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§ 102 Dnr 2018/00093  

Godkännande av dagordningen 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner dagordningen.    
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§ 103 Dnr 2018/00094  

Allmänhetens frågestund 

Tekniska nämndens sammanträden är öppna för allmänheten helt eller 

delvis. Besökare har då möjlighet att ställa frågor på ”Allmänhetens 

frågestund”. 

Inga frågor finns.   
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§ 104 Dnr 2018/00092  

Rapporter 

Tekniska nämndens ordförande Mikael Jonsson informerade: 

- Trafikverket har sagt nej till julbelysningen över Långgatan i Edsbyn.    

- En remiss från Trafikverket som vill sänka hastigheten på riksväg 50 

från 90/80km/h har besvarats med ett entydigt nej.  
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§ 105 Dnr 2018/00283  

Information: Redovisning av Nöjd-kund-index för 

kommunens fastigheter 

Fastighetsstrateg David Persson informerade: 

Nöjd-kund index för kommunens fastigheter har följts upp sedan första 

mätningen 2016. Målet i styrkortet är att förbättra index med två 

procentenheter per år. Det sammanvägda indexet för 2016 var 69%. Vid 

mätningen för 2018 uppnåddes 79%.  

Målet nåddes därmed med god marginal. 

Tekniska nämnden tackar för informationen.    
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§ 106 Dnr 2015/00009  

Förvaltningsavtal för kommunens fastigheter 

Tekniska nämndens beslut 

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till tekniska nämnden 

Tekniska nämnden beslutar att ordförande för tekniska nämnden och 

samhällsbyggnadschefen får i uppdrag att underteckna förvaltningsavtal med 

AEFAB för kommunens fastigheter under förutsättning att AEFABs styrelse 

tar ett likadant beslut om undertecknande. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Fastighetsförvaltningsavtalet mellan Ovanåkers kommun och AEFAB 

upphör att gälla 2018-12-31. 

Ett justerat avtal har förhandlats fram mellan AEFAB och 

samhällsbyggnadsförvaltningen. 

 

Ett reviderat förslag till förvaltningsavtal för kommunens fastigheter har 

tagits fram i förhandlingar med AEFAB. De revideringar som har förts in rör 

minskad omfattning på grund av försäljning av fastigheter samt en ny punkt 

rörande lokalvård. 

 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 30 oktober 2018. 

Förvaltningsavtal mellan Ovanåkers kommun och Alfta-Edsbyns Fastighets 

AB 2019-01-01 – 2022-12-31. 

 

Beslutet ska skickas till 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

AEFAB 
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§ 107 Dnr 2018/00284  

Ändrat ansvar för frågor rörande slam från enskilda brunnar 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden uppdrar åt tjänstemännen på Samhällsbyggnads-

förvaltningen samt BORAB att se över reglemente, ägardirektiv och 

förvaltningsavtal med syfte att BORAB ska ta över alla delar i uppdraget 

gällande enskilda slambrunnar utom tillsyn som ligger kvar hos miljöoch 

byggnämnden. 

    

Sammanfattning av ärendet 

I dagsläget hanterar BORAB alla frågor rörande hushållsavfall förutom 

frågor rörande slam från enskilda avloppsbrunnar som ligger kvar på 

Tekniska nämnden. 

Tjänstemännen som i dag hanterar detta i Ovanåkers- och Bollnäs kommun 

samt tjänstemännen på BORAB är överens om att det finns stora fördelar 

med om även ansvaret för enskilda slambrunnar flyttas över till BORAB. 

Därför föreslås en sådan ändring i samband med att ägardirektiv och 

förvaltningsavtal för BORAB att ses över. 

Förändringen skulle bland annat innebära: 

• En tydlighet gentemot brukarna då samma aktör (BORAB) då hanterar alla 

frågor rörande hushållsavfall. (Förutom tillsyn.) 

• Större möjligheter till samfakturering och effektivare hantering av 

slamtömningsregistret. 

 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-11-04. 

 

Beslutet ska skickas till 

BORAB 

Planeringschef, Johan Olanders 
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§ 108 Dnr 2018/00285  

Ändrade mottagningsavgifter för slam från enskilda brunnar 

Tekniska nämndens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige beslutar att höja mottagningsavgiften 

för slam från enskilda brunnar vid Edsbyns avloppsreningsverk enligt 

Helsinge Vattens förslag.     

Sammanfattning av ärendet 

För att få täckning för de kostnader slammet från enskilda brunnar 

uppbringar vid Edsbyns avloppsreningsverk föreslår Helsinge Vatten en 

höjning av mottagningsavgiften med cirka 13 procent vilket påverkar totala 

taxan för tömning av enskilda brunnar med cirka 5 procent.       

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit del av och granskat uträkningar 

och förslag till ändrade mottagningsavgifter för externslam vid Edsbyns 

avloppsreningsverk. Mottagningsavgifterna verkar rimliga och ligger i 

paritet med avgifter hos närliggande kommuner. 

Totala kostnaden för slamtömning innefattar även ett belopp som tillfaller 

åkaren tar samt en liten administrativ avgift som tillfaller Ovanåkers 

kommun. Förslaget till förändring kommer att påverka den totala taxan med 

cirka 5 procent beroende på typ av anläggning. 

Ovanåker har en konstruktion av slamtömningstaxa som tillåter 

indexreglering av åkarbeloppet medan andra ändringar ska beslutas av 

Kommunfullmäktige. 

Bilaga 1 och 2 innehåller utförligare information om föreslagen förändring. 

 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-11-05 

Bilaga 1 - Tjänstemannayttrande Helsinge Vatten 

Bilaga 2 – Slamtömningstaxa 2019 

Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 

Helsinge Vatten AB 

Planeringschef, Johan Olanders  
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§ 109 Dnr 2018/00286  

Principer vid anslutning av nya abonnenter vid utbyggnad av 

vatten och avlopp i Knåda 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att följande principer ska gälla vid utbyggnad av 

avlopp i Knåda 

Fastigheter med underkända avloppsanläggningar oavsett ålder ska anslutas 

till kommunalt avlopp.  

Fastigheter med en enskild anläggning som är 20 år eller äldre ska anslutas 

till kommunalt avlopp. 

De fastigheter som inte ansluts direkt ska successivt anslutas dvs när deras 

anläggning blir 20 år. 

Inga nya enskilda avloppslösningar får anläggas eller godkännas. 

Miljö- och byggnämnden ska under vissa förutsättningar kunna lämna en 

tidsbegränsad dispens från 20-årsregeln.      

 

Sammanfattning av ärendet 

Ovanåkers kommuns Miljö- och byggavdelning och Planeringsavdelning har 

tillsammans med Helsinge Vatten diskuterat lämpliga tillvägagångssätt och 

principer för anslutning av nya abonnenter vid den planerade utbyggnaden 

av kommunalt vatten och avlopp i Knåda.       

 

I Knåda finns ett kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp där 

ingen utbyggnad av kommunala lösningar hittills skett. Området innefattar 

cirka 27 fastigheter som i dag har enskilda vatten- och avloppslösningar. 

Flera av avloppsanläggningarna är underkända och en del har problem med 

höga radonhalter i dricksvattnet. I senaste investeringsbudgeten för VA-

verksamheten beslutades att området skall byggas ut under perioden 2019 – 

2020. 

I samband med en utbyggnad bestämmer huvudmannen, (Ovanåkers 

kommun) vilka principer och krav som ska gälla vad det gäller anslutning. 

Ovanåkers kommuns Miljö? och byggavdelning och Planeringsavdelning har 

tillsammans med Helsinge Vatten diskuterat lämpliga tillvägagångssätt och 

principer för anslutning av nya abonnenter vid den planerade utbyggnaden. 

 

 



 

Tekniska nämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

11(13) 

Sammanträdesdatum 

2018-11-14 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

En enskild fastighetsägare kan inte tvingas att använda kommunalt vatten. 

Däremot kan man tvingas att betala anslutningsavgiften om en 

förbindelsepunkt upprättas vid fastigheten när den ligger inom ett 

verksamhetsområde. Den principen har dock aldrig tillämpats inom 

Ovanåkers kommun. 

Vad det gäller avlopp kommer de fastigheter som har utdömda enskilda 

avlopp att bli tvungna att ansluta sig till det kommunala avloppet och inga 

nya enskilda avloppsanläggningar kommer att godkännas inom området. 

VA-huvudmannen kan tvinga även övriga fastigheter, (med ej utdömda 

anläggningar) att ansluta sig till kommunalt avlopp, men då behöver 

kommunen utbetala ersättning till fastighetsägare med relativt nya 

anläggningar (10-15 år) eftersom de då inte kan dra nytta av den investering 

de gjort. Ett problem som då kan uppstå är om fastighetsägaren inte har kvar 

kvitton på kostnaden för det enskilda avloppet och om det enskilda avloppet 

bara är några år gammalt kan dessutom ersättningen från kommunen vara 

nästan lika stor som anslutningsavgiften, dvs ekonomin i VA?utbyggnaden 

blir inte så mycket bättre. 

Därför föreslås en lösning som innebär att fastigheter med anläggningar som 

är 20 år eller äldre ska anslutas och att det då inte ska utgå någon ersättning 

till fastighetsägarna då den enskilda anläggningen då kommer att betraktas 

som avskriven. Detta får till följd att på lång sikt, (cirka 20 år), så har alla 

fastigheter en kommunal avloppslösning. 

I det fall en anläggning är äldre än 20 år, men där det är uppenbart att 

anläggningen fortfarande fungerar med gott reningsresultat ska en 

tidsbegränsad dispens kunna lämnas av Miljö- och byggnämnden. 

Bevisbördan för att anläggningen i så fall ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt 

är bättre än en anslutning till kommunalt avlopp ligger på fastighetsägaren. 

Dispens kan inte ges till anläggningar med sluten tank. 

Anslutning till kommunalt vatten beslutar varje fastighetsägare om. 

 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-11-05 

 

Beslutet ska skickas till 

Miljö- och byggnämnden 

Helsinge Vatten AB 

Planeringschef 
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§ 110 Dnr 2018/00090  

Delegeringsbeslut 

Inga delegeringsbeslut.    
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§ 111 Dnr 2018/00091  

Meddelanden 

Protokoll Ks §§ 118 och 140.    

 

 


