder. Ordföranden får ställa in sammanträden eller 
ändra dag och tid för sammanträden om det finns särskilda skäl.  

Övergripande om sammanträdesplaneringen 

Förslaget till sammanträdesplanering har anpassats efter kommunens ekonomiska 
årsplanering, som också står under vissa lagkrav. Dessutom har hänsyn tagits till helgdagar 
och skollov.  

Tidigare år har kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges tider skrivits fram i ett enda 
ärende, men för att renodla ärendena och ge ökad tydlighet har ärendena separerats. 
Kommunstyrelsen tar beslut om sina egna sammanträdesdagar och beslutar även om sina 
utskottssammanträden.  

Nytt för i år är att planeringen är gjord för två år, på samma sätt som Region Uppsala gör. 
Syftet är att få till en mer långsiktig planering och öka förutsägbarheten. Förslaget är att 
dagarna för år 2024 formellt antas som en preliminär planering, som fastslås slutgiltigt 
senare under år 2023 och vid behov justeras.  

Det finns en överenskommelse i Knivsta kommun om att kungörelsen och handlingarna till 
fullmäktiges sammanträden ska skickas till ledamöter och ersättare två helger innan 
sammanträdet, något som dock inte reglerats i arbetsordningen. För att detta ska fungera 
krävs att kommunstyrelsen, som beredande organ, har sina sammanträden tillräckligt långt 
innan fullmäktiges sammanträden för att protokollet ska bli justerat innan utskicket till 
kommunfullmäktige. I praktiken innebär detta ungefär en månads mellanrum mellan 
kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges sammanträden. Förslaget till 
sammanträdesplanering tar hänsyn till detta i så hög utsträckning som möjligt.  

Kommunstyrelsens planering av utskottssammanträden 

Utskottens sammanträdestider kommer att planeras separat med utgångspunkt från 
kommunstyrelsens sammanträdesdatum.  
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Nämndernas sammanträdesplanering 

När fullmäktige och styrelsen fastslagit sina sammanträdestider kan övriga nämnder formellt 
planera sina. Även om deltagandet på distans har medfört större flexibilitet och gjort 
nämnderna mindre beroende av tillgången på sammanträdeslokaler är det som huvudregel 
ändå inte praktiskt för instanser att dela sammanträdesdatum, eftersom det gör det svårt för 
förtroendevalda att sitta i flera nämnder samt för t.ex. kommunalråden att delta på 
sammanträden när reglementet medger det. Dessutom kan det vid sjukdom eller ledighet bli 
svårt att hitta en mötessekreterare.   

För att minska sårbarheten vid sjukdom strävar nämndsekreterargruppen också efter att inte 
lägga sammanträden för tätt.  

Av allt detta följer att det finns mycket små möjligheter att justera planeringen när den väl 
gjorts utifrån ovanstående faktorer, något som även gäller utskottssammanträden. Arbetet 
förenklas betydligt om nämndernas sammanträden äger rum på olika veckodagar. 

Barnkonsekvensanalys 

Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.  

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 2022-08-09 

Beslutet ska skickas till 

Akten 
Samtliga nämnder och kommunala bolag 
Revisorerna 
Roslagsvatten AB och Knivstavatten AB 
Kommunikationsenheten 
Kommunledningen 

 

 

 

 

Åsa Franzén, chef kommunledningskontoret  
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 

 

Ja  Nej   

 

Förklara oavsett svar. 

Barnen till de politiker och tjänstemän som deltar på sammanträden påverkas av 
sammanträdesplaneringen, i synnerhet för sammanträden som ligger på kvällstid.  

 

Om, ja fortsätt med frågorna. 

 

2. Hur har barns bästa beaktats? 
 

Planeringen har tagit hänsyn till skollov.  
 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 
 

Att sammanträden som regel förläggs på datum utanför skolloven innebär inte att 
förberedande arbete inte kan behöva göras under skollov eller liknande.  

 

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

 

Ja  Nej   

 

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

 

 

 

Enligt FN är alla under 18 år 

att betrakta som barn 
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Handläggare 
Siobhán Górny 

Tjänsteskrivelse 
2022-08-09 

Diarienummer 
KS-2022/502 

   

 

Kommunstyrelsen  

Kommunfullmäktiges sammanträdestider 2023 med plan för 2024 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:  

1. Kommunfullmäktige sammanträder år 2023 den 2 februari, 30 mars, 27 april, 25 maj, 
15 juni, 28 september, 26 oktober och 30 november.  

2. Sammanträdena börjar klockan 18.00.  

3. Fullmäktige antar följande plan för sammanträden år 2024: 8 februari, 21 mars, 25 
april, 23 maj, 13 juni, 19 september, 24 oktober och 21 november.  

Sammanfattning av ärendet 

Enligt fullmäktiges arbetsordning ska kommunfullmäktige för varje år bestämma dag och tid 
för sina sammanträden. Om det finns särskilda skäl får ordföranden i samråd med presidiet 
ställa in sammanträden eller ändra dag och tid.  

Övergripande om sammanträdesplaneringen 

Förslaget till sammanträdesplanering har anpassats efter kommunens ekonomiska 
årsplanering, som också står under vissa lagkrav. Dessutom har hänsyn tagits till helgdagar 
och skollov.  

Kommunfullmäktiges arbetsordning stadgar att fullmäktige normalt ska ha sammanträden 
varje månad utom i januari, juli, augusti och december, men att fullmäktige får besluta att 
sammanträden ska hållas annan månad om detta är lämpligare.  

Det finns en överenskommelse i Knivsta kommun om att kungörelsen och handlingarna till 
fullmäktiges sammanträden ska skickas till ledamöter och ersättare två helger innan 
sammanträdet, något som dock inte reglerats i arbetsordningen. För att detta ska fungera 
krävs att kommunstyrelsen, som beredande organ, har sina sammanträden tillräckligt långt 
innan fullmäktiges sammanträden för att protokollet ska bli justerat innan utskicket till 
kommunfullmäktige. I praktiken innebär detta ungefär en månads mellanrum mellan 
kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges sammanträden.  

Anpassningen till skollov och helgdagar, ovan nämnda utskickstider och arbetsordningens 
bestämmelser innebär att det inte alltid är möjligt att få ett flöde där ett 
kommunstyrelsesammanträde direkt bereder ett fullmäktigesammanträde, det vill säga ibland 
kommer ett sammanträde med fullmäktige innehålla ärenden från två föregående 
kommunstyrelsesammanträden.   

Fullmäktiges sammanträdesdagar 

I planeringen är torsdagar satt som sammanträdesdag för kommunfullmäktige, för att 
undvika krockar med regionfullmäktige som sammanträder på onsdagar.  

Nytt för i år är att planeringen är gjord för två år, på samma sätt som Region Uppsala gör. 
Syftet är att få till en mer långsiktig planering och öka förutsägbarheten. Eftersom 
arbetsordningen stadgar att sammanträdestiderna ska tas för ett år i taget är förslaget att 
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dagarna för år 2024 formellt antas som en preliminär planering, som fastslås slutgiltigt 
senare under år 2023 och vid behov justeras.  

Kommunstyrelsens sammanträdesplanering 

Tidigare år har kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges tider skrivits fram i ett enda 
ärende, men för att renodla ärendena och ge ökad tydlighet har ärendena separerats.  
Kommunstyrelsen tar beslut om sina egna sammanträdesdagar och beslutar även om sina 
utskottssammanträden.  

Nämndernas sammanträdesplanering 

När fullmäktige och styrelsen fastslagit sina sammanträdestider kan övriga nämnder formellt 
planera sina. Utöver ovanstående begränsningar tillkommer nu ett arbete med att passa in 
sammanträden för att få ett flöde av ärenden vidare till kommunstyrelsen och fullmäktige. 
Även om deltagandet på distans har medfört större flexibilitet och gjort nämnderna mindre 
beroende av tillgången på sammanträdeslokaler är det som huvudregel ändå inte praktiskt 
för instanser att dela sammanträdesdatum, eftersom det gör det svårt för förtroendevalda att 
sitta i flera nämnder samt för t.ex. kommunalråden att delta på sammanträden när 
reglementet medger det. Dessutom kan det vid sjukdom eller ledighet bli svårt att hitta en 
mötessekreterare.   

För att minska sårbarheten vid sjukdom strävar nämndsekreterargruppen också efter att inte 
lägga sammanträden för tätt.  

Av allt detta följer att det finns mycket små möjligheter att justera planeringen när den väl 
gjorts utifrån ovanstående faktorer, något som även gäller utskottssammanträden. Arbetet 
förenklas betydligt om nämndernas sammanträden äger rum på olika veckodagar. 

Barnkonsekvensanalys 

Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.  

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 2022-08-09 

Beslutet ska skickas till 

Akten 
Samtliga nämnder och kommunala bolag 
Revisorerna 
Roslagsvatten AB och Knivstavatten AB 
Kommunikationsenheten 
Kommunledningen 

 

 

 

 

 

Åsa Franzén, chef kommunledningskontoret  
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 

 

Ja  Nej   

 

Förklara oavsett svar. 

Barnen till de politiker och tjänstemän som deltar på sammanträden påverkas av 
sammanträdesplaneringen, i synnerhet för sammanträden som ligger på kvällstid.  

 

Om, ja fortsätt med frågorna. 

 

2. Hur har barns bästa beaktats? 
 

Planeringen har tagit hänsyn till skollov.  
 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 
 

Att sammanträden som regel förläggs på datum utanför skolloven innebär inte att 
förberedande arbete inte kan behöva göras under skollov eller liknande.  

 

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

 

Ja  Nej   

 

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

 

 
 

 

Enligt FN är alla under 18 år 

att betrakta som barn 
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