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Sammanträde med Knivsta kommunfullmäktige 

Tid: Onsdag den 28 september 2022, kl.18.00  

Plats: Tilassalen, Knivsta kommunhus 

Deltagande på distans  

Eventuell distansnärvaro ska anmälas en vecka i förväg.  

Anmälan om förhinder 

Ledamot som har förhinder att delta vid sammanträdet meddelar kommunsekreteraren 
Siobhán Górny på tel. 018-34 70 23 eller e-post: siobhan.gorny@knivsta.se  

Publicering av handlingar på webben 

Handlingar finns tillgängliga på kommunens hemsida, www.knivsta.se. Vid frågor, kontakta 
kommunsekreteraren eller knivsta@knivsta.se  

Förtäring  

Kommunfullmäktige bjuder alla ledamöter och ersättare på smörgåstårta i en paus under 
sammanträdet.  

Webbsändning 

Ljud- och bildsändning av sammanträdet kommer att ske.  

 

Välkomna!  

Britt-Louise Gunnar (S), ordförande 
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Föredragningslista 

 

1. Upprop   

2. Justering   

3. Godkännande av dagordning   

4. Anmälnings- och informationsärenden 

a) Så blir Sverige fossilfritt, information från Svante Axelsson, nationell 
samordnare för Fossilfritt Sverige  

b) Kommunalråden informerar 

5. Ledamöternas frågor KS-2022/97 

 

Beslutsärenden 

 

6. Anmälan av motioner  

7. Entlediganden och fyllnadsval KS-2022/10 

8. Hemställan till kommunfullmäktige om ny VA-taxa, svar på 
återremiss 

Ärendet bereds av samhällsutvecklingsnämnden och 
kommunstyrelsen den 26 september.  

Beslut från kommunstyrelsen 2022-09-26 (ännu ej fattat) 
Tjänsteutlåtande 2022-09-19 
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden 2022-09-26 (ännu ej 
fattat) 
Tjänsteutlåtande från samhällsutvecklingsnämnden 2022-09-15 
med 3 bilagor:  
Bilaga 1. Påverkan för olika typer av fastigheter 
Bilaga 2. Förslag till ny VA-taxa  
Bilaga 3. Protokoll från Knivstavattens styrelsemöte 2022-09-15 
Beslut från kommunfullmäktige.§ 72, 2022-08-31 
 

KS-2022/422 

9. Förslag till program för anskaffning av fossilfria fordon 

Beslut från kommunstyrelsen, § 38, 2022-02-28 
Tjänsteutlåtande daterat 2022-01-28 

KS-2022/38 
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Program för anskaffning av fossilfria fordon 2022-01-19 
 

10. Kommunal borgen Knivstabostäder AB 

Beslut från kommunstyrelsen, § 83, 2022-04-25 
Tjänsteutlåtande 2022-03-30 
Hemställan Knivstabostäder AB  
 
 

KS-2022/234 

11. Svar på motion 2021:07 från Britta Lästh (KNU) - 
Namnsättning av cirkulationsplatser 

Beslut från kommunstyrelsen, § 120, 2022-08-29 
Tjänsteutlåtande 2022-06-21 
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 79, 2022-06-13 
Yttrande från samhällsutvecklingsnämnden 2022-06-13 
Samhällsutvecklingsnämndens tjänsteutlåtande 2022-05-22 
Motionen 
 
 

KS-2021/609 

12. Motion 2022:08 från Björn-Owe Björk (KD), Synnöve Adéll 
(KD), Gunnar Gidlund (KD) och Per Lindström (KD) - Sälj 
vindkraftverket 

Beslut från kommunstyrelsen, § 121, 2022-08-29 
Tjänsteutlåtande 2022-05-30 
Motionen 2022:08 
 

KS-2022/153 
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Handläggare 
Siobhán Górny, 
kommunsekreterare   

Tjänsteskrivelse 
2022-09-19 

Diarienummer 
KS-2022/422 

   

 

Kommunstyrelsen 

Hemställan till kommunfullmäktige om ny VA-taxa, svar på 
återremiss 

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 tidigare beredning 

Ärendet bereddes av samhällsutvecklingsnämnden den 13 juni 2022, § 77, samt av 
kommunstyrelsen den 17 augusti 2022, § 111. Kommunfullmäktige minoritetsåterremitterade 
ärendet den 31 augusti 2022, § 72, med motiveringen att ärendet skulle kompletteras med 
en tidsplan för när anslutningen till Käppala avloppsreningsverk måste vara genomförd. 

Hantering av återremiss 

Samhällsutvecklingsnämnden kommer att bereda återremissen den 26 september 2022. 
Samma handlingar skickas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige samtidigt, så att 
ärendet kan beredas av kommunstyrelsen samma dag och beslut kan tas på 
kommunfullmäktige 28 september 2022. Samhällsbyggnadskontoret har skrivit ett nytt 
tjänsteutlåtande med samma innehåll som det tidigare utlåtandet daterat 2022-05-23, men 
kompletterat med ett svar på återremissens fråga (se tjänsteutlåtande daterat 2022-09-15, 
sid 5-6).   
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Ekonomisk konsekvensanalys och barnkonsekvensanalys 

Analyser har gjorts i handlingarna från samhällsutvecklingsnämnden.  

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 2022-09-19 
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden 2022-09-26 (ännu ej fattat) 
Tjänsteutlåtande från samhällsutvecklingsnämnden 2022-09-15 med 3 bilagor:  
Bilaga 1. Påverkan för olika typer av fastigheter 
Bilaga 2. Förslag till ny VA-taxa  
Bilaga 3. Protokoll från Knivstavattens styrelsemöte 2022-09-15 
Beslut från kommunfullmäktige 2022-08-31 

Beslutet ska skickas till 

Akten 
Roslagsvatten 

 

 

 

Daniel Lindqvist, kommundirektör  Jenny Rydåker, samhällsbyggnadschef 
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Handläggare 
Maria Cassel 

Tjänsteutlåtande  
2022-09-15 

Diarienummer 
SUN-2022/236 

   

 

Samhällsutvecklingsnämnden  

Hemställan till kommunfullmäktige om ny VA-taxa, svar på 
återremiss 

 

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. Krukningstaxan 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. 
 
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 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. 
 
Ingress  
Ingressen 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 
 
Kapacitet Knivsta avloppsreningsverk 
Ärendet har hanterats i samhällsutvecklingsnämnden (2022-06-13 §77) och vidare i 
kommunstyrelsen (2022-08-17 §111). På kommunfullmäktige fattades beslut om återremiss 
(2022-08-31 §72). Syftet var att komplettera ärendet med tidsplan för när anslutningen till 
Käppala avloppsreningsverk måste vara genomförd. 
 
Miljötillståndet för Knivsta reningsverk ligger på 13 000 personekvivalenter (pe). 
Roslagsvatten har bedömt att Knivsta kommun kan anta detaljplaner som möjliggör för 
bostäder för omkring 17 000 personer (vilket innebär att det genomsnittliga dagliga BOD-
utsläppet är 0,75 per person), beaktat att en ny avloppsreningslösning är under 
framarbetande. Den preliminära tidsplanen är att en anslutning till Käppala sker omkring år 
2026/2027. Förvaltningen har sedan några tillbaka anpassat verksamheten utifrån denna 
planeringsförutsättning, däribland i arbetet med planprioritering för 2022 (SUN-2021/505). 
Några detaljplaner har även vilandelagts till följd av brist på kapacitet i Knivsta reningsverk. 
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Antalet anslutna personer till Knivsta reningsverk var vid utgången av 31 december år 2020 
12 400 personer, vilket motsvarar 9300 pe (vid 0,75 BOD/person), se tabell 1. 
VA-huvudmannen är skyldig att kunna anordna en anslutning i områden där en detaljplan 
vunnit laga kraft. Sedan utgången av år 2020 har eller kommer uppskattningsvis 1460 
bostäder tillkomma i enlighet med lagakraftvunna detaljplaner, vilket uppskattningsvis kan 
innebära ytterligare 2400 pe. Redan anslutna personer och personer i tillkommande 
bebyggelse kan då motsvara omkring 11 700 pe tillsammans.   
 
Omkring nio detaljplaner har ett planerat genomförande innan 2026/2027 (inklusive de 
detaljplaner som har vilandelagts till följd av brist på kapacitet), vilka tillsammans har 
uppskattas kunna omfatta omkring 1000 bostäder och cirka 1800 pe. Det skulle i så fall 
innebära att fler personekvivalenter än tillståndet medger behöver anslutas – totalt omkring 
13500 pe, se tabell 1.  
 
Ytterligare fyra detaljplaner planeras att genomföras omkring den planerade anslutningen till 
Käppala år 2026/2027 och tre detaljplaner planeras att genomföras direkt efter en anslutning. 
Detta omfattar detaljplaner med planuppdrag därtill tillkommer planbesked och fortsatt 
utveckling i enlighet med stadsutvecklingsstrategin. Större detaljplaner är uppdelade i 
etapper och beräknas genomföras både innan och efter 2026/2027. 
 

Tabell 1: Antal anslutna personekvivalenter till Knivsta reningsverk idag och beräknat antal personekvivalenter 
som tillkommer i enlighet med lagakraftvunna detaljplaner, genom detaljplaner som önskas genomföras innan år 
2026/2027, genom detaljplaner med planerat genomförande omkring anslutning till Käppala respektive genom 
detaljplaner med ett planerat genomförande strax efter anslutning. Miljötillståndet ligger på 13 000 pe. 

 
 

Barnkonsekvensanalys 

Barnkonsekvensanalys utförd enligt bifogad checklista. 

 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 2022-09-15  
Bilaga 1. Påverkan för olika typer av fastigheter.  

Antal Antal PE

Bostäder Personer (0,75/pers)

Antal anslutna personer respektive pe per 2020-12-31 - 12417 9313

Ej färdigställda bostäder i laga kraft vunna detaljplaner

Sex lagakraftvunna detaljplaner med bygglov 1321 2807 2105

Fyra lagakraftvunna detaljplaner där bygglov kan inkomma 140 357 269

Totalt (antal anslutna + ej färdigställda bostäder) 1461 15581 11687

Detaljplaner med önskat genomförande innan 2026/2027

Nio detaljplaner med planerad anslutning innan Käppalaanslutning 1027 2367 1776

 Totalt (antal anslutna + ej färdigställda bostäder + genomförande innan) 2488 17948 13462

Detaljplaner med genomförande omkring 2026/27

Fyra detaljplaner med planerad anslutning omrking eller efter Käppalaanslutning 705 1628 1263

 Totalt (antal anslutna + ej färdigställda bostäder + genomförande innan + omkring) 3193 19576 14725

Detaljplaner med genomförande efter 2026/27

Tre detaljplaner med planerad anslutning efter Käppalaanslutning (varav ett par är etapper av ovanstående dp) 1240 2739 2082

 Totalt (antal anslutna + ej färdigställda bostäder + genomförande innan + omkring+efter) 4433 22315 16807
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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: 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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DOKUMENT ID: 20220411-30114 
SIDAN: 2 ( 2) 

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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Kommunfullmäktige  

 
PROTOKOLL 8 (14)  
Sammanträdesdatum  
2022-08-31  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 72   Dnr: KS-2022/422 

Hemställan till kommunfullmäktige om ny VA-taxa 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige återremitterar ärendet för en skyndsam komplettering med tidsplan för 
när anslutningen till Käppala avloppsreningsverk måste vara genomförd.  

Yrkanden 
Harriet Swanberg (S), Christer Johansson (V) och Jacob Risberg (MP) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut.  
Mikael Rye-Danjelsen (KNU) yrkar återremiss av ärendet för en skyndsam komplettering 
med tidsplan för när anslutningen till Käppala avloppsreningsverk måste vara genomförd.  
Göran Nilsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut och avslag på 
återremissyrkandet.  
Per Lindström (KD) yrkar avslag på beslutssats 1 a) i kommunstyrelsens förslag.  
Monica Lövgren (SD) yrkar i första hand bifall till Mikael Rye-Danjelsens återremissyrkande 
och i andra hand avslag. 

Propositionsordning 
Ordföranden fastställer följande propositionsordning: Först behandlas återremissyrkandet. 
Sedan ställs Per Lindströms yrkande som ett ändringsyrkande mot avslag. Därefter ställer 
kommunstyrelsens förslag till beslut i sin helhet mot avslag. 
Ordföranden frågar kommunfullmäktige om ärendet ska återremitteras eller avgöras idag, 
och finner att kommunfullmäktige vill avgöra ärendet idag. 
Omröstning begärs.  

Omröstning 
De ledamöter som vill avgöra ärendet idag röstar JA.  
De ledamöter som vill återremittera ärendet röstar NEJ.  
Britt-Louise Gunnar (S), Thor Övrelid (M), Niclas Uggla (M), Göran Nilsson (M), Olivia 
Bergström (M), Bengt-Ivar Fransson (M), Lena Liljeblad (S), Claes Litsner (S), Harriet 
Swanberg (S), Gunnar Orméus (S), Boo Östberg (C), Johan Eskhult (C), Kerstin Eskhult (C), 
Kerstin Umegård (MP), Jacob Risberg (MP) och Christer Johansson (V) röstar JA.  
Britta Lästh (KNU), Lennart Lundberg (KNU), Mikael Rye-Danjelsen (KNU), Bengt-Åke 
Andersson (KNU), Pierre Janson (KNU), Johan Helenius (SD), Monica Lövgren (SD), 
Tommy Ericson (SD), Hans Nyberg (SD), och Lotta Wiström (L) röstar NEJ.  
Pontus Lamberg (KD), Per Lindström (KD), Synnöve Adéll (KD) och Gunnar Gidlund (KD) 
avstår från att rösta.  
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Röstningsresultatet är 16 JA-röster, 10 NEJ-röster, och 4 ledamöter som avstår från att 
rösta.  
Ordföranden konstaterar att med 30 närvarande ledamöter innebär 10 NEJ-röster att ärendet 
återremitteras med minoritetsåterremiss.   

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. 

Underlag för beslut 
Beslut från kommunstyrelsen, § 111, 2022-08-17 
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  

Beslutet skickas till 
Akten 
Samhällsutvecklingsnämnden 
Kommunstyrelsen 
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Handläggare 
Wolfgang Reitz 

Tjänsteskrivelse 
   

Diarienummer 
KS-2022/38 

   

 

Kommunstyrelsen 

Förslag till program för anskaffning av fossilfria fordon 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förslag till beslut till kommunfullmäktige: 
Kommunfullmäktige antar program för anskaffning av fossilfria fordon i Knivsta kommun 
 

Sammanfattning av ärendet 

Knivsta kommun strävar efter att nå Agenda 2030-målen i sitt hållbarhetsarbete. Därför har 
ett förslag till program för anskaffning av fossilfria fordon tagits fram. Programmet syftar till att 
tydliggöra vilka åtgärder som behöver vidtas för att ställa om till en fossilfri fordonsflotta och 
för att även i framtiden stärka kommunens utveckling. 
 
Bakgrund 
Agenda 2030 är en agenda för förändring mot ett hållbart samhälle som innehåller 17 globala 
mål för en hållbar utveckling. Knivstas Kommunfullmäktige har beslutat att arbeta aktivt för 
att uppfylla de globala målen vilket innebär att Agenda 2030 är en del av kommunens styr- 
och ledningssystem och därigenom genomsyrar alla kommunens verksamheter.  

Som en lokal aktör på en global arena strävar Knivsta kommun efter att nå Agenda 2030-
målen i sitt hållbarhetsarbete. Det här dokumentet utgår från kommunens arbete att uppnå 
Agendans mål 12 och 13, vilka syftar till en hållbar konsumtion och produktion samt att 
bekämpa klimatförändringarna.  

En indikator för att nå de målen är andelen miljöbilar i kommunorganisationen. Det behövs 
därför en långsiktig plan för att öka andelen miljöfordon i kommunen.  

För att jämföra Knivsta kommun mot andra kommuner används KKiKs1 definition av 
fossiloberoende fordon. Enligt den definitionen ska ett fordon ha potential att drivas med 
fossiloberoende drivmedel. Begreppet fossiloberoende fordon är utgångspunkten i detta 
program. 

För att säkerställa tillgång till drivmedel för de fossiloberoende fordonen krävs även en 
utbyggnad av laddinfrastrukturen och att biogastankstationer främjas.  

Syfte och mål 
Syftet med programmets framtagande har varit att tydliggöra vilka åtgärder som behöver 
vidtas för att ställa om till en fossilfri fordonsflotta och för att även i framtiden stärka 
kommunens utveckling. I programmet sammanfattas vilken önskvärd riktning och målsättning 
som eftersträvas samt två definierade målområden.  

                                                
1 Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) är ett nationellt projekt som omfattar cirka 160 kommuner. De utmanar 

sig själva genom att ta fram och jämföra resultat för att lära och utveckla verksamheten. Nätverket drivs av SKR 

(Sveriges Kommuner och Regioner), Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) samt av kommunerna 

som deltar. 
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Programmet gäller även för de kommunala bolagen. 

Beredning 
Upphandlingsenheten som har haft i uppdrag att utforma programmet har gjort detta 
tillsammans med en verksamhetscontroller och med kommunens fordonsansvarige.  

Förslaget till program har stämts av med kommundirektörens ledningsgrupp. 

Ekonomisk konsekvensanalys 
Föreslaget till beslut bedöms inte leda till några ekonomiska konsekvenser utöver befintlig 
budgetram.  
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
 
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande daterad 2022-01-28 
Program för anskaffning av fossilfria fordon  2022-01-19 

Beslutet ska skickas till 

Akten  
Förvaltningschefer 
Handläggare 
Kommunala bolagen 
 

 

Dan-Erik Pettersson 

Ekonomichef 
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 

 

Ja  Nej X 

 

Den primära målgruppen för programmet är Knivsta kommuns verksamheter eftersom de 
ska realisera programmet för fordonsanskaffning.  
 

Om, ja fortsätt med frågorna. 

 

2. Hur har barns bästa beaktats? 

 

 

 

 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 

 

 

 

 

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

 

Ja  Nej   

 

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

 

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

 

Enligt FN är alla under 18 år 

att betrakta som barn 
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 Kommunstyrelsen  
 

PROTOKOLLSUTDRAG 14 (29) 

Sammanträdesdatum  

2022-02-28  
 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 38   Dnr: KS-2022/38 

Förslag till program för anskaffning av fossilfria fordon  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige antar program för anskaffning av fossilfria fordon i Knivsta kommun. 

Reservation  

Mimmi Westerlund (KD) anmäler reservation (protokollsbilaga 9).  

Yrkanden 

Mimmi Westerlund (KD) yrkar att kommunstyrelsen på sidan 3 under ”Laddstolpar för elbilar” 
efter sista meningen ska lägga till: ”och samverkar med näringslivet för att underlätta 
ytterligare etableringar av snabbladdningsstationer”, så att den nya lydelsen av stycket blir 
”Infrastrukturen för laddstolpar är under utveckling. Kommunen bygger laddstruktur för 
kommunens egna fordon, och samverkar med näringslivet för att underlätta ytterligare 
etableringar av snabbladdningsstationer.” 

Claes Litsner (S) yrkar avslag på Mimmi Westerlunds yrkande och bifall till det utsända 
förslaget.  

Lennart Lundberg (KNU) yrkar bifall till Mimmi Westerlunds yrkande.  

Propositionsordning 

Ordföranden gör en teknikkontroll för att se att alla kan delta i beslutet. Därefter ställer 
ordföranden det utsända förslaget mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller 
förslaget. Slutligen ställer ordföranden Mimmi Westerlunds tilläggsyrkande mot avslag och 
finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet.  

Sammanfattning av ärendet 

Knivsta kommun strävar efter att nå Agenda 2030-målen i sitt hållbarhetsarbete. Därför har 
ett förslag till program för anskaffning av fossilfria fordon tagits fram. Programmet syftar till att 
tydliggöra vilka åtgärder som behöver vidtas för att ställa om till en fossilfri fordonsflotta och 
för att även i framtiden stärka kommunens utveckling. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande daterad 2022-01-28 
Program för anskaffning av fossilfria fordon  2022-01-19 

Arbetsutskottet överlämnar ärendet utan eget ställningstagande. 

Wolfgang Reitz, upphandlare, och Dan-Erik Pettersson, t.f. kommundirektör, informerar om 
ett skrivfel under punkt 2.2. Ordet ”minska” ska vara ”anpassa”, vilket skrivs in i handlingen.  

Beslutet ska skickas till 
Akten  
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1. Inledning 

I Knivsta kommun har kommunfullmäktige beslutat att de 17 globala målen i 

Agenda 2030 ska vara en del av kommunens DNA. De globala målen innehåller 

tre dimensioner av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den 

miljömässiga. De globala målen är beroende av det som sker lokalt. Som en lokal 

aktör på en global arena strävar Knivsta kommun efter att nå Agenda 2030-målen 

i sitt hållbarhetsarbete.  

Det här dokumentet utgår från kommunens arbete att uppnå Agendans mål 12 och 

13, vilka syftar till en hållbar konsumtion och produktion samt att bekämpa 

klimatförändringarna. En indikator för att nå de målen är andelen miljöbilar i 

kommunorganisationen. Det behövs därför en långsiktig plan för att öka andelen 

miljöfordon i kommunen.  

Programmet gäller även för de kommunala bolagen. 

1.1 Bakgrund 

Det finns olika angreppssätt för att minska de klimatavtryck som beror på 

anskaffning och användning av fordon.   

För att jämföra Knivsta kommun mot andra kommuner används KKIKs1  

definition av fossiloberoende fordon. Enligt den definitionen ska ett fordon ha 

potential att drivas med fossiloberoende drivmedel.2 Begreppet fossiloberoende 

fordon är utgångspunkten i detta program. 

För att säkerställa tillgång till drivmedel för de fossiloberoende fordonen krävs det 

en utbyggnad av laddinfrastrukturen och att biogastankstationer främjas. 

Detta behövs för att nå en ökad grad av el- och biogasfordon. 

1.1.1 Drivmedelsituation i Knivsta kommun 2021 

De befintliga bensinstationerna i Knivsta kommun erbjuder i dagsläget mest 

fossilbaserade drivmedel såsom bensin 95, diesel och etanol 853, ingen fordonsgas 

alls. Det finns i nuläget inga intentioner om att detta kommer ändras inom en 

överskådlig framtid. 

 

 

                                            
1 Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) är ett nationellt projekt som omfattar cirka 160 

kommuner. De utmanar sig själva genom att ta fram och jämföra resultat för att lära och utveckla 

verksamheten. Nätverket drivs av SKR (Sveriges Kommuner och Regioner), Rådet för främjande 

av kommunala analyser (RKA) samt av kommunerna som deltar. 
2 miljöbränslen som el (batteribil), laddhybrid (laddas med sladd men har även 

förbränningsmotor), vätgas (bränslecell skapar el av vätgas), gas, E85 (etanol blandad med bensin) 

eller HVO100 (syntetisk diesel, förnybart ursprung) 
3 Etanol räknas inte som miljödrivmedel trots att den är förnybar. Branschförbundet jobbar för att 

det ska ändras. 
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1.1.2 Möjligheter för fossilfria drivmedel 

Fordonsgas 

Närmaste station för tankning av fordonsgas ligger i Boländerna i Uppsala.  

Enligt uppgifter från leverentarsmarknaden saknas det tillräckliga volymer i 

Knivsta kommun för att det ska löna sig att etablera en gastank i kommunen. 

Laddstolpar för elbilar 

Kommunkoncernens verksamheter behöver utveckla och investera i 

laddinfrastruktur för att möjliggöra utbytet till fossiloberoende tjänstefordon och i 

synnerhet bilar med eldrift. I samband med utbyggnad av laddinfrastruktur ska 

även allmänna intressen vägas in för att främja omställningen till ett fossilfritt 

samhälle. 

1.2 Syftet och mål med programmet 

För att minska klimatpåverkan i Knivsta kommun är det viktigt att det finns ett 

långsiktigt perspektiv och att det finns ett tydligt hållbarhetsfrämjande angreppsätt 

i det kommunala uppdraget, oavsett område.  

I programmet för fossilfri fordonsanskaffning tydliggörs vilka åtgärder som 

behöver vidtas för att ställa om till en fossilfri fordonsflotta och för att även i  

framtiden stärka kommunens utveckling.  

Den primära målgruppen för programmet är Knivsta kommunkoncernens 

verksamheter eftersom de ska realisera programmet för fordonsanskaffning.  

Programmet har som övergripande ambition att Knivsta kommun ska främja 

förutsättningarna och villkoren för dagens och morgondagens kommuninvånare 

genom ett hållbart Knivsta, där kommunen både ska agera och föregå med gott 

exempel.  

Programmet innehåller två mål som ska vara vägledande för att minska 

klimatpåverkan genom fossilfri fordonsanskaffning i kommunen. Det här 

programmet bygger på kommunfullmäktiges strävan efter att bidra till de globala 

målen i Agenda 2030. 

2. Mål  

2.1 Minska miljöpåverkan 

Knivsta ska verka och planera för en ekologisk hållbar kommun och därför: 

• öka andelen fossilfria fordon i kommunens fordonsflotta 

• tillhandahålla infrastruktur som möjliggör anskaffning av fossilfria fordon  
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• öka miljömedvetenheten inom kommunens organisation kring 

fordonsanskaffning och användandet av fordon. 

 

2.2 Hållbar konsumtion 

Knivsta ska bygga stad och landsbygd så att funktion och hållbarhet optimeras. 

Kommunen ska därför verka för att: 

• anpassa antalet fordon i kommunens fordonsflotta efter verksamhetens behov 

• minska användande av fordon som drivs med fossilberoende drivmedel 

3. Implementering och uppföljning  

Programmet ska kompletteras med konkretiserande dokument så som rutiner och  

handlingsplaner för fordonsanskaffning på förvaltningsnivå.  

Programmet för nyanskaffning av fordon följs upp årligen kommunövergripande i 

kommunens verksamhetssystem för planering och uppföljning genom KKIKs 

statistik över andelen miljöfordon i kommunkoncernen.  
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 Kommunstyrelsen  
 

PROTOKOLLSUTDRAG 22 (25) 

Sammanträdesdatum  

2022-04-25  
 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 83   Dnr: KS-2022/234 

Kommunal borgen Knivstabostäder AB 

Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

1. Kommunfullmäktige beslutar att Knivsta kommun, såsom för egen skuld, ingår borgen för 
Knivstabostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt lånebelopp om 230 miljoner kronor 
jämte därpå löpande räntor och kostnader. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att Knivsta kommun såsom för egen skuld ingår borgen för 

Knivstabostäder AB:s till låneförpliktelser tillhörande räntor och kostnader för räntederivat. 

Propositionsordning  

Ordföranden gör en teknikkontroll för att se att alla kan delta i beslutet. Därefter ställer 
ordföranden det utsända förslaget till beslut mot avslag och finner att kommunstyrelsen 
bifaller förslaget.  

Sammanfattning av ärendet 

Knivstabostäder AB har gjort en hemställan att höja borgenstaket med 100 miljoner kronor till 
230 miljoner kronor. Bakgrunden är att Knivstabostäder AB bygger 46 nya lägenheter i Alsike 
(Pingla). Sedan februari 2022 har förutsättningarna att finansiera bygget via pantbrev 
försämrats liksom utmaningar i utbud och priser på byggmaterial.  

En kommunal borgen gör det möjligt att säkra finansieringen till rimliga villkor. Förslaget är att 
godkänna hemställan om höjt borgenstak. 

Underlag för beslut: 
Tjänsteutlåtande 2022-03-30 
Hemställan Knivstabostäder AB  

Arbetsutskottet överlämnar ärendet utan eget ställningstagande. 

Dan-Erik Pettersson, ekonomichef, informerar.  

Beslutet ska skickas till 
Akten 
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Handläggare 
Dan-Erik Pettersson 

Tjänsteskrivelse 
2022-03-30 

Diarienummer 
KS-2022/234 

Ekonomichef   

 

Kommunstyrelsen 

Kommunal borgen Knivstabostäder AB 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Kommunfullmäktige beslutar att Knivsta kommun, såsom för egen skuld, ingår borgen för 
Knivstabostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt lånebelopp om 230 miljoner kronor 
jämte därpå löpande räntor och kostnader. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att Knivsta kommun såsom för egen skuld ingår borgen för 
Knivstabostäder AB:s till låneförpliktelser tillhörande räntor och kostnader för 
räntederivat. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Knivstabostäder AB har gjort en hemställan att höja borgenstaket med 100 miljoner kronor till 
230 miljoner kronor. Bakgrunden är att Knivstabostäder AB bygger 46 nya lägenheter i Alsike 
(Pingla). Sedan februari 2022 har förutsättningarna att finansiera bygget via pantbrev 
försämrats liksom utmaningar i utbud och priser på byggmaterial.  

En kommunal borgen gör det möjligt att säkra finansieringen till rimliga villkor, förslaget är att 
godkänna hemställan om höjt borgenstak. 

 

Ekonomisk konsekvensanalys 

Ärendet har en marginell ekonomisk konsekvens för kommunen, det utökade borgenstaket 
ger en årlig intäkt om 300 tusen kronor med nuvarande avgiftsnivå. Ett borgensåtagande är 
också en förpliktelse som innebär en ekonomisk risk, risken bedöms som mycket låg. 
Knivstabostäder AB har en stark ekonomisk ställning med positiva resultat och stora dolda 
värden i fastigheter som dessutom är välunderhållna. Kommunens totala borgensåtagande 
uppgår efter detta beslut till 1852 miljoner kronor. 

 

Barnkonsekvensanalys 

Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 

 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtanden 2022-03-30 
Hemställan Knivstabostäder AB  
 

Beslutet ska skickas till 

Akten 

Knivstabostäder AB 
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Dan-Erik Pettersson 

Ekonomichef 
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 

 

Ja  Nej   

 

Förklara oavsett svar. 

Ärendet avser ett höjt borgenstak för att erhålla förmånliga lånevillkor för Knivstabostäder AB 
och har således ingen påverkan på barn. 

 

 

Om, ja fortsätt med frågorna. 

 

2. Hur har barns bästa beaktats? 

 

 

 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 

 

 

 

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

 

Ja  Nej   

 

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

 

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

 

Enligt FN är alla under 18 år 

att betrakta som barn 
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Borgenstak 2022 

 
Handläggare 2022-03-10 
Carina Arenander 
 
 
 Kommunfullmäktige Knivsta Kommun 
 
 
 
 
 
 
Hemställan att ingå borgen upp till ett högsta lånebelopp för Knivstabostäder AB:s räkning 
 
 
Knivstabostäders styrelse hemställer härmed om 
 
att Kommunfullmäktige beslutar, att Knivsta kommun, såsom för egen skuld, ingår borgen för 

Knivstabostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt lånebelopp om 230 miljoner kronor,  
jämte därpå löpande räntor och kostnader, samt 

 
att Kommunfullmäktige beslutar, att Knivsta kommun såsom, för egen skuld ingår borgen för 

Knivstabostäder AB:s till låneförpliktelser tillhörande räntor och kostnader för räntederivat. 
 
 
Sammanfattning 
 
Med anledning av Knivstabostäders pågående nyproduktionsprojekt, Pingla bostäder, finns ett behov av 
nyupplåning i bolaget. Beslutad projektbudget är 129 miljoner kronor. För att upphandling av lån ska kunna 
ske med kommunal borgen som säkerhet, behöver därmed borgenstaket höjas med 130 miljoner kronor. 
Efter att Kommunfullmäktige beslutat om höjningen kommer borgenstaket uppgå till 230 miljoner kronor. 
 
 
 
 
Gunnar Orméus  Hans-Petter Rognes 
Ordförande VD 



 
 

 

Kommunstyrelsen  
 

PROTOKOLL 4 (13)  

Sammanträdesdatum  

2022-08-29  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
§ 120   Dnr: KS-2021/609 

Svar på motion 2021:07 från Britta Lästh (KNU) – Namnsättning av cirkulationsplatser  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

1. Kommunfullmäktige bifaller motionens första beslutssats. 

2. Motionens andra beslutssats avslås. 

3. Fullmäktige uppdrar åt samhällsutvecklingsnämnden att genomföra namnsättningen med 
någon form av delaktighet från kommunens invånare. 

Reservationer 

Lennart Lundberg (KNU) reserverar sig till förmån för sitt yrkande.  

Yrkanden 

Lennart Lundberg (KNU) yrkar bifall till motionen.  

Harriet Swanberg (S) yrkar bifall till det utsända förslaget till beslut.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer Lennart Lundbergs yrkande mot det utsända förslaget till beslut och 
finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.  

Sammanfattning av ärendet 

Motionen anmäldes på kommunfullmäktiges sammanträde den 22 september 2021. Den 
föreslår att kommunfullmäktige ska uppdra åt samhällsutvecklingsnämnden att fastställa vilka 
cirkulationsplatser som bör få namn samt att utlysa en rådgivande namntävling bland 
invånarna. Motionen behandlades av samhällsutvecklingsnämnden den 13 juni 2022. 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 2022-06-21 
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 79, 2022-06-13 
Yttrande från samhällsutvecklingsnämnden 2022-06-13 
Samhällsutvecklingsnämndens tjänsteutlåtande 2022-05-22 
Motionen 

Arbetsutskottet överlämnade ärendet utan eget ställningstagande. 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
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Handläggare: 
Siobhán Górny, 
kommunsekreterare 

Tjänsteutlåtande 
2022-06-21 

Diarienummer 
KS-2021/609 

Emelie Berglund, 
namnsättningshandläggare 

  

 

Kommunstyrelsen 

Svar på motion 2021:07 från Britta Lästh (KNU) – Namnsättning av 
cirkulationsplatser 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:  

1. Kommunfullmäktige bifaller motionens första beslutssats. 

2. Motionens andra beslutssats avslås. 

3. Fullmäktige uppdrar åt samhällsutvecklingsnämnden att genomföra namnsättningen med 
någon form av delaktighet från kommunens invånare.  

Sammanfattning av ärendet 

Motionen anmäldes på kommunfullmäktiges sammanträde den 22 september 2021. Den 
föreslår att kommunfullmäktige ska uppdra åt samhällsutvecklingsnämnden att fastställa vilka 
cirkulationsplatser som bör få namn samt att utlysa en rådgivande namntävling bland 
invånarna. Motionen behandlades av samhällsutvecklingsnämnden den 13 juni 2022.  

Ärendets uppkomst och beredning 

Ledamöter i kommunfullmäktige har enligt kommunallagen (2017:725) rätt att väcka ärenden 
i fullmäktige genom motioner (5 kap. 17 §). Motionerna ska om möjligt beredas så att 
fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes. 37 § i kommun-
fullmäktiges arbetsordning ger närmare bestämmelser om hur motioner ska väckas och 
hanteras.  

Ärendet väcktes på kommunfullmäktiges sammanträde den 22 september 2021 och 
remitterades till samhällsutvecklingsnämnden för beredning i oktober samma år. I Knivsta är 
det samhällsutvecklingsnämnden som genom reglementet ansvarar för frågor om 
namnsättning av gator, torg, andra allmänna platser, kvarter och kommunala 
verksamhetslokaler. 

Att en nämnd bereder ett ärende innebär bland annat att nämnden tar fram ett förslag till 
beslut. På grund av ett missförstånd under beredningsprocessen har 
samhällsutvecklingsnämnden på sammanträdet den 13 juni 2022 endast yttrat sig över 
ärendet, och inte lämnat ett uttryckligt förslag till beslut. För att inte fördröja hanteringen 
längre kommer därför förslaget till beslut att komma från kommunstyrelsen, med beaktande 
av det yttrande och den utredning som redan gjorts på samhällsutvecklingsnämnden. 
Alternativet är att kommunstyrelsen återremitterar ärendet till samhällsutvecklingsnämnden 
för beredning vilket ytterligare försenar beslutet i ärendet.  

Samhällsutvecklingsnämndens yttrande 

Förslaget till beslut utgår från yttrandet från samhällsutvecklingsnämnden. I yttrandet framgår 
att nämnden inte har någon principiell invändning mot att kommunfullmäktige skulle ge 
nämnden (som redan har uppdraget att namnge gator och vägar), ett uppdrag att namnge 
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cirkulationsplatser. I namnsättningen är nämnden styrd av kulturmiljölagens (1988:950) 
bestämmelser om god ortnamnsed. Nämnden anser därför inte att det är lämpligt att ordna 
en rådgivande namntävling som första steg i en process, eftersom signalvärdet i en tävling är 
det vinnande förslaget kommer att antas. Nämnden menar att om syftet är delaktighet från 
allmänheten vore det mer praktiskt att först t.ex. be allmänheten lämna förslag på namn som 
sedan kan beredas i vanlig ordning innan beslut. Därefter skulle allmänheten kunna rösta på 
de förberedda namnförslagen, och mot ett sådant förvarande har nämnden inga 
invändningar.   

Förslaget till beslut är därför att bifalla den första beslutssatsen i motionen, avslå den andra 
beslutssatsen, och lämna ett särskilt uppdrag till samhällsutvecklingsnämnden att genomföra 
namnsättningen i någon form av delaktighet med kommuninvånarna. Eftersom 
kommunfullmäktige redan gett nämnden rådighet över namnsättning är det rimligt att 
nämnden får avgöra på vilket sätt denna dialog med medborgarna ska göras. Beslutssatsen 
utesluter inte vare sig namninsamlingar, namntävlingar eller andra idéer utan överlåter 
hanteringen till nämnden.  

Ekonomisk konsekvensanalys och barnkonsekvensanalys 

Analyser är gjorda i samhällsutvecklingsnämndens tjänsteutlåtande daterat 2022-05-27.  

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 2022-06-21 
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 79, 2022-06-13 
Yttrande från samhällsutvecklingsnämnden 2022-06-13 
Samhällsutvecklingsnämndens tjänsteutlåtande 2022-05-22 
Motionen 

Beslutet ska skickas till 

Akten 

 

 

 

 

 

 

Daniel Lindqvist, kommundirektör  Jenny Rydåker, samhällsbyggnadschef 

 

 



 § 85 Svar på motion 2021:07 från Britta Lästh (KNU) - Namnsättning av cirkulationsplatser - KS-2021/609-5 Svar på motion 2021:07 från Britta Lästh (KNU) - Namnsättning av cirkulationsplatser : SUN § 79, 2022-06-13, Motion 2021 07.pdf

 
 

 
Samhällsutvecklingsnämnden PROTOKOLL 12 (18)  

Sammanträdesdatum  
2022-06-13  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 79   Dnr: SUN-2022/430 
Motion 2021:07 från Britta Lästh (KNU) – Namnsättning av cirkulationsplatser 

Samhällsutvecklingsnämndens beslut 
Samhällsutvecklingsnämnden antar förslaget till yttrande daterat 2022-05-27. 

Reservation 
Mikael Rye-Danjelsen (KNU) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande. 

Yrkanden 
Mikael Rye-Danjelsen (KNU) yrkar återremiss (skriftligt yrkande med motivering, 
protokollsbilaga 2).  
Jacob Risberg (MP) yrkar bifall till det utsända förslaget. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer Mikael Rye-Danjelsens yrkande om återremiss mot att avgöra ärendet 
idag och finner att nämnden beslutar att avgöra ärendet idag.  
Därefter ställer ordföranden det utsända förslaget till beslut mot avslag och finner att 
nämnden bifaller förslaget.  

Sammanfattning av ärendet 
Den 22 september 2021 anmäldes motion 2021:07 från Britta Lästh (KNU) om namnsättning 
av cirkulationsplatser. I motionen anförs att kommunens cirkulationsplatser bör namnges och 
att skyltar bör sätts upp för att underlätta för utryckningsfordon och allmänheten att navigera 
sig i kommunen. Vidare anförs att namnen bör ha en tydlig koppling till platsen eller 
närliggande platser för att underlätta orienteringen. För att öka delaktigheten menar Lästh att 
en rådgivande tävling genomförs för att namnge platserna.  

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande, 2022-05-27 
Förslag till yttrande från samhällsutvecklingsnämnden, daterat 2022-05-27 
Motion 2021:09 från Britta Lästh (KNU) – Namnsättning av cirkulationsplatser (KS-2021/609) 
Maria Cassel, planchef, informerar. 

Beslutet skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen 
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Handläggare 
Markus Sjölén Gustafsson      
Emelie Berglund 

Tjänsteutlåtande 
2022-05-27 

Diarienummer 
SUN-2021/430 

   

 

Samhällsutvecklingsnämnden 

Tjänsteutlåtande - Motion 2021:07 från Britta Lästh (KNU) - 
namnsättning av cirkulationsplatser 

 

Förslag till beslut 

Samhällsutvecklingsnämnden antar förslaget till yttrande daterat 2022-05-27. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Britta Lästh (KNU) lämnade den 9 september 2021 in motion 2021:07 angående 
namnsättning av cirkulationsplatser i Knivsta kommun. Ärendet har remitterats till 
samhällsutvecklingsnämnden för yttrande.  
 

Ärendets beredning 

Den 22 september 2021 anmäldes motion 2021:07 från Britta Lästh (KNU) angående 
namnsättning av cirkulationsplatser. I motionen anförs att kommunens cirkulationsplatser bör 
namnges och att skyltar bör sätts upp för att underlätta för utryckningsfordon och 
allmänheten att navigera sig i kommunen. Vidare anförs att namnen bör ha en tydlig koppling 
till platsen eller närliggande platser för att underlätta orienteringen. För att öka delaktigheten 
menar Lästh att en rådgivande tävling genomförs för att namnge platserna.  
 
I motionen yrkar Lästh och Knivsta.Nu att fullmäktige ska besluta:  

1. Att uppdra åt samhällsutvecklingsnämnden att fastställa vilka cirkulationsplatser som 
bör namnsättas i ett första skede.   

2. Att uppdra åt samhällsutvecklingsnämnden att utlysa en rådgivande namntävling av 
cirkulationsplatser bland invånarna.  

 
Enligt 5 kap. 26 § kommunallagen ska ärenden beredas av en nämnd vars 
verksamhetsområde ärendet berör eller av en fullmäktigeberedning. Enligt Reglemente för 
kommunstyrelsen och nämnder i Knivsta kommun § 48 ska samhällsutvecklingsnämnden 
ansvara för bland annat trafikplanering och även ”namnsättning av gator, torg, andra 
allmänna platser, kvarter och kommunala verksamhetslokaler”. Enligt plan och bygglag 
(2010:900) 1 kap. 4 § definieras allmän plats som : ”en gata, en väg, en park, ett torg eller 
annat område som enligt en detaljplan är avsett för gemensamt behov”.  
 

Ekonomisk konsekvensanalys 

Om motionen bifalls tillkommer det kostnader för skyltar vid cirkulationsplatserna samt 
annonskostnader för marknadsföring av namninsamling och eventuell omröstning.  
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Barnkonsekvensanalys 

Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 

 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande, 2022-05-27 
Förslag till yttrande från samhällsutvecklingsnämnden, daterat 2022-05-27 
Motion 2021:09 från Britta Lästh (KNU) – Namnsättning av cirkulationsplatser KS-2021/609 
 

Beslutet ska skickas till 

Akten  

Kommunstyrelsen 

 

 

 

 

 

Jenny Rydåker   Maria Cassel 

Samhällsbyggnadschef    Tf planchef 
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 

 

Ja  Nej   

 

Barn påverkas av om cirkulationsplatserna är namnsatta eller inte. De påverkas negativt i 
den händelse de har svårt att hitta och vid en olycka inte kan meddela var olyckan skett.  

 

2. Hur har barns bästa beaktats? 

Vid en eventuell tävling/namninsamling bör barn också ges möjligheten att lämna in förslag.  

 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 

Det finns inga kända.  

 

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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 2022-06-13 Diarienummer  

SUN-2021/430 
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Samhällsutvecklingsnämnden 

Yttrande från samhällsutvecklingsnämnden – Svar på 

motion 2021:07 från Britta Lästh (KNU) – Namnsättning av 

cirkulationsplatser  

Bakgrund 

Den 22 september 2021 anmäldes motion 2021:07 från Britta Lästh (KNU) 

angående namnsättning av cirkulationsplatser. I motionen anförs att kommunens 

cirkulationsplatser bör namnges och att skyltar bör sättas upp för att underlätta för 

utryckningsfordon och allmänheten att navigera sig i kommunen. Vidare anförs att 

namnen bör ha en tydlig koppling till platsen eller närliggande platser för att 

underlätta orienteringen. För att öka delaktigheten menar Lästh att en rådgivande 

tävling kan genomföras för att namnge platserna. I motionen yrkar Lästh och 

Knivsta.Nu att fullmäktige ska besluta:  

1. Att uppdra åt samhällsutvecklingsnämnden att fastställa vilka 

cirkulationsplatser som bör namnsättas i ett första skede.   

2. Att uppdra åt samhällsutvecklingsnämnden att utlysa en rådgivande 

namntävling av cirkulationsplatser bland invånarna.  

Ansvar för namnsättning av gator 

Kommunfullmäktige har delegerat ansvaret för vissa kommunala uppgifter till 

kommunstyrelsen och nämnderna. I samhällsutvecklingsnämndens ansvar ingår 

bland annat ansvaret för namnsättning av gator, torg, andra allmänna platser, 

kvarter och kommunala verksamhetslokaler.1 I Plan- och bygglagens (2010:900) 

1 kap. 4 § definieras allmän plats som: ”en gata, en väg, en park, ett torg eller 

annat område som enligt detaljplan är avsett för gemensamt behov”.  

SUN konstaterar att namngivandet av gator och vägar redan idag sköts av 

nämnden, på fullmäktiges uppdrag. SUN har inget principiellt emot att 

fullmäktige beslutar om att ge nämnden i uppdrag att se över möjligheterna att 

namnge cirkulationsplatser.   

                                            
1 Reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna, § 48 
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De cirkulationsplatser som idag finns längs med Gredelbyleden och 

Brunnbyvägen saknar officiella namn. SUN delar motionärens uppfattning om att 

det är lämpligt att SUN fastställer vilka cirkulationsplatser som ska namnges.  

Bestämmelser vid namnsättning  

Av hävd är det kommunerna som står för huvuddelen av den officiella 

namngivningen. Landets kommuner har valt olika former för hur namn tas fram. I 

Knivsta kommun är det SUN som fattar de slutliga besluten. I den process som 

leder fram till nämndens beslut ingår ett samrådsförfarande.  

För namnsättning finns bestämmelserna om god ortnamnssed i 1 kap. § 4 

kulturmiljölagen (1988:950)2. Begreppet ortnamn innefattar alla geografiska 

termer så som gator, kvarter, broar, parker, trafikleder med mera. Enligt 

bestämmelserna ska kommunen bland annat inte ändra hävdvunna ortnamn utan 

starka skäl. Ortnamn ska stavas enligt vedertagna regler för språkriktighet, om inte 

hävdvunna stavningsformer talar för annat. Påverkan på hävdvunna namn ska 

även beaktas vid nybildning av ortnamn.  

Bestämmelserna har tillkommit för att tillgodose att platsnamn fyller en god 

funktion och innehåll (syftning och betydelse) och dess yttre form (stavning och 

böjning). Det är också viktigt att det finns en för allmänheten saklig koppling till 

platsen och att det är lätt att komma ihåg för att namnet ska bli användbart och att 

undvika att konkurrerande namn inte uppkommer. När en plats namnges ska det 

därför undersökas om ett namn exempelvis kan medföra att en plats blandas ihop 

med andra platser eller platser med liknande namn.  

Namntävling 

SUN menar att en namntävling med omröstning är olämpligt eftersom det 

signalerar till allmänheten att det är vinnarens förslag kommer att bli det nya 

namnet. I det fall nämnden anser att vinnarförslaget är opassande eller inte 

förenligt med bestämmelser och därmed beslutar om ett annat namn finns en risk 

att det uppstår en besvikelse hos vinnaren och de personer som röstat.  

I andra kommuner finns alternativa initiativ där allmänheten kan skicka in 

namnförslag genom en namninsamling. En namninsamling, där förslagen sedan 

bereds tillsammans med lämpliga remissinstanser, innan en eventuell omröstning 

sker, är ett mer lämpligt sätt att erbjuda allmänheten delaktighet.  

Kriterierna för insamlingen  

Om fullmäktige beslutar om en namninsamling bör det finnas vissa kriterier. 

Lästh föreslår att namnet ska ha koppling till platsen eller platser i närheten. SUN 

                                            
2 För ytterligare information se SOU 1982:45 Ortnmansvärde och vård och SOU 1996:128 

Skyddet av kulturmiljön 
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menar att fler kriterier bör tas fram. Namnförslagen bör exempelvis inte vara 

kränkande eller vara otydliga. Vidare bör platser inte vara uppkallade efter 

levande personer, organisationer eller kommersiella företag.  

I den händelse att fullmäktige vill att allmänheten ska ges möjlighet att inkomma 

in med namnförslag genom en insamling önskar nämnden att fullmäktige också 

ger SUN mandat att fastställa formerna och kriterierna för insamlingen. 

 

 

 

Harriet Swanberg 

Ordförande i samhällsutvecklingsnämnden  
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Motion angående namnsättning av cirkulationsplatser i Knivsta kommun 

 

Knivsta får allt fler cirkulationsplatser när kommunen växer och korsningar byggs om för att bli mer 

trafiksäkra. 

För att underlätta för utryckningsfordon, invånare samt besökare i kommunen anser vi i Knivsta.Nu 

att det är önskvärt om cirkulationsplatserna utefter de större vägarna fick tydliga namn, vilka skulle 

kunna vara sökbara i GPS:er. I ett första skede bör cirkulationsplatser längs Gredelbyleden och 

Brunnbyvägen namnsättas.  

Namnen bör antingen ha en tydlig koppling till platsen eller närliggande platser för att underlätta 

navigation. Det finns flera exempel från andra kommuner där namnsättning av cirkulationsplatser har 

skett såsom i Upplands-Bro i Bro och Bålsta i Håbo kommun 

Namnet på cirkulationsplatsen bör finnas på skylt i eller i närheten av cirkulationsplatsen. 

Vi i Knivsta.Nu värnar om våra invånares delaktighet och inflytande varför vi ser detta som ett 

utmärkt tillfälle att låta våra kommuninvånare vara med och påverka namnen genom att kommunen 

utlyser en namntävling som bör vara rådgivande inför namnsättning precis som när kommunens 

slogan togs fram. 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår Knivsta.Nu kommunfullmäktige i Knivsta 

Att uppdra åt Samhällsutvecklingsnämnden att fastställa vilka cirkulationsplatser som bör 

namnsättas i ett första skede. 

Att uppdra åt Samhällsutvecklingsnämnden att utlysa en rådgivande namntävling av 

cirkulationsplatserna bland invånarna  

 

Knivsta 2021-09-09 

 

Britta Lästh (Knivsta.Nu) 

 

 

 

 



 
 

 

Kommunstyrelsen  
 

PROTOKOLL 5 (13)  

Sammanträdesdatum  

2022-08-29  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 121   Dnr: KS-2022/153 

Motion 2022:08 från Björn-Owe Björk (KD), Synnöve Adéll (KD), Gunnar Gidlund (KD) 
och Per Lindström (KD) – Sälj vindkraftverket 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: 

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad. 

Reservation 

Oscar Hahne (KD) reserverar sig mot beslutet.   

Yrkanden 

Oscar Hahne (KD) yrkar i första hand återremiss för att ta fram den marknadsvärdering som 
nämns i handlingen, och i andra hand att förslaget ska vara att bifalla motionen.  

Thor Övrelid (M), Claes Litsner (S), Harriet Swanberg (S) och Lennart Lundberg (KNU) yrkar 
bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.  

Propositionsordning 

Ordföranden gör en teknikkontroll för att se att alla kan delta i beslutet. 

Därefter ställer ordföranden Oscar Hahnes yrkande om återremiss mot att avgöra ärendet 
idag, och finner att kommunstyrelsen vill avgöra ärendet idag. Slutligen ställer ordföranden 
Oscar Hahnes yrkande om bifall till motionen mot arbetsutskottets förslag till beslut, och 
finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.   

Sammanfattning av ärendet 

Motionen anmäldes på kommunfullmäktiges sammanträde den 16 februari 2022.  

Köpet av vindkraftverket var ett politiskt beslut 2009 som ett initiativ till den gröna 
omställningen. Energiförsörjning är en del av kommunernas anknytningskompetens, men 
inte kommunens huvudsakliga kompetensområde. Förvaltningen bedömer att en försäljning 
ska föregås av oberoende utvärdering och marknadsvärdering för att avgöra om motionens 
initiativ är en god affär för kommunen eller inte. Det ska rimligen göras före ett beslut om 
avyttring. Förvaltningen har inget uppdrag att utreda frågan för stunden. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2022-05-30 
Motionen 2022:08 

Arbetsutskottet instämde i tjänsteutlåtandets förslag till beslut. 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
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Handläggare 
Dan-Erik Pettersson 

Tjänsteskrivelse 
2022-05-30 

Diarienummer 
KS-2022/153 

Ekonomichef   

 

 

Motion 2022:08 från Björn-Owe Björk (KD), Synnöve Adéll (KD), 
Gunnar Gidlund (KD) och Per Lindström (KD) - Sälj vindkraftverket 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Motionen anmäldes på kommunfullmäktiges sammanträde den 16 februari 2022. Förslaget i 
motionen är att sälja kommunens vindkraftverk. Köpet av vindkraftverket var ett politiskt 
beslut 2009 som ett initiativ till den gröna omställningen. Energiförsörjning är en del av 
kommunernas anknytningskompetens, men inte kommunens huvudsakliga 
kompetensområde. 
 
Förvaltningen bedömer att en försäljning ska föregås av oberoende utvärdering och 
marknadsvärdering för att avgöra om motionens initiativ är en god affär för kommunen eller 
inte. Det ska rimligen göras före ett beslut om avyttring. Förvaltningen har inget uppdrag att 
utreda frågan för stunden. 
 
Motionen har beretts av kommunstyrelsen den 29 augusti 2022. Kommunstyrelsen anser att 
motionen därmed är besvarad. 
 
Bakgrund 
Motionen anmäldes på kommunfullmäktiges sammanträde den 16 februari 2022. Förslaget i 
motionen är att sälja kommunens vindkraftverk. Köpet av vindkraftverket ett politiskt beslut 
2009 som förvaltningen har verkställt. 
 
Energiförsörjning är en del av kommunernas anknytningskompetens, men inte kommunens 
huvudsakliga kompetensområde. Många kommuner äger idag vindkraftverk och ett syfte 
med ägandet är att bidra till omställningen till förnyelsebar energi. Det förekommer även 
argument som ekonomiska fördelar.  
 
Att vindkraftverket är en källa till förnyelsebar energi är de allra flesta överens om, den 
ekonomiska aspekten har tveklöst en koppling till elpriset. Baserat på ett marknadspris för el 
överstigande 50-55 öre kWh gör vindkraftverket lönsamt, men det beror så klart även på hur 
mycket det blåser (produktionen). Det kan sägas att det finns en osäkerhet i ekonomin. Över 
tid har investeringen inte varit lönsam sett till driftnettot. Kommunens externa rådgivare för 
elhandel bedömer att elpriset kommande 3-5 år kommer överstiga kommunens självkostnad 
vilket utifrån den bedömningen kommer medföra ekonomiska fördelar kommande 3-5 år för 
kommunkoncernen. 
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Kommunens investeringsutgift (anskaffningsvärde) uppgick till 35,5 miljoner kronor 2009 för 
anläggningen och den beräknad nyttjandeperiod är kalkylerad till 20 år (13 år är avskrivna 
eller cirka 23 miljoner kronor). Återstående bokfört värde är idag 12,5 miljoner kronor.  
 
Det bokförda värdet är dock inte samma som marknadsvärdet. Det har erbjudits 
uppgraderingspaket för vindkraftverket som förlänger nyttjandeperioden vilket sannolikt 
förbättrar både driftsekonomin och marknadsvärdet, även utsikterna för elpriset i stort 
påverkar. Sett till kvarvarande avskrivningstid och nuvarande elpris är kommunens 
ekonomiska risk för att bibehålla vindkraftverket rimligen låg. 
 
Förvaltningen bedömer att en oberoende utvärdering och marknadsvärdering krävs för att 
avgöra om motionens initiativ är en god affär för kommunen eller inte. Förvaltningen har 
inget uppdrag att utreda frågan vidare. 
 
Motionen har beretts av kommunstyrelsen den 29 augusti 2022. Kommunstyrelsen föreslår 
att motionen anses besvarad med motiveringen att en utredning av marknadsvärdet behöver 
avgöras först enligt försiktighetsprincipen, innan beslut om avyttring sker. 
 
 

Ekonomisk konsekvensanalys 

Förslaget till beslutet innebär inga ekonomiska konsekvenser. Ett bifall till motionen bidrar till 
en viss ekonomisk osäkerhet, gällande nettokostnaden för el (nettot av konsumtion och 
produktion). En försäljning behöver även föregås av utredningar etc vilket är en kostnad som 
i nuläget är ofinansierad. 
 

Barnkonsekvensanalys 

Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 2022-05-30 

Motionen 2022:08 

Beslutet ska skickas till 

Akten 

Ekonomichef 

 

 

 

 

Daniel Lindqvist  

Kommundirektör 
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 

 

Ja  Nej   

 

Förklara oavsett svar. 

Motionen avser försäljning av kommunens vindkraftverk, förslaget till beslut har ingen 
konsekvens för barn.  

 

Om, ja fortsätt med frågorna. 

 

2. Hur har barns bästa beaktats? 

 

 

 

 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 

 

 

 

 

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

 

Ja  Nej   

 

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

 

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

 

Enligt FN är alla under 18 år 

att betrakta som barn 
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Motion     2022-02-16 
 

 

Vindkraftverkets framtid  
Sedan 2009 har Knivsta kommun ett kommunalt vindkraftverk som är placerat i Skåne. 

Ekonomin för vindkraftverket har över tid gått med underskott varvid kommunens 
skattebetalare fått finansiera förlusten. En del av kraftverkets intäkter har bestått av 
försäljning av elcertifikat via elcertifikatsystemet. Elcertifikatsystemet gäller dock bara 
under 15 år och då Knivstas vindkraftverk inom ett par år når 15-årsgränsen kommer 
ekonomin för vindkraftverket ytterligare försämras.  

Vindkraftverkets driftsekonomi över tid: 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Resultat elhandel 215821 1284207 260836 
-
1099919 

-669 
247 

-363 
421 

-1 
230 
166 

-1 375 
067 

-823 
994 

483 
050 

89 
683 

-1 124 
141 

Ackumulerat 
resultat  

1 500 
028 

1 760 
864 660 945 

-8 
301 

-371 
722 

-1 601 
888 

-2 
976 
955 

-3 
800 
949 

-3 317 
898 

-3 
228 
215  

Resultat Intern 
elhandel 

-4 
842 -125 151 

-47 
008 

-306 
333 

147 
741 

62 
457 

-99 
773 

-305 
606 

-51 
745 

-81 
006 

-309 
001 

-608 
219 

Resultat 
Vindkraftverket 

220 
663 

1 409 
358 

307 
844 

-793 
586 

-816 
988 

-425 
878 

-1 130 
393 

-1 
069 
461 

-772 
249 

564 
057 

398 
684 

-515 
922 

Ackumulerat 
resultat 
vindkraftverket 
 

 

1 630 
021 

1 937 
865 

1 144 
279 

327 
291 

-98 
587 

-1 
228 
980 

-2 
298 
441 

-3 
070 
689 

-2 
506 
633 

-2 
107 
948 

-2 
623 
870 

 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår vi fullmäktige besluta: 

Att uppdra åt kommunstyrelsen att redovisa bedömda ekonomiska konsekvenser 
av att elcertifikatssystemet upphör för kommunen samt att föreslå på 
handlingsalternativ i syfte att över tid minimera skattebetalarnas kostnad för 
vindkraftverket. 

Att uppdra åt kommunstyrelsen att, om det bedöms ekonomiskt fördelaktigt, 
avyttra vindkraftverket. 

Björn-Owe Björk (KD)   Gunnar Gidlund (KD) 

Per Lindström (KD)   Synnöve Adell (KD) 
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