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Riktlinjer för prövning och tillsyn av små avlopp
Ärendebeskrivning

Förvaltningen föreslår att riktlinjer för prövning och tillsyn av små avlopp beslutas av drift- och
servicenämnden.

Förslag till beslut

Drift- och servicenämnden beslutar anta förvaltningens förslag på riktlinjer för prövning och tillsyn av
små avlopp.

Ärendet

Hallsbergs kommun har över 2700 små avloppsanläggningar. Avloppsvatten kan sprida smittförande
och övergödande ämnen till vatten i omgivningen. I Sverige släpper små avlopp lika mycket fosfor,
som de kommunala reningsverken tillsammans. För att uppnå god ekologisk status och inte förorena
vårt grund- eller ytvatten måste avloppsvatten från enskilda avloppsanläggningar genomgå tillräcklig
rening. Grunderna för vad som kan anses vara tillräcklig rening av avloppsvatten anges i miljöbalkens
1 kapitlet 1 §, i hänsynsreglerna 2 kapitlet 3, 5 och 7 §§ samt 9 kapitlet 7 §.
Drift- och servicenämnden prövar ansökningar om tillstånd att anlägga små avlopp, samt utför tillsyn
av befintliga avloppsanläggningar för att kontrollera skick, funktion och fastighetsägarens
egenkontroll. Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd (HVMFS 2016:17) om små
avloppsanläggningar för hushållsspillvatten vägleder tolkningen av miljöbalken och förordningen
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Enligt de allmänna råden ska hänsyn tas till
såväl människors hälsa som till miljön när beslut om enskilda avloppsanordningar fattas. I
handläggningen ska det bedömas huruvida platsen är lämplig för en avloppsanordning, och vilka krav
på rening som ska ställas på anordningen.
Behov av tillsyn av små avlopp är stort. Lagstiftningen gällande små avlopp lämnar i vissa avseenden
utrymme för tolkningar. Förvaltningen bedömer det därför lämpligt att nämnden antar riktlinjer för
prövning och tillsyn av små avlopp, för att få en långsiktigt effektiv, likvärdig och rättssäker
handläggning i Hallsberg. Riktlinjerna riktar sig i sin utformning till medborgare, men ska utgöra ett
stöd även för handläggare och beslutsfattare.
☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga
☒Barnkonsekvensanalys är inte tillämpbar

Drift- och Serviceförvaltningen
Magnus Ribbing

Åsa Pettersson

Förvaltningschef

Miljöchef

Bilagor
Riktlinjer för prövning och tillsyn av små avlopp
Version 1.3
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1 Begreppsförklaring
Avloppsanläggning

De samverkande komponenter som ingår i en komplett
anläggning vars syfte är att behandla eller samla upp
hushållspillvatten, till exempel rörledningar, slamavskiljare,
slutna tankar, infiltrationer, markbäddar och minireningsverk.

Avloppsfraktioner

Avloppsslam, toalettvatten, urin, fekalier, BDT-avloppsvatten,
innehåll i slutna tankar och övriga liknande fraktioner.

BDT-vatten

Bad-, Disk- och Tvätt-vatten från hushåll, även kallat gråvatten
och BDT-avlopp.

BOD

Biokemisk syreförbrukning, parameter som anger vattnets
innehåll av syreförbrukande organiskt material. Kan anges i
BOD7 och BOD5, där 7 respektive 5 står för dygn.

Dagvatten

Regn- och smältvatten som rinner av från mark och hårdgjorda
ytor såsom tak, vägar och parkeringsplatser.

Dräneringsvatten

Vatten som samlas upp under markytan och leds bort, till
exempel vid dränering av husgrunder. Kallas även dränvatten.

Efterpolering

En efterpolering är en markbädd/infiltration/moduler som läggs
ner för att ta hand om eventuella mikroorganismer som finns
kvar i vattnet från ett minireningsverk.

Kemisk fällning

Kemisk fällning är tillsättning av flockningsmedel i
slamavskiljaren/minireningsverket. Flockningsmedel binder till
sig fosfor i avloppsvattnet som då samlas i slamfaktionen.

PE

Personekvivalent. Med en personekvivalent menas den mängd
BOD som motsvarar det genomsnittliga dagliga BOD-utsläppet
per person. En PE motsvarar 70 g BOD7/dygn.

Sakkunnig

Person som genom yrkeserfarenhet, deltagande i utbildningar
eller på annat sätt har tillräckliga kunskaper för att utföra det
arbetet som avses.
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Situationsplan

Översiktlig karta eller skiss över tomten och den planerade
anläggningen där också till exempel dricksvattenbrunnar,
fastighetsgränser och tillfartsvägar finns utritade.

Slam

Fasta partiklar och fett som avskiljs från avloppsvattnet.

Små avlopp

Med små avlopp avses avloppsreningsanläggningar byggda med
sådan teknik som är avsedd för endast ett eller ett fåtal hushåll.
Oftast för ett privat hushåll, men kan också behandla avlopp
från en mindre grupp av hushåll i till exempel en samfällighet
eller inom kommunalt verksamhetsområde för VA. Äldre
benämning är enskilt avlopp och enskilda avloppsanläggningar.

Små avloppsanordningar/
anläggningar

Avloppsanordningar/anläggningar dimensionerade för upp till
och med 200 PE.

Spillvatten

Samlingsnamn för allt avloppsvatten från ett hushåll.

Tot-P, fosfor

Total mängd partikelbunden och löst fosfor.

Tot-N, kväve

Total mängd partikelbundet och löst kväve.

Tätbebyggelse

Vattentäkt

Områden inom 100 m från recipient med många hus nära
belägna varandra riskerar att påverka en recipient lokalt. Ju fler
hus desto högre risk. Sammanhängande bebyggelse är minst 20
adresspunkter med max 100 m mellan punkterna.

Vanligen grundvatten men även vattendrag som används som
råvatten för dricksvattenframställning.
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2 Inledning
Syftet med dessa riktlinjer är att utgöra ett stöd för medborgare, handläggare och
beslutsfattare vid prövning och tillsyn av små avlopp i Hallsbergs kommun. I
miljöbalken står det att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand så
att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. Riskerna med
utsläpp av otillräckligt renat avloppsvatten är framförallt påverkan på enskilda
eller allmänna dricksvattentäkter och grundvatten, smittspridning samt
övergödning av sjöar, vattendrag och kustområden.
Dessa riktlinjer är inte en bindande föreskrift eller förordning, utan ska fungera
som en bedömningsgrund för hur små avlopp bör behandlas inom kommunen
mot bakgrund av miljöbalkens regelverk. Riktlinjerna berör små
avloppsanläggningar, upp till 200 personekvivalenter (PE).
Riktlinjerna har antagits av Drift- och servicenämnden 2021-04-28 och gäller
tillsvidare.

3 Lagstiftning
3.1 Miljöbalken
Tillsynsmyndigheten ska genom tillsyn säkerställa syftet med förordning
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd och de föreskrifter som
meddelats med stöd av balken. Myndigheten ska genom rådgivning, information
och liknande verksamhet skapa förutsättningar för att balkens ändamål ska kunna
tillgodoses.
Om det finns misstanke om brott ska överträdelser av bestämmelser i balken,
eller i föreskrifter som har meddelats med stöd av balken, anmälas till Polis- eller
Åklagarmyndigheten.

3.2 Små avloppsanläggningar för hushållsspillvatten
Regler som gäller för små avlopp är bland andra, Naturvårdsverkets allmänna råd
om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten. Dessa är en tolkning av
miljöbalken och ska vara vägledande för fastighetsägare och myndigheter.
Havs och vattenmyndighetens (HaV) allmänna råd för små avloppsanordningar
(HVMFS 2016:17) ställer funktionskrav på avloppsanläggningarna. Olika
reningskrav ställs på anläggningen utifrån hälso- och miljöskyddssynpunkt.

4 Skyddsnivå
Tillsynsmyndigheten gör i varje enskilt fall en bedömning gällande hälso- och
miljöskydd för att avgöra lämplig skyddsnivå. Avlopp ska uppnå normal eller hög
skyddsnivå, beroende på platsens förutsättningar.
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Som stöd för att avgöra skyddsnivå används Länsstyrelsens GIS-stöd samt
kommunens dricksvattenskyddsföreskrifter för vattenskyddsområdena.
Skyddsnivån för hälsoskydd behöver inte vara den samma som för miljöskydd. Det
är alltid en individuell bedömning som avgör skyddsnivån.

4.1 Grundkrav
Följande grundkrav finns för alla anläggningar oavsett skyddsnivå:
1. Dag- och dränvatten får inte ledas till avloppsanläggningen.
2. Avloppsanläggningen är, med undantag för infiltrerande del, tät för att
hindra in- och utläckage av vatten.
3. Avloppsanläggningens funktion är enkel att kontrollera samt anläggningen
är utformad så att underhåll och service underlättas.
4. Avloppsanläggningen anläggs på ett sådant sätt och på en sådan plats att
anläggningen kan skötas hela livslängden.
5. Det ska finnas drift- och underhållsinstruktioner till anläggningen från
leverantören.
6. Journal ska upprättas där noteringar som rör anläggningen ska göras.

4.2 Hälsoskydd
Avloppsvatten innehåller bakterier och smittämnen som kan förorena
dricksvattenbrunnar och ytvatten. En avloppsanläggning måste därför alltid kunna
ta bort bakterier, virus och parasiter på ett effektivt sätt.
4.2.1 Normal nivå hälsoskydd
Följande krav gäller för normal nivå för hälsoskydd:
1. Utsläpp av avloppsvatten ska inte påverka dricksvatten, grundvatten eller
badvatten.
2. Den hantering av slam från anläggningen som äger rum på fastigheten kan
skötas på ett hygieniskt acceptabelt sätt.
4.2.2 Hög nivå hälsoskydd
Följande krav (utöver 1 - 2) gäller för hög nivå för hälsoskydd:
3. Att utsläppspunkten inte påverkar närmiljön och är svårtillgänglig för
människor och djur.
4. Att lägga till ytterliga reningssteg som reducerar föroreningsinnehållet,
ökar uppehållstiden, utjämnar varierande flöden eller tar emot eventuellt
bräddat vatten.
Hög skyddsnivå gäller för:
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-

Områden som utpekas genom att använda Länsstyrelsens GIS-stöd.

-

Område med vattentäkt nedströms och/eller inom det område som
utloppet av renat avloppsvatten kan komma att påverka.

-

Fastigheter inom vattenskyddsområde eller känsligt grundvatten.

-

Områden nära strandbad, framförallt om avloppet ligger uppströms
badplatsen.

4.2.3 Teknikval för normal/hög skyddsnivå hälsoskydd
Här är en lista på vanligt förekommande anläggningar som kan klara normal
respektive hög skyddsnivå för hälsoskydd för avloppsvatten från WC eller
WC+BDT-vatten. Fler tekniklösningar kan finnas på marknaden. Det görs alltid en
bedömning i det enskilda fallet.
Som regel gäller att avloppsanläggningen är helt tät där hög skyddsnivå råder, att
avloppsvatten leds till en utsläppspunkt i område med normal skyddsnivå, eller att
ett så kallat ”efterpoleringssteg” anläggs innan utsläppspunkten inom området för
hög skyddsnivå.
Anläggning

Normal skyddsnivå Hög skyddsnivå
hälsoskydd
hälsoskydd

Slamavskiljare och infiltration

Ja

Nej

Slamavskiljning och
markbädd/biomoduler med utlopp till
singeldike eller stenkista

Ja

Nej

Slamavskiljning och tät
markbädd/biomoduler med utlopp till
singeldike eller stenkista

Ja

Ja, med utlopp på
tillräckligt
skyddsavstånd

WC till sluten tank (extremt
snålspolande eller vakuum)

Ja

Ja

Minireningsverk med utlopp till
singeldike eller stenkista

Ja

Nej

Minireningsverk med utlopp till
efterpolering
(infiltration/markbädd/biomoduler)

Ja

Ja

Torr toalett (Dass, mulltoa med flera)

Ja

Ja
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4.3 Miljöskydd
Avloppsvattnet innehåller ämnen som övergöder våra sjöar och vattendrag. För
att inte ha negativ påverkan på miljön behövs effektiv rening av avloppsvattnet.
4.3.1 Normal nivå miljöskydd
Följande krav gäller för normal nivå för miljöskydd:
1. Fosfatfria tvättmedel och fosfatfria hushållskemikalier används.
2. Avloppsanläggningen kan förväntas uppnå minst 90 % reduktion av
organiska ämnen (mätt som BOD7 eller BOD5)
3. Avloppsanläggningen kan förväntas uppnå minst 70 % reduktion av fosfor
(Tot-P).
4. Avloppsfraktioner är rena från miljögifter för att kunna återvinnas.
5. Åtgärder vidtas för att minimera risk för smitta eller annan olägenhet för
djur.
4.3.2 Hög nivå miljöskydd
Följande krav (utöver 1 – 5) gäller för hög nivå för miljöskydd:
6. Avloppsanläggningen kan förväntas uppnå minst 90 % reduktion av fosfor.
7. Avloppsanläggningen kan förväntas uppnå minst 50 % reduktion av kväve.
4.3.3 Teknikval för normal/hög skyddsnivå miljöskydd
Här är en lista på vanligt förekommande anläggningar som kan klara normal
respektive hög skyddsnivå för miljöskydd för avloppsvatten från WC eller
WC+BDT-vatten. Fler tekniklösningar kan finnas på marknaden. Det görs alltid en
bedömning i det enskilda fallet.
Anläggning

Normal skyddsnivå Hög skyddsnivå
miljöskydd
miljöskydd

Slamavskiljare och infiltration

Ja

Ja, där endast hög
skyddsnivå för
fosfor krävs

Slamavskiljning och (tät)
markbädd/biomoduler* med utlopp
till singeldike eller stenkista

Ja

Ja, vissa fabrikat

WC till sluten tank (extremt
snålspolande eller vakuum)

Ja

Ja

Minireningsverk med utlopp till
singeldike eller stenkista

Ja, vissa fabrikat

Ja, vissa fabrikat
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Minireningsverk med utlopp till
efterpolering
(infiltration/markbädd/biomoduler)

Ja

Ja

Torr toalett (Dass, mulltoa med flera)

Ja

Ja

*För markbäddar krävs fosforavlastning för att klara både normal och hög
skyddsnivå.

5 Söka tillstånd
Det krävs tillstånd av tillsynsmyndigheten för att få anlägga ett avlopp med
ansluten WC. I vissa områden krävs även tillstånd för att anlägga en
avloppsanläggning för bad, disk- och tvättvatten (BDT). För en anläggning för BDTvatten krävs annars en anmälan till tillsynsmyndigheten sex veckor innan
anläggningen inrättas.
Det är alltid fastighetsägaren som ansvarar för att avloppsanläggningen vid
installation och framtida drift inte orsakar olägenhet för människors hälsa eller
miljön.
Myndighetens roll är att bedöma om ansökan uppfyller gällande lagstiftning.
Anmälan krävs för:
-

avlopp utan vattentoalett

-

kompletterande fosforrening på en anläggning

Tillstånd krävs för:
-

Nytt avlopp där vattentoalett ansluts eller när vattentoalett ansluts till
befintligt avlopp

-

Avlopp från separationstoalett eller liknande till en befintlig BDTanläggning

-

Ändra plats på en befintlig markbädd eller infiltration

-

Att gräva om en markbädd eller infiltration

5.1 Så här gör du
1. Kontakta ett företag som kan hjälpa dig att välja lämplig avloppslösning.
Läs om teknikval på avloppsguiden.se
2. Ta reda på platsens förutsättningar och informera dina grannar.
a. Finns dricksvattenbrunnar, avlopp eller brunnar för berg- eller
jordvärme i närheten, inom 100 meter? Dessa ska ritas in på en
situationsplan som ska bifogas ansökan.
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b. Be om intyg med godkännande från grannar som har
dricksvattenbrunnar som ligger närmre än 100 meter från
avloppsanläggningen. Intyget ska bifogas ansökan.
c. Om anläggningen placeras på någon annans fastighet behöver du
också intyg från fastighetsägaren.
3. Situationsplanen ska visa avloppsanläggningens placering från utgående
ledning från huset till utsläpp i mark eller dike.
4. Du behöver lämna in information om jordart och grundvattendjup i din
ansökan. En provgrop grävs för att fastställa detta. I vissa fall måste även
en särskild analys av jordarten göras.
a. En provgrop behövs alltid för infiltration, för att kolla jordart och
grundvattennivå. Oavsett skyddsnivå.
b. Det är lämpligt med en provgrop för markbäddar. Då ser man om
markbädden behöver vara upphöjd på grund av grundvattennivån.
5. Skicka in din ansökan. Din ansökan om tillstånd eller anmälan ska
innehålla,
a. Situationsplan och sektionsritning
b. Grannintyg
c. Information om vald teknisk lösning; CE-märkning,
prestandadeklaration, svensk standard och teknisk beskrivning
d. Information om jordart och grundvattendjup.
Observera att det är du som sökande som ansvarar för att ta fram och bifoga de
dokument och handlingar som krävs.
En ansökan skickas in till tillsynsmyndigheten av fastighetsägaren. Handlingarna
granskas av en handläggare. Om något saknas så begärs kompletteringar in.
När ansökan är komplett fattas ett beslut som skickas till fastighetsägaren och
fakturan skickas separat. Efter att sökande har tagit del av sitt beslut har man 3
veckor på sig att överklaga beslutet. Man har 2 år på sig att påbörja sitt bygge och
5 år totalt att avsluta, annars förfaller tillståndet.
En kontrollrapport med bifogade bilder ska skickas till miljöenheten när
anläggningen är klar. Kontrollrapporten granskas och eventuella kompletteringar
kan begäras in. När alla handlingar är kompletta skickas ett meddelande ut om att
handlingarna godkänns samt information om att oanmäld slutinspektion kommer
att ske inom 6–12 månader för att kontrollera om avloppet är anlagt enligt
tillståndet. Ärendet avslutas när slutinspektionen är utförd.

Page 60 of 146

Sida

11(16)

Datum

2021-04-28

Reviderad

Klicka här för att
ange datum.

21/DOS/19

5.2 Skyddsavstånd
Det är viktigt att ett avlopp anläggs på rätt plats för att inte påverka omgivningen
negativt. I de flesta fall klarar man det om man håller sig till de skyddsavstånd som
anges nedan.
5.2.1 Slamavskiljare
- Ytterkanten på slamavskiljare bör lokaliseras minst 10 meter från
bostadshus och minst 4 meter från fastighetsgräns.
-

Slamavskiljare bör placeras över grundvattennivån för att undvika att
anordningen flyter upp, eller så ska den förankras i marken.

5.2.2 Avloppsanläggning
- Ytterkanten på en avloppsanläggning (med undantag för eventuell
utloppsledning) bör inte läggas närmare än 10 meter och helst mer än 30
meter från ytvatten eller dike.
5.2.3 Vattentäkt
- Minst 50 meter, eller motsvarande 2–3 månaders uppehållstid, mellan
vattentäkt och infiltration. Om vattentäkten ligger nedströms
infiltrationen kan ett längre avstånd behövas.
-

Mellan 30–50 meter mellan vattentäkt och markbädd eller utlopp från tät
markbädd eller minireningsverk.

5.3 Beslut om tillstånd
Om anläggningen bedöms uppnå de krav på rening som gäller i det aktuella
området så skrivs ett tillståndsbeslut vilket innebär att det är okej att anlägga den
tänkta anläggningen på den tänkta platsen. Med tillståndet följer ett antal villkor
för hur anläggningen ska uppföras och skötas.
Det tar 3 veckor från det att ett tillstånd delgivits alla berörda till dess att det
vunnit laga kraft. Inom dessa veckor kan beslutet överklagas.
Om tillsynsmyndigheten bedömer att reningskraven ej kan uppnås med den
anläggning som anges i ansökan, så förs en dialog mellan den sökande och
tillsynsmyndigheten för att om möjligt ändra ansökan till en anläggning som klarar
kraven. Om sökande inte ändrar sin ansökan så avslås ansökan och tillstånd till
anläggningen lämnas inte. Sökande kan då överklaga avslaget eller inkomma med
en ny ansökan.

6 Val av avloppsanläggning
Valet av avloppssystem beror på områdets förutsättningar, fastighetsägarens
önskemål och tillsynsmyndighetens krav på avloppsanläggning. Enligt miljöbalken
så ska bästa möjliga teknik alltid användas.
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Observera att det är du som fastighetsägare som ska visa att den teknik du valt
klarar kraven på rening. Är du osäker på vilken teknik du ska välja så kan du
kontakta en entreprenör som även hjälper dig med utformningen av din
avloppsanläggning. För att hitta en entreprenör gå in på, www.avloppsguiden.se.

6.1 Att tänka på när du väljer anläggning
6.1.1 Slamavskiljare
- Dimensionering av avloppsanläggning ska minst klara 5 PE/hushåll oavsett
nuvarande användning och kräver en trekammarbrunn på minst 2 m3.
-

Slamavskiljare med kemisk fosforfällning ska vara minst 4 m3.

-

Om en befintlig slamavskiljare ska användas i en ny tillståndsansökan så
ska den vara i synligt gott skick, samt ha genomgått ett läckagetest av en
sakkunnig entreprenör.

6.1.2 Minireningsverk
- Det ska framgå av den tekniska beskrivningen hur eventuellt
nödavlopp/bräddat orenat avloppsvatten kan avledas.
-

Bräddat orenat avloppsvatten ska ledas ut så att olägenhet inte
uppkommer.

-

CE-märkning, med datum samt prestandadeklaration, måste finnas för
reningsverket.

-

Då utlopp från markbädd eller minireningsverk leds till öppet dike eller
liknande så ska detta vid utloppspunkten fyllas med singel för att minska
risken att djur eller människor kommer i kontakt med det behandlade
avloppsvattnet, som fortfarande kan innehålla skadliga mikroorganismer.

6.1.3 Infiltration
- Kräver minst 1 meters avstånd mellan infiltrationsytan och högsta
grundvattennivå.
-

Horisontellt skyddsavstånd från avloppsanläggningen till dricksvattentäkt
ska aldrig understiga 20 meter.

6.1.4 Markbäddar
- Vid nyanläggning av markbädd ställs alltid krav på att den ska vara
fosforavlastad för att klara normal eller hög skyddsnivå.
-

En befintlig markbädd med god hydraulisk kapacitet och lämplig placering
kan i vissa fall kompletteras med fosforavlastning för att uppnå lagens
krav på rening.

-

Markbäddar för vattentoalett ska förses med utloppsbrunn som möjliggör
provtagning på rinnande vatten.
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Då utlopp från markbädd eller minireningsverk leds till öppet dike eller
liknande så ska detta vid utloppspunkten fyllas med singel för att minska
risken att djur eller människor kommer i kontakt med det behandlade
avloppsvattnet, som fortfarande kan innehålla skadliga mikroorganismer.

6.1.5 Sluten tank
- Tillstånd för sluten tank beviljas bara för WC-vatten. Eventuellt BDTvatten måste omhändertas i en separat anläggning.
-

Maximal spolvattenmängd/spolning på 1 liter från toaletten och
minimivolym på 6 m3 på den slutna tanken.

-

Maximal spolvattenmängd/spolning på 0,5 liter från toaletten och
minimivolym på 3 m3 på den slutna tanken.

-

Ska förses med nivålarm.

7 Tömning av slam
Vad som gäller för tömning av slam, se kommunens föreskrifter på hemsidan.

8 Tillsyn av små avlopp
I miljöbalken finns krav på att tillsynsmyndigheten ska utreda och utföra tillsyn på
små avlopp. Myndigheten är också skyldig att föra register över de fastighetsägare
eller verksamheter som behöver återkommande tillsyn. Det är alltid
fastighetsägarens ansvar att visa att avloppet lever upp till lagens krav.
I Sverige finns idag tusentals åldrade och bristfälliga små avlopp. Ett dåligt avlopp
innebär risk för spridning av smittämnen och bidrar till övergödning i våra
vattendrag.
Tillsynsmyndigheten utför löpande tillsyn på små avlopp. Det kan ske vi
felanmälningar från slamtömmaren, efter klagomål från grannar eller vid
planerade inventeringar. Miljöenhetens tillsyn följer som regel samma process
oavsett hur ärendet inleds.

8.1 Vad händer om brister upptäcks?
Om tillsynsmyndigheten upptäcker en anläggning som saknar tillstånd, eller
brister i en anläggning som har tillstånd enligt äldre lagstiftning (före miljöbalken),
så beslutas det om förbud att fortsätta släppa ut avloppsvatten till anläggningen.
Vid brister i en anläggning som har tillstånd enligt miljöbalken så beslutas det
istället om föreläggande att åtgärda bristerna.
Exempel på vanliga anledningar till förbud/föreläggande:
-

Det saknas tillstånd

-

Det saknas efterföljande rening efter slamavskiljare
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Båda besluten innebär i många fall att fastighetsägaren måste söka nytt tillstånd
och anlägga ett nytt avlopp om man vill fortsätta släppa ut avloppsvatten.

9 Möjlighet att påverka
Innan beslut fattas i ett ärende så ges fastighetsägaren möjlighet att lämna sina
synpunkter. När beslut fattats så finns alltid möjlighet att överklaga beslutet till
länsstyrelsen.
Alla nämndens beslut kan överklagas.

10 Avgifter
10.1 Kostnad för åtgärder
Det är en stor investering med en ny avloppsanläggning vilket beaktas då
nämnden beslutar om förbud eller föreläggande. Kostnaden i det enskilda fallet
får inte bli högre än miljönyttan. Bedömningen om vad som är rimligt enligt
miljöbalken utgår från vad som anses rimligt i allmänhet, och inte utifrån den
enskildes betalningsförmåga. Idag finns en gedigen rättspraxis som ger nämnden
vägledning kring vilka kostnader och åtgärdstider som bedöms rimliga.

10.2 Tillsynsavgifter
Nämndens arbete med prövning och tillsyn av små avlopp finansieras med
tillsynsavgifter, inte allmänna skattemedel. Avgiften motsvarar nämndens kostnad
för nedlagd handläggningstid. Avgift ska betalas för både prövning
(tillståndsansökan/anmälan) och tillsyn. Om du vid tillsyn får ett beslut som
innebär att du måste söka nytt tillstånd får du betala båda avgifterna.
Gällande avgifter finns i den av Kommunfullmäktige beslutade taxan på Hallsbergs
hemsida.

10.3 Miljösanktionsavgifter
Miljösanktionsavgift beslutas i enlighet med förordning (2012:259) om
miljösanktionsavgifter. Miljösanktionsavgifter är avgifter som ska dömas ut vid
lagöverträdelser, och avgifterna tillfaller staten.

11 Länkar
Det går att hitta mycket information om små avlopp på Internet. Tips på
hemsidor är följande:
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Nationella kunskapsbanken för
avlopp

www.avloppsguiden.se

Havs- och vattenmyndigheten

www.havochvatten.se

Lantmäteriet

www.lantmateriet.se

Naturvårdsverket

www.naturvardsverket.se

Länsstyrelsen

https://www.lansstyrelsen.se/orebro/miljo-och
vatten

Hallsberg hemsida

www.hallsberg.se
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Vretstorp
Adress/plats

Önskemål

Åtgärdsförslag

Ansvarig utförare

Järnvägsspåret, Askersundsvägen

Borttagning av betong-kanalisation

Kontakt med TRV tas

Gatuingenjören

2016-10-26

Stationsgatan och Rabogatan
Fastigheten Skävi 1:4
Parkgatan, Skolgatan, Spontanlekplatsen, Kristallgatan

Rensa sly och annat växlighet längs Järnvägsspåret
Klippning, hög häck
Trasig belysning

Kontakt med TRV tas
Ta kontakt med fastighetsägare
Utföra önskemålet

Gatuingenjören
Planeringsingenjör
Gata och Park

2016-10-26
2016-10-26 Höst 2018
2016-10-26
-

-

Fastighet Skävi 2:19

Utföra önskemålet

KommunStyrelse

2016-10-26

-

En ny lekutrustning

Gata och Park

2016-10-26 Sommar 2019

Sommar 2019

En åtgärd är utförd

x

Spontanlekplats
Dammen
Dammen
Kristallgatan-Skolgatan
Askersundsvägen

Igenväxt tomt
Underhåll av lekplatsen, klippning av gräs och
utökning av lekutrustning
Byte av skyddsnät, fler papperskorgar, underhållning
av gräsmattan, allmän upprustnin
Dammen förfaller behöver skötas om
Plantera karpar
Räta till skylten
Trädgrenar hänger över gång och cykelvägen

Utföra önskemålet
Läggs i budgeten för 2019 -2020
Utföra önskemålet
Utföra önskemålet
Parkpersonal klipper regelbundet

Planeringsingenjör
Planeringsingenjör
Planeringsingenjör
Gata och Park
Gata och Park

2016-11-01
2016-11-01
2016-11-01
2016-11-02
2016-11-02 Höst 2018

Höst 2017
Vår 2020
Sommar 2019
Höst 2018

x
x
x
x
x

Elljusspår

Bättre belysning och underlag

Skicka vidare önskemålet till Fritidsförvaltning

Fritidsförvaltning

2016-11-02

Infarten till Jägargatan
Rabogatan, Återvinningscentralen
Rabogatan, Återvinningscentralen
GC-väg nära stationsgatan

En bit asfalt saknas
Förslag på bättre belysning
Höjning och förlängning av befintlig staket
Järnrör som användes som vägspärr tidigare bör slipas bort

Utreda vem ansvarar för det
Ta kontakt med FTI
Ta kontakt med FTI
Utföra önskemålet

Vägsamfälligheten
Planeringsingenjör
Planeringsingenjör
Gata och Park

2016-11-02
2016-11-02 Höst 2018
2016-11-02
2016-11-02
-

En åtgärd är utförd
Dammen behålls
En åtgärd är utförd
En åtgärd är utförd
Följs upp 2018
Överlämnad till
Fritidsförvaltning
Vägsamfälligheten
ansvarar för
asfalteringen
Följs upp 2020
Följs upp 2020
Ingen åtgärd tas

Gräsmattan mittemot kristallgatan

Skruva bort skylten ”Hundar får ej vistas lösa..etc.”

Utföra önskemålet

Gata och Park

2017-10-06 Vår 2018

-

x

Grotorp 2:32

Önskemål om a@ tomten sköts då den är misskö@ idag

Informera ansvariga- Kommune Styrelsen

Planeringsingenjör

2017-10-06

-

Grotorpsgatan

Mörk sträcka, önskemål om belysning

Utföra önskemålet

Planeringsingenjör

2017-10-06 Höst 2018

Mellan Parkgatan-Skolgatan

Önskemål om staket mot gatan

En annan åtgärd är tagen

Gata och Park

2017-10-06 Vår 2020

Vår 2020

Ekbäcksvägen 71
Knölgatan

Ett hustak som ramlar ut på gatan
Önskemål om rastgård för hundar

Göra ett tillsynsärende
Ett annat förslag togs fram( Lunnagatan)

Planeringsingenjör
Planeringsingenjör

2017-10-06 Höst 2018
2017-10-06 Vår 2018

Vår 2018
Sommar 2018

Överallt i Vretstorp

Utöka antal hundlatriner

Undersöka möjligheten om eventuelt flytt av latriner

Planeringsingenjör

2017-10-06 Vår 2018

Sommar 2018

Läggs i budgeten för 2019-2021
Utreda möjligheten
Asfalt är beställd
Önskemålet har skickats in som en säkerhetsobjekt vår
2020
Önskemålet ingår i driftarbete
Utföra önskemålet
Utreda möjligheten
Önskemålet ingår i driftarbete

Fastighetsavdelning
Gata och Park
Gatuingenjören

2017-10-06 2019-2021
2017-10-06 Vinter 2018
2018-10-05 Höst 2019

Vinter 2018
Höst 2019

Gränsgatan
Gränsgatan
Skolgatan
Rondellen vid Skolgatan/Knölgatan
Runt om i Vretstorp

Asfaltera vägen vid infarten till skolan, norr om
Askersundsvägen
Staket runt dammen behöver ses över
Hål i asfalt, bör lagas
Informera om att hemtjänstbilar kör fort i närheten av
skolområdet
Övergångstället behöver målas om
Slitet asfalt och potthål
Önskemål om elanslutning för julpynt och annat
Klippa gräs som växer mellan trottoar och vägbana

Hallbo är informerade
Ärendet är överlämnat
till KS
Kommer att utföras när
upphandlingen av nya
avtalet är klar
Häckplantering är
förslaget istället för
staket
Ärendet avslutas, ett
nytt bygge pågång
En åtgärd är utförd
En hundlatrin har
monterats i samband
med hundrastgården
Läggs i budgeten för
2019-2021, följs upp
2022
En åtgärd är utförd
En åtgärd är utförd

Drift och service
Gatuingenjören
Gata och Park
Gata och Park
Gata och Park

2018-10-05
2018-10-05 Sommar 2019
2018-10-05
2018-10-05 Sommar 2019
2018-10-05 Vinter 2019

Sommar 2019
-

Gallatorpssjön
Tunneln mellan Stationsgatan och Rabogatan
Trappan vid Stationsgatan
Närkeägg, Weidermans garage, Villa på Lunnagatan

Bryggan börjar bli trasig. Spikar sticker upp. en åtgärd krävs
Sanera klotter på olika ställen
Slyn vid trappan behöver tas bort
Eftersatta fastigheter

Skicka vidare önskemålet till Fritidsförvaltning
Utföra önskemålet
Utföra önskemålet
Anmäls till miljö

Planeringsingenjör
Gatuingenjören
Gata och Park
Planeringsingenjör

2018-10-05
2018-10-05 Vinter 2018
2019-10-04 Höst 2020
2020-10-16 Vår 2021

Vinter 2018
Höst 2020
Vår 2021

Knölagatan

Önskemål om farthinder

Utreda önskemålet

Gatuingenjören

2020-10-16 Sommar 2022

Knölagatan 9
Utanför Kristallkyrkan
Järnvägen

Iordningsställande av samlingsplats/torg
Ojämn beläggning, cykelbana
Öppengrind vid järnvägen

Utreda möjligheten
Undersöka ansvarig för åtgärd
Anmäls till TRV

Samhällsplanering
Gatuingenjören
Planeringsingenjör

2020-10-16 Vår 2021
2020-10-16 Vinter 2020
2020-10-16 Vår 2021

Mellan Parkgatan-Skolgatan

Runt skolan
Parkgatan/ Skolgatan
Åkervägen

Redigerat 05 april 2021
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Infört

Planerat

Åtgärdat

-

-

-

-

-

-

-

Vinter 2018

-

Vår 2021
Vinter 2020
Vår 2021

Kommentar
Hanterad
Överlämnat till
Trafikverket
x
Överlämnat till
Trafikverket
x
En åtgärd är utförd
x
Infört i Infracontrol
x
Ärendet är överlämnat
till KS
x

Följs upp 2021
Ingen uppföljning
En åtgärd är utförd
En åtgärd är utförd
Ingen uppföljning
Överlämnad till
Fritidsförvaltning
En åtgärd är utförd
En åtgärd är utförd
En åtgärd är utförd
Utredningen är klar
2021, följs upp 2022
Överlämnad till
samhällsplanering
En åtgärd är utförd
En åtgärd är utförd

x

x

x

x

x
x
x

x

x
x

x
x
x

x
x
x
x

x
x
x

Östansjö
Adress/plats
Törngatan
Hallsbergsvägen-Vallgatan
Blåbärsgatan/Bäcksjögatan

Blåbärsgatan/Bäcksjögatan
Blåbärsgatan/Bäcksjögatan
Östanfallagatan
Hallsbergsvägen
Blåbärsgatan
Hallongatan till idrottsplan

Önskemål
Åtgärda broräcket, inte stabilt och sätta upp staket
Höga häckar, kontakt med fastighetsägare
Uppröjning av området vid Blåbärsgatan/Bäcksjögatan inför
detaljplanering

Detaljplanera området för bostadsbebyggelse
Asfaltera vägen vid Blåbärsgatan/Bäcksjögatan
Lagning/asfaltering av potthålen vid bilskroten
Förläng separat gång-/cykelväg från järnvägsbro till Hagalund ansl. Ny
infart
Långt avstånd mellan två belysningsstolpar
Asfaltering av sträckan Hallongatan - Blåbärsgatan (förbi Östansjö
Trädgård)

Åtgärdsförslag
Utföra önskemålet
Utföra önskemålet

Ansvarig utförare
Gatuingenjören
Gatuingenjören

Infört
Planerat
2016-08-25
2016-08-25 Utförs regelbundet

Ingen åtgärd

Gata och Park

2016-08-25

-

Kontakta kommunstyrelse förvaltning
Kopplat till detaljplan och VA-arbete
Utföra lagning av potthålen
Sträckan ingår i regional cykelplan som bestäms av
Trafikverket tillsammans med Region Örebro Län
Nybelysning

Marianne C.
Gatuingenjören
Gata och Park

2016-11-02
2016-11-02
2016-11-02

Gatuingenjören
Gatuingenjören

Läggs i budgeten för 2019

Gatuingenjören

Åtgärdat
Vår 2019

x

-

2016-11-02
2016-11-02

-

Höst 2016
Höst 2016

Ej godkänt av TRV
En åtgärd är utförd

x
x

2016-11-02

-

Åtgärdas ej

x

-

Asfaltering och lagning av sönderkörd brunn (Asfaltera hela gatan)
Förslag på belysning

Gatan görs om till gång och cykelväg
Utföra önskemålet

Gata och Park
Gatuingenjören

2016-11-02
2016-11-02

-

Vår 2019
Vår 2019

Bäcksjö vandringsled Laggartorpsgatan-Nordansjö

Behov av gallring, promenadstig, bänkar, grillplats

Läggs i planeringen för 2019

Gata och Park

2016-11-02

-

-

Hallongatan-Blåbärsgatan

Farlig Y-korsning

Gatuingenjören

2016-11-02

-

Badområdet/strandområdet

Gräsklippning, gallring, städning

Ta fram en lösning i samband med asfaltering
Badområdet/strandområdet snyggas till så det blir plant och jämnt.
Utvecklingsgrupp sköter klippningen

Gata och Park

2016-11-02

-

Runt skolan
Hallsbergsvägen
Hallsbergsvägen
Lönngatan och Rosengatan
Krallgatan bro över bäck till Breslättsäng
Krallgatan
Törngatan/Krallgatan

Regelbunden skötsel av ytor runt skolan, klippning, röjning och rensning
Flytta vägskylt ”Folkets hus” så besökare hittar till Folkets hus
Ta bort biblioteksskylten
Asfaltera gatan efter vägskada vid byggnation av skolbyggnad 2017
Broräcken
Stäng genomfartsled av Krallgatan förbi skolan/skolområdet
Åtgärda parkeringsskylt

Kontakt tas med gata/park
Trafikverket kommer inte att flytta vägskylten till Folkets hus
Utföra jobbet
Delvis lagad, ny afalering av hela gatan nödvändig
Utreda en lösning för att rätta till räcket
Gatuingenjören kollar detaljplanen och utreder möjligheten
Utföra jobbet

Gata och Park
TRV
Gata och Park
Gatuingenjören
Planeringsingenjör
Gatuingenjören
Gata och Park

2017-05-11
2017-05-11
2017-05-11
2017-05-11
2017-05-11
2017-05-11
2017-05-11

Bäcken, Annersaberget och Breslättsängen.
Granhöjdsgatan, Blåbärsgatan och Breslättsgatan

Röjning och borttagande av fallna träd och ris på parkmark
Laga potthål

Utförs av kommun/utvecklingsgrupp
Läggs i budgeten för 2018-2020

Gata och Park
Gatuingenjören

2017-05-11
2017-05-11

-

Området mellan Rönngatan och Hallsbergsvägen

Regelbunden klippning, parkbänk (tomt 18:1)

Gräsklippning är utfört 2019

Planeringsingenjör

2017-05-11

-

Området mellan Rönngatan och Hallsbergsvägen

Behov av belysningspunkt efter gångväg

Önskemålet om belysning läggs i planeringen

Planeringsingenjör

2017-05-11

-

Hallsbergsvägen

Utför flytt av tavlan och utred möjligheten att flytta tavlan

Planeringsingenjör

2017-05-11 Höst 2018

Återvinningsstationen

Laga infotavla och anslagstavlan. Flytta infotavlan till ÅVS
Snygga upp markytan, skärma av återvinningsstationen och sätta upp
staket

Utföra jobbet

Planeringsingenjör

2017-05-11 Höst 2018

Återvinningsstationen

Asfaltering av markytan

Utreda möjligheten att utföra önskemålet

Gatuingenjören

2016-11-02

Återvinningsstationen

Sätta upp en "hundlatrintunna" i närheten av återvinningsstationen
och en i andra änden av grusvägen vid gamla ICA affären

Utföra jobbet

Planeringsingenjör

2017-05-11 Höst 2018

Övriga ställen
GC väg Breslättsgatan, krallgatan och hallongatan

Planering av naturområdet - vandringsled med nytt brodämme Törngatan
Staketet efter Laggartorpsgatan har varit trasigt några år mot järnvägen.
Önskemål om att den ska förlängas vid vändplanen
Räcke vid spång över Bäckdraget
Asfaltera gång och cykelvägen
Gör iordning ny parkeringsyta
Ny belysningspunkt mellan Hallbos marklägenheter, kusabo och
Hallsbergsvägen
Räta upp belysningsstolpar

Elljusspår

Ta bort gamla belysningsstolpar och elskåp vid bäcken

Laggartorpsgatan
Bäcksjön
GC väg Konvaljegatan och Granhöjdsgatan
Mellan Laggartorpsgatan och Bäcksjögatan

Utförs regelbundet
2021
Höst 2018
2021
Höst 2018

-

Höst 2016
-

En åtgärd är utförd (30
km skylt är uppsatt)
En åtgärd är utförd, se
förslaget

x
x
x

x
x
x

x
x

Utförs regelbundet
En åtgärd är utförd
En åtgärd är utförd
Följs upp 2022
Vår 2019
En åtgärd är utförd
Följs upp 2022
En åtgärd är utförd
Följs upp efter varje
säsong
Sommar 2019 En åtgärd är utförd
Gräsklippning sker
regelbundet
2020

x
x
x

Belysning är på plats

x

Vår 2019

En åtgärd är utförd

x

Höst 2018

x

Höst 2018

En åtgärd är utförd
Planen delvis
asfalterad

Vinter 2018

En åtgärd är utförd

x

Stenkistor uppbygda
mot ras, nytt staket,
diskussion om
nedgång till
vandringsled/ev. räcke

x

-

2017-05-11

-

Vinter 2019

Ett förslag på en åtgärd tas fram
Lämnas över till Fritidsavdelningen
Uppgrusad med ny avrinning
Utföra jobbet

Trafikhandläggare
Planeringsingenjör
Gatuingenjören
Gatuingenjören

2017-12-21
2017-05-11
2019-04-26
2019-04-26

-

Sommar 2019

Utreda möjligheten att utföra önskemålet
Utföra jobbet

Gatuingenjören
Gatuingenjören

2019-04-26
2019-04-26 2021

-

2020

Skicka vidare önskemålet till Fritidsförvaltning

Kultur- och fritid

2019-04-26

-
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En åtgärd är utförd;
Urgrävd vid
vattenproblem, nytt
grus/ slitlager och
jälvstängande bilspärr
som är påkörningsbar
från båda håll
En åtgärd är utförd
Kommer inte att
genomföras

Höst 2016
Vår 2018

Titta på en lösning som innebär att skona bäckens kant och staga upp
skredärret mot den intilliggande fastigheten
Miljöstrateg

Redigerat den 18 mars 2021

Hanterad
x
x

Prioriteras ej
Överlämnat till
kommunstyrelseförval
tning
Åtgärdas ej
Sommar 2016 En åtgärd är utförd

-

Lindgatan mellan Köpmangatan och Breslättsgatan
Lindgatan mellan Köpmangatan och Breslättsgatan

Bäckravinen Krallgatan till Hallsbergsvägen

Kommentar
Infört i Infracontrol
Följs upp 2018

-

Följs upp 2021
Följs upp 2021
Önskemål utföres ej
En åtgärd är utförd
Åtgärdat enligt
önskemål
Följs upp 2021
Överlämnad till
Fritidsförvaltning

x
x
x
x
x

x

x
x
x

x

Sköllersta
Adress/plats
Vranavägen – Sockenvägen
Vranavägen – Sockenvägen
Godtemplarvägen
Sockenvägen
Egebyvägen
Egebyvägen
Kvarnvägen, Åsenvägen, Babelvägen,
Tingsvägen och Stationsvägen

Sköllersta
Önskemål
Bredda vägen
Utöka belysning
Önskemålet är att bredda vägen
Flytta informationstavlan närmare livsmedelsbutik
Åtgärda farthindret
Ta ner skyltar som inte längre gäller

Åtgärdsförslag
Utredning om möjligheten för att bredda vägen
Utredning om möjligheten att ha belysningesstolpar
Utreda möjligheten att trafikreglera (enkelriktad)
Informationstavlan kommer att flyttas
Utföra önskemålet
Utföra önskemålet

Ansvarig utförare
Gatuingenjören
Gatuingenjören
Gatuingenjören
Gata och Park
Gata och Park
Gata och Park

Asfaltera de nämnda vägar

Förnyelse av slitlager är inte aktuellt

Gatuingenjören

2016-11-03

Treuddsvägen/Dalaskogsvägen
Egebyvägen
Trappan vid kyrkan

Belysning saknas vid lekplatsen
Gatubrunn ligger högre än vägytan
Den behöver ses över

Se kommentaren
"belysningspunkter vid lekplatser"
Utföra önskemålet
Förslaget beaktas i budget 2019-2021

Gata och Park
Gata och Park
Planeringsingenjör

2016-11-03
2017-05-25 Höst 2018
2017-05-25
-

Sköllersta

Bättre skötsel av grönaområden

Utföra önskemålet

Gata och Park

2017-05-25

Sköllersta torg
Björkvägen-Erstatorp
Anslagstavlan på torget
Sköllersta torg

Önskemål om cykelställ
GC-väg är mörk/ saknar belysning
Fräscha upp anslagstavlan
Återvinningsstationen ser slarvig och oordnad ut

Utreda möjligheten
Begära offert för nya belysningspunkter
Utföra önskemålet
Informera ansvariga på FTI

Gatuingenjören
Planeringsingenjör
Planeringsingenjör
Planeringsingenjör

Treuddesvägen

Hundlatrin önskas
Informera om att de som kör mat till förskolan kör fort
och vårdslös

Utföra önskemålet

Egebyvägen
Vranavägen

Anmäl en ovårdad och nedskräpad tomt
Övergångsstället ska kompletteras med vingar på
cykelbanan
Förslag om cykelställ vid busshållplats

Vranavägen, vägen mot idrottsplatsen

Gång och cykelväg behövs längst vägen till
idrottsplatsen

Infarten till förskolan ”Ur och Skur”

Platsen bör göras till en mycket trevligare infart till
förskolan

Treuddesvägen

Treuddesvägen 1

Avhjälpande åtgärder sker regelbundet

x

2017-05-25
2018-01-09
2018-05-25 Vinter 2018
2018-05-25 Vinter 2018

Vinter 2018
Vår 2019
Höst 2019

Torget ombyggt - önskemål ej uppfyllt
En åtgärd är utförd
En åtgärd är utförd
En åtgärd är utförd

x
x
x
x

Planeringsingenjör

2018-05-25 Vår 2019

Vår 2019

Uppsättning av en hundlatrin är utförd

x

Informera ansvariga för kost

Drift och Service

2018-05-25 Höst 2018

Höst 2018

x

Anmälan till bygglov är gjord

Drift och Service

2018-05-25 Höst 2018

Höst 2018

Kostchefen är informerad
Processen för hantering av ärendet
pågår. Hanteras som ett
anmälningsärende

Utreda möjligheten
Utreda möjligheten

Gatuingenjören
Planeringsingenjör

2018-05-25 Vår 2019
2018-05-25 Vår 2019

Vår 2019
-

x

Utreda möjligheten

Gatuingenjören

2018-05-25 Vår 2019

-

BIR-grindar uppsatta
Följs upp 2022
Önskemål vidareförmedlat till
Trafikverket som är väghållare - detta
ingår inte i regional cykelplan.

Gatukontoret

2018-12-03

-

Fortsatt tillfällig upplag

x

Gatukontoret

2018-12-03 Höst 2019

Åtgärdat för säsongen

x

Gatukontoret

2018-12-03 2021

Drift och Service
Gatuingenjören

2018-12-03
2018-12-03

Gatukontoret

Sköllersta torg
Klockarvägen 22
Kävestakorset GC (gång och cykelväg)

Upprustning av befintlig torg i samarbete med Hallbo
Upprustning av parkeringsplats på kvartersmark
Flera åtgärder behövs bl.a. beläggning och drift

Sköllersta torg
Elljusspåret
Sockenvägen mellan Testavägen och
stationvägen
Mellan Banvallen och Kyrkstigen
Villorna på Kyrkstigen mot Klockarvägen
Skolgården

x
x
x

-

Sköllersta torg

Mellan Klockarvägen och Sockenvägen
Stationsplan mellan stationsvägen och
planvägen

Hanterad
x
x

-

Mycket oljud från vägen. Önskemål om bullerskydd
Mer belysning önskas
Byta ut plastskivan till en träfiberskiva i
informationstavlan på torget

Vid vattentornet och motionsspårets början

Vår 2017
-

Kommentar
Åtgärden kommer ej att utföras
Kommer ej att utföras
Se åtgärdsförslaget
En åtgärd är utförd
En åtgärd är utförd
En åtgärd är utförd

x

Skylten "Distriktssköterska" bör tas ner
Gärdet bör ses över

Lekplatsen vid vattentornet
Skogen på den södra sidan av lekplatsen nära
riksvägen
Överallt i Sköllersta

Åtgärdat

Se åtgärdsförslaget
Vattentornet har fått belysning vilket
medför att lekplatsen är mindre mörkt
nu
Går ej att följa upp, saknar position
Till Fastighetsavdelning

De grushögar som ligger i anslutning till parkeringsytan
vid ”Ur & Skur” förskolan flyttas till Stationsvägen
Upplaget för ris och annat skogsmaterial från
avverkningar och gallringsarbeten som idag ligger längs
med Treuddsvägen kommer att flyttas in på den buss
Upplaget för ris och annat skogsmaterial från
slinga som finns men inte används längs Sodomvägen
avverkningar och gallringsarbeten bör flyttas
under nästa säsong 2019
Rusta upp med ny modern och mer spännande
Möjligheten att utföra önskemålet behandlas i arbetet
utrustning
med budgeten 2019-2021
Skogen på den södra sidan av lekplatsen bör glesas ut så I nuläget finns ingen plan på att utföra åtgärder i
att den blir ljusare och trevligare
området
Vissa belysningsstolpar lutar och lyser inte
En anmälan i Infracontrol införs
Skyltar lutar och det växer mossa på de att budskapet
Arbetet med att åtgärda och underhålla skyltar pågår
inte syns
kontinuerligt
Utreda möjligheten att utföra förslaget i samband med
Sköllersta torg
Plantera träd på södra sidan av GC-vägen
Slaghackas 2 gånger/år, förslag är att göra blomsteräng
av området
Förslaget utreds utav ansvariga för park
Bakom återvinningsstationen växer höga träd som
skymmer mycket
Parkpersonal kommer att ta en åtgärd kring önskemålet
Skötsel önskas och även önskemål om utegym vid
antingen starten eller slutet av spåret
Önskemålet skickas vidare till ansvarig förvaltning

Diket längs Treuddsvägen

Infört
Planerat
2016-11-03
2016-11-03
2016-11-03 Höst 2018
2016-11-03
2016-11-03
2016-11-03
-

-

-

-

-

2019

x
x
x

x

x

-

Följs upp 2022

-

-

Följs upp 2022
Infört i Infracontrol

x

2018-12-03

-

-

Infört i Infracontrol

x

Planeringsingenjör

2019-04-17

-

-

En åtgärd är utförd

x

Planeringsingenjör

2019-04-18

-

-

Följs upp 2021

Gatukontoret

2019-05-10

-

-

Infört i Infracontrol

x

Fritidsförvaltning

2019-05-10

-

-

En åtgärd är utförd

x

Tafikverket meddelas önskemålet
Önskemålet skickas vidare till ansvarig förvaltning

Trafikverket
Samhällsbyggnadschef

2019-05-10
2019-05-10

-

-

Tafikverket meddelas önskemålet
En åtgärd är utförd

x
x

Hallbo meddelas om önskemålet
Fastighetsavdelning meddelas om önskemålet

Hallbo
Planeringsingenjör

2019-05-10
2019-05-10

-

-

En åtgärd är utförd
Vidare till fastighetsavdelningen

x
x

Utföra önskemålet
Behöver rustas upp: pergolan, döda träd i torget och
bänkar utanför livsmedelsbutik
Utföra önskemålet
Utred väghållarskap

Planeringsingenjör

2019-05-10

-

Höst 2019

En åtgärd är utförd

x

Planeringsingenjör
Samhällsbyggnadschef
Trafikhandläggare

2018-05-25 Höst 2019
2021-03-18
2021-03-18
-

Höst 2019
-

En åtgärd är utförd
Överlämnat till samhällsplanering
Följs upp 2022

x
x
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Pålsboda
Adress/plats
Torget
Torget
Torget
Torget

Önskemål
Göra i ordning pergolan (klätterväxter, parksoffor, olja in etc.)
Buskar och växter som bör klippas
Flaggor saknas i torget
Hög kantsten vid infarten till torget

Åtgärdsförslag
Utföra önskemålet
Utföra önskemålet
Utföra önskemålet
Utföra önskemålet

Ansvarig utförare
Planeringsingenjör
Gata och Park
Planeringsingenjör
Planeringsingenjör

Norra Storgatan, Kärrsvägen

Postlådor ligger på andra sidan vägen, upplevs som mindre
säker vid posthämtning

Konatkt med postnord tas

Planeringsingenjör

2017-06-02

-

Återvinningsstation
Sköllergårdens uteplats
Torget

Avskärma återvinningsstationen
Saknar solskydd
Antal blomsterurnor är få, utöka antalet

En anmäla till FTI görs
Köpa solskydd/ Parasoll
Torget byggs om istället

FTI
Verksamheten
Gatukontoret

2017-06-02
2017-06-02
2017-06-02

-

Norra Bangatan
Kyrkogatan

Sänk hastigheten på Norra Bangatan
Potthål, Laga potthålen

Se över hastighetsbegränsning
Laga potthål enligt önskemålet

Gatuingenjören
Gatuingenjören

2017-06-02 2018
2017-06-02 2018

2018
2018

Postnord är meddelade
om önskemålet.
Överlämnat till KSförvaltningen
Överlämnat till SAF
Torget byggs om istället
Ingen
hastighetsförändring
krävs
Åtgärden är utförd

Pålsboda torg

Asflatera parkeringsyta, måla parkeringsrutor, beställ växter mm

Utföra förslaget

Planeringsingenjör

2017-06-02 Vinter 2018

Vinter 2018

Åtgärden är utförd

x

Gambovägen
Finkstigen 9

Inaktuell infotavla söder om Gambovägen
Åtgärda skadan i asfalten

x

Nygatan
Trång och olämplig infart planeras från
nya Rv 51 i allé och brant backe från
Skogaholm

Lekplatsen på Nygatan används inte av invånarna

Utreda om infotavlan inte fyller en
funktion och ta kontakt med
näringslivschef
Utföra önskemålet
Beslut på det väntas tills vi vet hur den
nya RV51 kommer att se ut

Bättre att trafiken leds norrut till nya infarten och att den södra
infarten slopas

Norra Storgatan

Borttagning av övergångsställe som slutar i en stenmur
Befintlig flaggstång önskas flyttas till nya korsningen Rv 51 Hallsbergsvägen

Mellan Norra Bangatan och Torggatan

En åtgärd krävs för bollplanen

Kärrsvägen

Köpmansgatan

Övergångstället behöver flyttas

Infört
Planerat
2016-07-06
2016-07-06
2016-07-06
2016-07-06
-

Åtgärdat
Sommar 2017
Vår 2017
Vår 2017

2019
-

Kommentar
Åtgärden är utförd
Sker regelbundet
Åtgärden är utförd
Åtgärden är utförd

Hanterad
x
x
x
x

x
x
x
x

x
x

Planeringsingenjör
Gatuingenjören

2017-06-02
2018-06-01

-

-

Följs upp 2021, oklart vem
ska stå för kostnaden vid
eventuell nedmontering
Åtgärden är utförd

Gata och Park

2018-06-01

-

-

Följs upp 2021

Utredning av möjligheten att påverka
planeringen

Gatuingenjören

2018-06-01

-

-

Trafikverkets planer ligger
fast

x

Utföra önskemålet

Gatuingenjören

2018-06-01 Vår 2021

Åtgärden är utförd

x

Flaggstången är borttagen
Flera åtgärder behövs. Frågan om
kostnadsförslag skickas till politiker

Gata och Park

2018-06-01 Sommar 2020 Sommar 2020 Åtgärden är utförd

x

Planeringsingenjör

2018-06-01

Trafikverket är väghållare, kontakt tas
med TRV

Planeringsingenjör

2018-06-01

Vår 2021

-

-

-

Följs upp 2021

-

Trafikverkets önskar få
önskemålet direktskickat
från invånarna via
trafikverketshemsida

x

-

Önskemål ej
genomförbart för tillfället
i samråd med
Länstrafiken/Trafikverket
Infört i Infracontrol

x
x

-

Infört i Infracontrol

x

Torget
Gångbana vid Lärkstigen

I fickan vid torget önskas busshållplats
Området slaghackas, önskemål om klippning istället

Kontakt tas med de ansvariga
Utföra önskemålet

Gatuingenjören
Gata och Park

2018-06-01
2018-06-01

-

Busshållplats vid järnvägen

Stora vattensamlingar vid regn. Förslag om bättre avvattning önskas

Gatuingenjören

2018-06-01

-

Örnvägen 3
Norra Storgatan
Norra Storgatan
Norra Storgatan

Önskemål om rastgård för hundar
Övergångsstället utanför grillkiosken är sönderkört
Bänken bör plockas bort, den är sliten
Sliten bänk bör plockas bort
Häcken mot Norra Bangatan vid lekplatsen växer ut på gångbanan
och behöver klippas ned

Utredning av en lämplig lösning
Utredning av en lämplig placering utreds
inför nästa budget
Kontakt tas med de ansvariga
Utföra önskemålet
Utföra önskemålet
Tas i samband med åtgärder för
lekplatsen

Planeringsingenjör
Trafikverket
Gata och Park
Gata och Park

2018-06-01
2019-05-17 Sommar 2020 Sommar 2020
2019-05-17 Höst 2021
2019-05-17
-

Följs upp 2021
Åtgärden är utförd
Följs upp 2021
Åtgärden är utförd

Gata och Park

2019-05-17

-

Åtgärden är utförd

x

-

Ingen åtgärd görs, större
delen av parkeringen är
kvartersmark

x

Infört i Infracontrol
Åtgärden är utförd

x
x

-

Ingen åtgärd görs

x

-

Följs upp 2021
Följs upp 2021

Norra Bangatan

Torggatan
Norra Promenaden
Mellan torget och bostadsrättshusen,
Fåret

Parkeringen är stor, förslag på att minska parkeringen på bredden
Sliten parkeringsskylt bör fräschas upp, se över stolpen också, den
lutar
Asfalten är i dålig skick
Gångvägen ej asfalterad. Belagd med grovt grus. Svårt för de äldre att
ta sig upp med rullatorer

Centralplan
Köpmansgatan

Reglera upp parkeringen
Bilar parkerar och får parkeringsanmärkningar

Norra Bangatan

-

Parkeringen är i strid med plan

Gatuingenjören

2019-05-17

Utföra önskemålet
Planera en åtgärd

Gatuingenjören
Gatuingenjören

2019-05-17
2019-05-17 Höst 2020

Utreda en lösning
Beläggning, vägmärken och
vägmarkering
Enligt beslut i DOS

Gatuingenjören

2020-04-03

Trafikhandläggare
Trafikhandläggare

2020-10-15 Höst 2021
2020-10-15 Höst 2021
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-

-

2019

Höst 2020

x
x

Svennevad
Adress/ Plats

Önskemål

Åtgärdsförslag

Ansvarig utförare

GC-väg utefter RV51

Förlänga gång och cykelväg

Utreda möjligheten att bredda gång och cykelvägen

Gatuingenjören

2016-11-04

-

Vår 2017

Norrköpingsvägen

Önskemål om busskur

Utreda möjligheten att ha en busskur

Gatuingenjören

2016-11-04

-

Vår 2017

I närheten av fotbollsplanen
I närheten av fotbollsplanen

Besikta elstolpen (är i dålig skick)
Lägga grus istället runt avloppspumpstationen

Utföra önskemålet
Utföra önskemålet

Planeringsingenjör
Niklas Hasselwander

2016-11-04 Höst 2018
2016-11-04
-

Fotbollsplanen

Köra med slaghack runt fotbollsplanen

Utföra önskemålet

Gata och Park

2016-11-04

-

I närheten av fotbollsplanen

Önskemål om brandposthuvud

Idrottsföreningen får låna ett brandsposthuvud med
backventil av VA-avdelningen

Va-tekniker

2016-11-04

-

Fotbollsplanen

Små hockeymål för barn

Kultur- och fritid

2016-11-07

-

Svennevad

Önskemål om att få en sandlåda

Skicka vidare önskemålet till Fritidsförvaltning
Gatukontoret kommer att köra en sandlåda på 500 l
till Svennevad

Gata och Park

2016-11-07

-

Vinter 2016

Badviken i Svennevad
Fotbollsplanen

Behövs ses över (döda träd som bör huggas ner)
Belysningen fungerar ej

Kultur- och fritid
Kultur- och fritid

2016-11-07
2017-12-15

-

Vinter 2016
Vår 2018

I närheten av fotbollsplanen
Mellan byagatans infart i norr och till
korset där den gamla riksväg 51 går mot
pålsboda
Fotbollsmålen i idrottsplats

Brandposthuvudet är felmonterad

Skicka vidare önskemålet till Fritidsförvaltning
Byta rör i strålkastarna
Montera rätt Brandposthuvudet och leverera ett
backventil

Va-tekniker

2017-12-15

-

Vinter 2017

Gatuingenjören
Kultur- och fritid

2018-04-09
2018-04-11

-

Bygga en cykel/gångväg efter att den nya vägen är klar
till badviken
Undersöka önskemålet
Det behövs nya nät
Utföra önskemålet

Infört

Planerat

Åtgärdat

2018
Vinter 2016
-

Vinter 2016
-

-

Badviken i Svennevad

Öka säkerhet och trygghet för de boende,
trafiksäkerhetskameror är ett lämpligt förslag
Kontakt tas med trafikverket som är väghållare
Uppröjning av vass, träd och grenar som behöver tas
bort mm
Samma önskemål från tidigare årsbesök
Önskemål om att skicka personal som kan se över
badviken
Skicka vidare önskemålet till Fritidsförvaltning

Badviken i Svennevad
Svennevad

Önskemål om att steget kommer upp i badviken
Önskmål om att fylla lekplatsen med mer sand

Skicka vidare önskemålet till Fritidsförvaltning
Önskemålet utförs nästa vår

Kultur- och fritid
Gata och Park

2019-09-27
2019-09-27 2022

-

Svennevad

Önskemål att få en klätterställning till lekplatsen
Ny barack som ersätter en gammal barack vid
fotbollsplan önskas
Hastighetsmätning

Önskemålet tas i planering för lekplatser 2021
Förslag om Alléskolan kan hjälpa med att bygga ett
nytt barack!
Önskemål att ha hastighetmätning
Betong suggor som fyller en funktion behöver
kompletteras med reflex eller bytas ut

Gata och Park

2019-09-27 2022

-

Kultur- och fritid
Drift och service

2019-09-27
2019-09-27

-

-

Gata och Park

2020-09-18

-

-

Undersöka möjligheten till utförande av önskemålet

Trafikhandläggare

2020-09-18

-

-

2020-09-18

-

-

2020-09-18

-

Genomfartstrafiken på väg 51
Badviken i Svennevad

Fotbollsplanen
Väg 51
Vid lekplatsen
Bygatan

Betongsuggor behöver ses över
Hastighetsmätningen önskas ställas vid Bygatan
(grusvägen)

Genomfartstrafiken på väg 51

Öka säkerhet och trygghet längs vägen

Genomfartstrafiken på väg 51

Öka säkerhet och trygghet längs vägen

Lekplatsen

Gungställningen bör målas om

Drift och service

2018-09-28 Vår 2019

Drift och service

2018-09-28 Sommar 2019

-

Kultur- och fritid

2019-09-27

-

-

Lämna företrädesskylt för trafiken genom Svennevad.
Trafikverket har ställt sig positivt till detta
Gatuingenjören
Kontakt med trafikverket återupptas med målet att få
upp fartkameror
Gatuingenjören
Gatukontoret har varit med på besöket och tagit del av
informationen
Gata och Park

Redigerat den 18 mars 2021
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2020-09-18 2022

Höst 2018

Kommentar
Trafikverket är
informerade om
önskemålet
Trafikverket är
informerade
om önskemålet
Överlämnat till
Fritidsavdelningen
En åtgärd är utförd
Pågår varje
sommar

Hanterad

X

x
X
x
x

En åtgärd är utförd
Överlämnad till
Fritidsförvaltning

x

En åtgärd är utförd
Överlämnad till
Fritidsförvaltning
En åtgärd är utförd

x

En åtgärd är utförd
Överlämnat till
Trafikverket som
önskemål
En åtgärd är utförd
Trafikverket kommer
att göra en mätning av
hastigheten i
Svennevad under vår
2019
Överlämnad till
Fritidsförvaltning
Överlämnad till
Fritidsförvaltning
Överlämnad till
Fritidsförvaltning
Följs upp 2023

x

x
x
x

x
x

x
x
x
x

Följs upp 2023
Överlämnat till
Fritidsavdelningen
En åtgärd är utförd

x
x

-

Följs upp 2021
Utredning pågår om
väghållarskap
Samråd pågår mellan
trafikverket och
kommunen. Följs upp
2022
ATK(fartkamera) ej
möjligt

x

-

Byggs om 2022

Skogaholm
Adress/ Plats

Åtgärdsförslag

Ansvarig utförare

Infört

Hallsbergsleden

Önskemål
Markeringen av cykelleden mot
Sandviksbaden (Hallsbergsleden) är
blekt

Den behöver bytas ut

Trafikhandläggare

2020-09-18

-

-

Prioriteras inte

Skogaholm

En anropsstyrd kollektivtrafik behövs
pga nedläggning av busslinjen

Ett ärende för samhällsbyggnad
att överlämna till regionen

Planeringsingenjör

2020-09-18

-

-

Följs upp 2021

Redigerat den 18 mars 2021
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Planerat

Åtgärdat

Kommentar

Hanterad

x

Hjortkvarn
Adress/plats
Rastplats vid Norrköpingsvägen

Önskemål
Skyltning/målning som anvisar parkering

Åtgärdsförslag
Material är beställda

Ansvarig utförare
Gatuingenjören

Rastplats vid Norrköpingsvägen
Området nära bensinmacken

Fräscha upp anslagstavlan
Röj upp området nära bensinmacken

Föra en dialog med markägaren. (Kommunen äger inte
marken.)
Gata och Park
Vi äger inte marken
Gata och Park

2016-06-17 Höst 2018
2016-06-17
-

Perstorpsvägen

Ett rinnande vatten som rinner in i en privat fastighet.
Vattnet rinner vid regn och snösmältning

Ta fram en lösning. (Dialog mellan kommun och
Trafikverket)

Gatuingenjören

2016-06-17

Lokalen är helt utriven och inga maskiner finns kvar

Fastighetsavdelning

2016-06-17

Göra en anmälan till miljöenheten i Kumla
Gata och park kommer att sladda potthålen
Utföra jobbet

Planeringsingenjören
Trafikverket
Planeringsingenjören

2017-06-16 Vår 2018
2017-06-16 Höst 2018
2017-06-16
-

Göra en anmäla hos miljökontoret- Kumla
Ta bort växter över vägen samt torra/döda träd och
buskar
Undersöka vem ansvarar för bron

Planeringsingenjör

2018-06-15 Sommar 2019

Gata och Park
Planeringsingenjör

2018-06-15
2018-06-15

-

Gata och Park

2018-06-15

-

Planeringsingenjör
Gata och Park
Gatuingenjören
Gatuingenjören
Fritidsförvaltning
Gatuingenjören

2018-12-10
2019-06-14 Vinter 2019
2019-08-16
2019-08-16
2019-09-05 Vinter 2019
2020-10-09
-

Vintergatan
Området nära bensinmacken
Ågatan

"Gubbdagis" tar på sig att måla och snygga till
parkbänkar. Behovet är en ledig lokal, alt. en skolsal.
Två fastigheter i behov av omvårdnad och
uppfräschning
Laga potthålen
Skyltar bör plockas bort

Ågatan 2

En åtgärd krävs för den nedbrunna, förfallna fastighet

Gamla Stenbron på Norrköpingsvägen
Bron vid Kvarngatan

Anslutningsvägar till Kvarngatan

Uppröjning i och omkring bron
Laga och reparera räcke och staket
I samband med häftigt regn och vid snösmältning
skadas vägen med djupa rännor som kan skada cyklister Lösa dagvattenhantering, en åtgärd planeras 2021
och även bilister
eventuellt 2022

Rastplats vid Norrköpingsvägen
Stenbron i Hjortkvarn
Generellt beläggning
Generellt skyltar
Isbanan i Hjortkvarn
Området runt butiken "Lifvs"

Önskemål om att ställa informationstavla bredvid
anslagstavlan som är beställt sommaren 2018
Sly växer runt stenbron i Hjortkvarn
En hel del potthål och återställningsrbeten
Gamla trafikanordningar, skyltar och stolpar
Belysningen önskas på isbanan i Hjortkvarn
Området behöver asfalteras

Hjortkvarns skola

Undersöka möjligheten
Parkavdelningen utför borttagning av sly
Ingår i gatuingejörens åtgärdsplan
Ingår i gatuingejörens åtgärdsplan
Önskemålet skickas vidare till ansvarig förvaltning
Kommunen äger inte marken

Redigerat den 9 mars 2021
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Infört
Planerat
2016-06-17 Höst 2018

-

Åtgärdat

Kommentar
Åtgärden är utförd

Hanterad
x

-

Åtgärden är utförd
Ingen åtgärd görs

x
x

-

Följs upp
Inga maskiner finns
kvar i skolan, ej
aktuellt

x

Anmälan är gjord
Infört i Infracontrol
Åtgärden är utförd

x
x
x

Åtgärden är utförd

x

Sommar 2019 Åtgärden är utförd
Följs upp 2021

x

Vår 2018
-

-

Höst 2018
Sommar 2019
-

Följs upp 2021/2022

Åtgärden är utförd
Åtgärden är utförd
Ingen åtgärd görs
Följs upp 2021
Åtgärden är utförd
Åtgärden är utförd

x
x
x

x
x

Björnhammar
Adress/ Plats Önskemål
Önskemål om
sophämtning
vid privatskött
Björnhammar badplats

Åtgärdsförslag
kommunen
ansvarar/betalar för
sophämtning vid privat
skött badplatts

Ansvarig utförare

Planeringsingenjör

Infört

Planerat

2020-10-09

Redigerat den 18 mars 2021
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2021

Åtgärdat

-

Kommentar Hanterad

Följs upp
2021

Redovisning av projekt Skördetröskan
§ 48
19/DOS/59
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Ekonomisk rapport mars 2021
§ 49
21/DOS/22

Page 84 of 146

HALLSBERGS KOMMUN

2021-04-08

Drift- och serviceavdelningen
Skattefinansierad verksamhet
(tkr)
Helårsprognos per 2021-03-31
Drift
Investering tilldelad ram exkl exploateringar och strategiska

-

Budget helår Prognos 1231
34 713
34 713
8 700
8 700

Avvikelse
-

Budget helår

Avvikelse

Avvikelse %
0%
0%

(tkr)
Ansvarig
Nämnd- och styrelseverksamhet, Ansvar 300000

Prognos

Budget 2103

Utfall

-

311

-

311

-

-

78

-

35

Förvaltningschef, Ansvar 300001

-

2 521

-

2 521

-

-

630

-

954

Fordonsverkstad, Ansvar 301000

-

264

-

264

-

-

66

-

194

-

-

Fordonsförvaltare, Ansvar 301500

-

-

219

Teknisk chef, Ansvar 302000

-

2 345

-

2 345

-

-

586

-

711

Gatuingenjör, Ansvar 302300

-

8 903

-

8 903

-

-

2 226

-

1 741

Trafikhandläggare, Ansvar 302301

-

722

-

722

-

-

181

-

9

Gata/Park, Ansvar 330000

-

14 595

-

14 595

-

-

3 649

-

3 862

Fastighet, Ansvar 112100-112150

-

782

-

782

-

25

-

2 074

Bostadsanpassning, Ansvar 112190

-

1 693

-

1 693

-

423

-

324

-

-

Städ, Ansvar 1122*

-

Måltid, Ansvar 1123*

-

-

-

439

-

-

-

-

200

Miljö, Ansvar 210000

-

1 972

-

1 972

-

-

493

-

281

Bygglov, Ansvar 220000

-

605

-

605

-

-

151

-

-

Alkohol-, tobak- och läkemedelstillsyn, Ansvar 250000

Totalt DOS Skatt

-

-

34 713

-

34 713

-

135

-

-

8 458

-

-

9 592

Orsaker till avvikelse:
Hänsyn tagen till ej bokade intäkter och kostnader samt större fel i periodiseringar av budget:
Totalt visar Drift- och service ett underskott per den 31 mars på 1 134 tkr. Vår prognos till årets slut är ett resultat inom ram.
Då vi sedan tidigare år har haft ett bostadsanpassningsärende som ännu inte har blivit utfört så förväntar vi oss att ärendet kommer få ett avslut i år och
kostnaden kan då bli cirka 1 till 1,2 mkr som förvaltningen inte har utrymme för. Enligt den information som finns idag så har man varit i kontakt med
bygglov och ärendet fortgår.
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Reinvestering, Skattefinansierad verksamhet DOS /
(tkr) Helårsprognos per 2021-03-31
Projekt
Övergripande:
Ortsbesök, projekt 30036
Ersättning för verksamhetssystem Bygg- och Miljöreda, projekt 10110
Inventarier, projekt 10109 (Skördetröskan)
Förnyelse digitala verktyg, projekt 10110
Utbyte av arkivsystem, projekt 10110
Fastighetsinvesteringar:
Brandskydd och larm skolor, projket 10021
Kamerabevakning och låssytem, projekt 10117
Källsortering, miljörum, projekt 10091
Ridhuset Lindhult, projekt 10094
Intern hyresgäst,asfaltering ytor inkl belysning och servisledningar,

Budget helår

Prognos

Avvikelse

Avvikelse %

Utfall

-100
0
0
-25
-500

-100
0
0
-25
-500

0
0
0
0
0

0%
0%
0%
0%
0%

0
0
-761
0
0

-650
-500
0
0

-650
-500
0
0

0
0
0
0

0%
0%
0%
0%

-8
0
0
-149

-850
-300
-250
-1 400
0
-275
0
-1 800
-150
-250
-50
-50
-200
-250
0
-100
0

-850
-300
-250
-1400

0
0
0
0

0%
0%
0%
0%

0
0
0
-33

-275

0

0%

0

-1800
-150
-250
-50
-50
-200
-250
0
-100
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

-420
0
0
-24
0
0
0
0
0
0

-1 000
-8 700

-1000
-8 700

0

0%

0

0%

-14
-1 409

Skördetröskan 4, projekt 10096

0

0

0

0%

-76

Åtgärder i Spontanlekplatsen, projekt 30041
Transtenskolan, kulvert och värmeväxlare i undercentral, projekt

0

-680

-680

0%

0

10107

0

-399

-399

0%

0

Transtenskolan tak, fönster och träpanel etapp 3, projekt 10070

0

0

-129

0%

-10

Folkasboskolan ventilation, projket 10104

0

-2 670

-2670

0%

-23

Folkasboskolan, fönsterbyte etapp 2 och 3, projekt 10112

0

-1 244

-1244

0%

-806

Fredriksbergsskolans tak, projekt 10108

0

-1 452

-1452

0%

-674

Sydnärkehallen omklädningsrum etapp 2, projekt 10101

0

-1 141

-1141

0%

-1 173

Tillgänglighetsanpassning Alléhallen, projekt 10105

0

-2 416

-2416

0%

-1 789

projekt 10092

Tvätthall Skördetröskan, projekt 10118
Skolgårdar lekutrustning, projekt 10026
Måltidsavdelningen maskiner kök, projekt 10008
Städavdelningen:
Maskiner, projekt 10018
Gata /Park:
Inköp Maskiner och fordon, projekt 30001
Trafikanordningar, projekt 30002
Gator och vägar gemensamt, beläggning, projekt 30002
Diagnosverktyg verkstad, projekt 30042
Tillgänglighetsanpassning, projekt 30004
Gatubelysning, projekt 30005
Lekplatser, upprustning, projekt 10026
Poolbilar utbyte, projekt 30001
Bränsletankstation på Skördetröskan, projekt 30001
Ekoparken, projekt 30035
Trafiksäkerhetsprojekt: projekt 30200, 30213,30214,30215

Totalt DOS Skatt
Strategiska investeringar beslutade av KS:

Allébadet driftutrustning, projekt 10097

0

-910

-910

0%

-16

Strategiska investeringar beslutade av KS:

0

-10 912

-11 041

0%

-4 567

Orsaker till avvikelse DOS skatt:
Beräknad prognos inom ram till årets slut för den skattefinansierade delen exklusive Strategiska investeringar.

Orsaker till avvikelse: Investeringar som Sydnärkehallens omklädningsrum, ventilation Folkasboskolan, Fredriksbergsskolans
tak, Folkasboskolans fasad och fönster, Allébadet, fjärrvärmekulvert Transtenskolan och Spontanlekplatsen blev inte bli klara
under 2020 utan kommer pågå även under 2021 och behöver flyttas över från 2020, ännu ej beslutat.
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Budget/Utfall på verksamhetsnivå. Belopp i tkr
Nämnd- och styrelseverksamhet
Teknisk planering
Bygglovsverksamhet
Allmän markreserv
Fastighetsreglering
Bostads- och affärshus
Energirådgivning
Gator och vägar gemensamt
Beläggning underhåll
Vinterväghållning
Barmarksrenhållning
Gröna ytor
Trafikanordning
Gatubelysning
Broar/stödmurar
Dagvattenavledning
Bidrag till vägsamfälligheter
Enskilda utfartsvägar
Trafikreglering
Parkeringsövervakning
Parker mm
Skogs- och naturparker
Gräsytor
Planteringsytor, utsmyckning
Lekplatser
Natur- och kulturreservat
Miljöbalken
Livsmedelslagen
Alkoholtillstånd
Tobakstillstånd
Läkemedelstillstånd
Bostadsanpassning
Avfallshantering gemensamt
Lakvattenrening
Gemensamma lokaler
Förvaltningslokaler
Städverksamhet
Fritidslokaler
Skol- och förskolelokaler
Vård- och omsorgslokaler
Övriga lokaler internt
Övriga lokaler externt
Fastighetsförvaltning
Vaktmästeri
Teknikgrupp
Snickare
Hjälpmedelscentralen
Städverksamhet
Övrigt städ externt
Gemensamma verksamheter
Fordonsförvaltare
Personal intern försäljning
Maskiner intern försäljning
Gatukontorets reparationsverkstad
Förbrukningslager reparationsverkstan
Bilpoolens leasingbilar
Måltidsverksamhet
Ej attesterat

Summa DOS på verksamhetsnivå

Ansvar/
Utfall 202103
Budget 202103 Budget helår
Verksamhet
10000
-35
-78
-311
21500
-493
-371
-1 484
21501
135
-151
-605
21505
1
-6
-29
21506
-330
-25
35
21507
89
-40
-155
22501
0
0
0
24900
-1332
-1 747
-6 987
24901
-1057
-1 058
-4 230
24902
-772
-828
-3 311
24903
-4
-206
-824
24904
-11
-59
-237
24905
-113
-133
-531
24906
-570
-859
-3 436
24907
-112
-309
-1 237
24908
-70
-100
-398
24911
-235
-235
-940
24912
-17
-5
-20
24913
-86
-132
-526
24914
77
-49
-196
25000
-141
-173
-692
25001
-789
-298
-1 192
25002
-39
-337
-1 349
25003
-139
-245
-981
25004
-92
-162
-646
25005
-18
-16
-62
26100
-103
-292
-1 167
26101
-178
-201
-804
26700
33
-102
-407
26701
-24
77
306
26702
-6
25
101
51001
-323
-423
-1 693
87000
51
80
319
87005
0
0
0
91000
55
32
-129
91010
-1122
-323
232
91011
1074
638
1646
91020
2977
1 760
6 296
90541
-443
-9
99
91040
-274
359
64
91050
-1
-85
263
91060
-350
-333
-1332
91070
-1124
-1 152
-4 609
91071
-356
-324
-1 297
91072
-332
-287
-1 152
91073
64
63
254
91074
394
10
39
91080
-62
0
0
91090
-875
-814
-3 256
92000
253
0
0
92016
-103
305
1218
92021
30
226
905
92022
-177
-57
-228
92023
-10
-9
-37
92024
-1
0
0
92025
71
0
0
92030
-91
0
0
-2486
0
0
-9592
-8458
-34713
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Reinvestering och exploatering, Avgiftsfinansierad VA-vA26:E68erksamhet DOS utfall 2021-03-31
(tkr)
Projekt
Maskin- och fordonsanskaffning, projekt 35008.

Budget helår

Prognos

Avvikelse

Utfall

Budget -1300 tkr önskas från 2020

-1 300

-1 300

0

0

Sanering VA-nät, projekt 35002 och 35019.
VA-avdelningens investeringar, projekt 35100.

-4 000

-4 000

0

-1 766

Budget -1 029 tkr önskas från 2020.

-4 800

-4 800

0

-433

VA-avdelningen ny personalbyggnad
Nödvattenrum, projekt 35014. Budget -600 tkr önskas från

-3 500

-3 500

2020.

0

0

0

0

Huvudvattenledning Blacksta-Hallsberg tätort (Rala
III), projekt 30019. Budget -2 000 tkr önskas från 2020.

0

0

0

-65

Sjöledning Tisaren , projekt 35013-35018.

-7 250

-7 250

0

-1 096

VA-utbyggnad Toskabäcken, projekt 35016.

-5 750

-5 750

0

-948

Exploatering Hässlebergsskogen, projekt 35505.
Exploatering Kvarsätter, projekt 30019.

0

0

0

-458

Budget -1 300 tkr önskas överfört från 2020.

0

0

0

-2

Exploatering Samsala 2 D

0

0

-3 000

0

3 000

0

-29 600

-26 600

3 000

-4 852

Avvikelse budgetutrymme

Totalt DOS Avgift
Strategisk investering VA Tisarens norra strand

0

-84

0

-128

Orsaker till avvikelse:

I dagsläget beräknas ingen avvikelse mot budget till slutet av året av de projekt som beslutats av nämnden. I
dag finns dock en avvikelse på + 3 000 tkr mot tilldelad investeringsram från KS. En del av investeringar blev
inte klara under 2020 och där önskas överföring av ej nyttjad ram till 2021.
Strategisk investering av VA vid Tisarens norra strand är beslutad av Kommunstyrelsen 1 september 2020 på
36 Mkr men det framgår inte hur stor del som avser 2021.

Budget/utfall på verksamhetsnivå
Verksamhet(T)
VA-försörjning gemensamt
VA-avgifter hushåll
VA-avgifter industri
Inventering VA-nät
Anskaffning vatten
Produktion vatten
Distribution vatten
VA-nät gemensamt
Avloppspumpstationer
Reningsverk
Reserv vattentäkter
Leverans vatten
Spillvattenavledning
Dagvattenavledning
Dagvattenhantering
Slamhantering VA
Vattenmätning
Maskiner VA
Ej attesterade fakturor
Totalt

Verksamhet
86500
86501
86502
86504
86505
86506
86507
86508
86509
86510
86511
86512
86513
86514
86515
86516
86517
86518

Utfall 2103
-1226
4 276
1 579
-290
-356
-137
-58
-1 160
-95
-2 343
-24
-408
-109
-1
0
0
-235
-114
-293
-994

Budget 2103 Budget helår
-1 097
-4389
4 629
27775
1 272
5935
-217
-870
-854
-3415
-231
-925
-4
-16
-1 070
-4280
-211
-845
-3 007
-12027
-29
-116
-825
-3301
-183
-732
-117
-469
-7
-28
-205
-818
-235
-940
-135
-539
-2526
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Tjänsteskrivelse
2021-04-26

Sida 1 av 1

Dnr: 21/DOS/37

Förslag till justering av á prislista 2022
Ärendebeskrivning

Fastighetsavdelningen debiterar i vissa fall sin nedlagda tid på vissa uppdrag. Det handlar då främst
om beställningar från andra verksamheter inom kommunen. Denna prislista bör nu justeras.

Förslag till beslut

Drift- och servicenämnden godkänner förslaget och att den nya prislistan börjar gälla för
fastighetsavdelningens tjänstegrupper från 1 januari 2022

Ärendet

Fastighetsavdelningen har under många år debiterat en fast summa om 360kr per timma vid utförda
och beställda arbeten inom kommunens olika förvaltningar.
Prissättningen har varit samma för alla avdelningens tjänstegrupper.
Från och med 2022-01-01 föreslås en ny prislista att införas där man särskiljer våra olika
tjänstegrupper med olika prissättning enligt nedan.
Förslag till prissättning
Fastighetsskötare 420 kr/timma
Drifttekniker/VVS montör 520 kr/timma
Projektledare 550 kr/timma
Snickare/målare 520 kr/timma alternativt verifierad kostnad från leverantör
Prislistan föreslås revideras vart annat år enligt entreprenadindex med 2022 som basår.

☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga
☒Barnkonsekvensanalys är inte tillämpbar

Drift- och serviceförvaltningen

Magnus Ribbing

Roberth Huss

Förvaltningschef

Fastighetschef
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Tjänsteskrivelse

Datum: 2021-04-08

Sida 1 av 1

Dnr: 21/DOS/57

Arkivbeskrivning 2021
Ärendebeskrivning

Den nu gällande arkivbeskrivningen för drift- och servicenämnden behöver revideras, så att namnen
på arkivredogörarna i förvaltningen stämmer. Detta inför uppstarten av arbetet, med att upprätta en
ny informationshanteringsplan för drift- och servicenämnden, enligt den mall som Sydnärkes
arkivenhet rekommenderar.

Förslag till beslut

Drift- och servicenämnden beslutar godkänna den reviderade arkivbeskrivningen för DOS 2021.

Ärendet

Enligt både offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2 §, och arkivlagen ska varje myndighet upprätta
en beskrivning av myndighetens allmänna handlingar. I arkivlagen (6 §) kallas detta en
arkivbeskrivning.
Arkivbeskrivningen ska ge en överblick över hanteringen av myndighetens allmänna handlingar och
hur myndigheten är organiserad. Beskrivningen ska utgå från myndighetens arbetsuppgifter och
organisation och redovisa detta, så att den som söker information kan göra sig en föreställning om
vilka handlingstyper som finns på myndigheten.
☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga
☒Barnkonsekvensanalys är inte tillämpbar

Drift- och Serviceförvaltningen

Magnus Ribbing

Susanne Naeslund

Förvaltningschef

Nämndsekreterare

Bilagor
Arkivbeskrivning DOS 2021

Version 1.3
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1 Bakgrund
Enligt både offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2 §, och arkivlagen ska varje
myndighet upprätta en beskrivning av myndighetens allmänna handlingar.
I arkivlagen (6 §) kallas beskrivningen arkivbeskrivning.
Beskrivningen ska ge en överblick över hanteringen av myndighetens allmänna
handlingar och hur myndigheten är organiserad. Beskrivningen ska utgå från
myndighetens arbetsuppgifter och organisation och redovisa detta, så att den
som söker information kan göra sig en föreställning om vilka handlingstyper som
finns på myndigheten.

2 Drift- och servicenämndens organisation
Nämnden utgör en sammanhållen myndighet och ansvarar för
handläggning av frågor som hör samman med miljö- och hälsoskydd,
livsmedelstillsyn, bygglov, rivningslov, marklov, bostadsanpassning,
obligatorisk ventilationskontroll (OVK), energi- och klimatrådgivning,
energideklaration, trafikärenden, dispenser och upplåtelse av allmän
platsmark.
Handläggningen av frågor som hör samman med miljö- och hälsoskydd,
livsmedelstillsyn, bygglov, rivningslov, marklov och OVK, sköts genom ett
samarbete, av tjänstemän anställda i Kumla kommun.
Nämnden ansvarar även för den löpande driften och underhållet av
kommunens fastighetsinnehav, gator, vägar, parker, offentliga platser och
kommunens vattendistribution och avloppsreningsverksamhet.
Under nämndens ansvar ligger även kommunens städ- och måltidsverksamhet.
I drift- och serviceförvaltningen finns följande avdelningar:


Förvaltningsstaben,



Tekniska avdelningen,



Fastighetsavdelningen,



Städavdelningen,



Måltidsavdelningen.

Drift- och servicenämnden säljer administrativa tjänster till Stiftelsen
yrkeshögskolan Sverige (SKY).
Handläggningen av alkohol- och tobakstillstånd ligger placerat med personal- och
budgetansvar under drift- och serviceförvaltningen men handläggningen och
besluten sker på delegation från social- och arbetsmarknadsnämnden varför
dessa handlingar arkiveras där.
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3 Sökmedel till drift- och servicenämndens
allmänna handlingar
Nämnden använder dokument-och ärendehanteringssystemet Platina och Byggoch Miljöreda. En dokumenthanteringsplan visar var förvaltningen förvarar sina
handlingar, och när de gallras eller förs över till centralarkiv. En arkivförteckning
visar vilka handlingar som har arkiverats, samt var de är placerade. Utöver de
allmänna handlingar som diarieförs, förvaras även vissa handlingar inom
respektive avdelning. Det handlar då om icke sekretessbelagda handlingar som
hålls ordnade på särskilda sätt.

4 Tekniska hjälpmedel som enskilda själva kan
använda hos myndigheten för att ta del av
allmänna handlingar
I nuläget kan inte allmänheten erbjudas någon IT-lösning för att själv söka bland
offentliga allmänna handlingar. Postlista skickas dagligen till olika mediaföretag
via e- post.

5 Vem på drift- och serviceförvaltningen som kan
lämna närmare upplysningar om allmänna
handlingar
Förvaltningschefen är ansvarig för drift- och servicenämndens dokument- och
diariehantering och kan lämna upplysningar. Även administrativ personal kan
lämna upplysningar.

6 Vilka sekretessbestämmelser som myndigheten
vanligen tillämpar
Vanligen förekommande sekretessregler för myndigheten är:


Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 10 kap 5 § miljöinformation,



Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 17 kap till skydd för
myndighetens verksamhet,



Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 18 kap 13 § risk- och
sårbarhetsanalys,



Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 25 kap till skydd för
enskild som avser hälso- och sjukvård,



Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 26 kap till skydd för
enskild inom socialtjänst, vid kommunal bostadsförmedling,
adoption, med mera.
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Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 39 kap 1 §, 2 §
och 5 § personaladministrativ verksamhet.

7 Vilka uppgifter som drift- och serviceförvaltningen regelbundet hämtar eller lämnar till
andra
För arbetets behöriga gång hämtar drift- och serviceförvaltningen in de
offentliga uppgifter från andra myndigheter som behövs för
handläggningen, ibland även normalt sett sekretessbelagda uppgifter.
Drift- och serviceförvaltningen hämtar uppgifter från följande myndigheter och
företag:


Transportstyrelsen



Polisen



Trafikverket



Jordbruksverket



Metria



Skatteverket



Region Örebro



Lantmäteriet

Drift- och serviceförvaltningen lämnar uppgifter till följande myndigheter:


Riksdatabas för trafikföreskrifter



Länsstyrelsen



Polisen



Räddningstjänsten



Region Örebro



SCB



Nationell vägdatabas



Folkhälsomyndigheten



Lantmäteriet



Naturvårdsverket



Livsmedelsverket



Byggsverige
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8 Försäljning av personuppgifter
Försäljning av personuppgifter får inte förekomma.

9 Arkivenheten i Sydnärke
Från och med årsskiftet 2020 har Sydnärkes arkivenhet (SAE) tagit över ansvaret
för vård och hantering av de handlingar som bevaras i kommunens arkiv för
slutförvaring.
SAE är ett samarbete mellan kommunerna Lekeberg, Askersund, Laxå, Hallsberg,
Kumla, Sydnärkes kommunalförbund och Sydnärkes utbildningsförbund.
Verksamheten är organiserad under Lekebergs kommun.
För begäran om utlämnande av redan slutarkiverade handlingar kontaktas SAE
direkt.

10 Arkivets uppbyggnad och sökingångar
Kommunens arkiv är traditionellt ordnat och förtecknat efter det
allmänna arkivschemat. Av dokumenthanteringsplanen framgår vilka
handlingar som hanteras i drift- och serviceförvaltningens olika
verksamheter samt vilka handlingar som gallras efter viss tid och
vilka som bevaras för framtiden.

11 Kommunens centralarkiv
Myndighetens huvudarkiv finns på Västra Storgatan 15, nedre källarplan, och i
kommunhusets källare. Här förvaras dokument från 1862 och fram till idag. Där
finns protokoll från olika nämnder och styrelser, räkenskaper, betygskataloger,
klassfoton, klasslistor, skolhälsojournaler, hälso- och sjukvårdsjournaler,
elevakter och skrivelser av olika slag.
Totalt förvaras omkring 700 hyllmeter arkivhandlingar i arkivet. I Hallsbergs
kommuns arkiv finns material samlat från Sköllersta, Pålsboda, Hjortkvarn,
Vretstorp och Östansjö som idag ingår i Hallsbergs kommun.

12 Bygglovsarkivet i Hallsbergs kommun
Mellan år 1978 och 2006 registrerades bygglovsärenden i dokument- och
ärendehanteringssystemet Winess, nuvarande Platina, och alla bilagor med
ritningar mm. sparades i pappersformat. De ärenden som avslutades under den
perioden microfilmades och pappersoriginalen förstördes. De microfilmade
handlingarna kan nu sökas digitalt i Hyperdoc.
Ärenden mellan 2007-2008 finns både registrerade i Platina och bevarade i
pappersarkiv.
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Från 2009 finns ärenden både bevarade i verksamhetssystem digitalt och i
pappersarkiv.
Bevarade handlingar i pappersarkivet ligger sorterade på fastighetsbeteckning och
år när de startades. Eftersom handlingarna arkiverats i omgångar finns ärenden i
olika serier rörande samma år och fastighetsbeteckning.
Från 2019 finns miljö- och bygglovshandlingar endast bevarade digitalt i
verksamhetssystem. Detta i väntan på ett digitalt slutarkiv.

13 Gallring
Gallring sker enligt antagen dokumenthanteringsplan. Se intranätet för
aktuell dokumenthanteringsplan. Se 10 § Arkivlag angående gallring av
allmänna handlingar.

14 Arkivansvarig
Förvaltningschefen är arkivansvarig för nämndens verksamheter.

15 Arkivredogörare
Flera arkivredogörare finns i nämndens olika avdelningar. Arkivredogörarna
ansvarar för hanteringen av allmänna handlingar utifrån beslutad
dokumenthanteringsplan, inom sina respektive områden.


Förvaltningsstaben och SKY, Susanne Naeslund



Tekniska avdelningen, Annette Persson



Fastighetsavdelningen, Annika Löwegren



Miljö-, bygg- och livsmedelverksamheten, Ulla-Beth Larsson



Städavdelningen, Therese Lindh



Måltidsavdelningen, Sofia Atterstig



Bostadsanpassningen, Ewa-Karin Skagerlind



När det gäller alkohol- och tobakstillstånd, finns arkivredogörare på
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
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