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Gunilla Fröman, förvaltningschef
Danielle Littlewood, vatten- och avloppschef
Helena Lindgren, nämndsekreterare
Viktoria Grönholm, kostchef, paragraf 21
Katarina Härner, fastighetschef, paragraf 19, 28
Lars Östrot, serviceutvecklingschef, paragraf 19
Karin Ols, vatten- och avloppschef, paragraf 19-20, 27, 29-33
Jörgen Wihlner, park- och gatuchef, paragraf 19, 22-26
Maurizio Freddo, trafikplanerare, paragraf 23

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

2 (33)

Protokoll

3 (33)

Sammanträdesdatum
2021-03-17
Tekniska nämnden

Innehållsförteckning
Ärende

Sidnr

Upprop och val av protokolljusterare .................................................................................................................4
Godkännande av föredragningslista ..................................................................................................................5
Information .........................................................................................................................................................6
Information - Omvärldsbevakning avloppsrening...............................................................................................7
Information - Livsmedelsupphandlingen ............................................................................................................8
Information - Trafikpåverkan sommar 2021 .......................................................................................................9
Avgiftsfri markupplåtelse för uteserveringar och torghandel 2021 ...................................................................10
Svar på medborgarförslag - Karta med kommunala fruktträd ..........................................................................12
Svar på medborgarförslag - Hundlatriner och bänkar i Örsundsbro ................................................................14
Svar på medborgarförslag - Basketplan ..........................................................................................................16
Taxor och avgifter för tekniska nämnden 2022 ................................................................................................17
Försäljning Gånsta 56:1, Myggstigen 3-5 ........................................................................................................20
Ny kalkyl för nytt avloppsreningsverk...............................................................................................................22
Fastställande av VA-verksamhetsområde för Gånsta 3:6 med flera (Boglösarondellen) ................................25
Fastställande av VA-verksamhetsområde för del av Albäck 3:29 (Fjärdhundra brandstation) ........................27
Fastställande av VA-verksamhetsområde för Sneden 1:6...............................................................................29
Fastställande av VA-verksamhetsområde för Åkersberg 2:6, Åkersberg 2:21, Åkersberg 2:10 samt Åkersberg
2:44 ..................................................................................................................................................................31
Delegationsbeslut 2021 ...................................................................................................................................33

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Protokoll
Sammanträdesdatum
2021-03-17
Tekniska nämnden

Paragraf 17

Upprop och val av protokolljusterare
Beslut
Anders Wikman (NE) utses till protokolljusterare.
__________

Justerarnas signaturer
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Paragraf 18

Godkännande av föredragningslista
Beslut
Föredragningslistan godkänns.
__________

Justerarnas signaturer
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Paragraf 19

Information
Beskrivning av ärendet
Information från förvaltningen
Fastighetsavdelningen
Katarina Härner informerade om att Pepparrotsbadet öppnar i begränsad
omfattning för allmänheten på måndag 22 mars. Hon informerade också om läget
för nya gymnasiet utifrån att detaljplanen är överklagad.
Park- och gatuavdelningen
Jörgen Wihlner informerade om rekryteringen av chef till parkenheten och
stadsträdgårdsmästare.
Vatten- och avloppsavdelningen
Karin Ols informerade om vattenläckan på Östra Ringgatan.
Förvaltningschef Gunilla Fröman uppdaterade om läget för förvaltningen utifrån
covid-19 och om vaccinationerna som börjar på Kompassen om en vecka.
Information från ordförande
Tomas Rådkvist informerade om följande:
-Han kommer att besvara en skrivelse från kommunala tillgänglighetsrådet som
skickats till ledamöterna i tekniska nämnden.
-Information från ett gemensamt arbetsutskott angående vattenfrågor.
-Information från ett möte om Åsundagården.
Information från Plex
Anders Wikman informerade om följande:
-Förslag om tomträttsavtal med First Camp för Bredsands Camping.
-Detaljplanearbete för Kolarvik är påbörjad.
-Antagande av detaljplan för cirkulationsplatsen på Stockholmsvägen/Österleden.
-Redovisning av befolkningsutvecklingen.
__________

Justerarnas signaturer
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Paragraf 20

Information - Omvärldsbevakning avloppsrening
Beskrivning av ärendet
Information om vattenrening i samband med nya avloppsreningsverket. Vad som
ingår i byggprojektet och vad som väntar efter att verksamheten är igång.
Information om olika sätt att rena vattnet från till exempel microplaster och
läkemedel.
Föredragande: Karin Ols, vatten- och avloppschef
__________

Justerarnas signaturer
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Paragraf 21

Information - Livsmedelsupphandlingen
Beskrivning av ärendet
Presentation av resultatet av livsmedelsupphandlingen utifrån tekniska nämndens
beslut om riktlinjer i februari 2020.
Föredragande: Viktoria Grönholm, kostchef
__________

Justerarnas signaturer
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Paragraf 22

Information - Trafikpåverkan sommar 2021
Beskrivning av ärendet
Information om kommande förbättringar av infrastrukturen under 2021 och vilken
konsekvenser det kommer att få på trafikflödet. Ombyggnation kommer att ske vid
bland annat resecentrum, Fannakorset, cirkulationsplats
Stockholmsvägen/Österleden och Kungsgatan.
Föredragande: Jörgen Wihlner, park- och gatuchef
__________

Justerarnas signaturer
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Paragraf 23

Ärendenummer TF2021/200

Avgiftsfri markupplåtelse för uteserveringar och
torghandel 2021
Beslut
1. Tekniska nämnden inför avgiftsfri markupplåtelse för uteserveringar och
torghandel under perioden 2021-04-01 till 2021-10-31 för att underlätta för
det lokala näringslivet i samband med Coronapandemin.
2. Tekniska nämnden förlänger säsongen för uteserveringar och torghandel
en (1) månad under hösten till 31 oktober 2021.

Beskrivning av ärendet
Det lokala näringslivet har bett kommunen om stöd för att klara av
coronapandemins effekter på sina verksamheter. Under 2020 infördes en tillfällig
avgiftsbefrielse för markupplåtelser för uteserveringar och torghandel till en
kostnad av 200 000 kronor. Reaktionerna från näringslivet har varit positiva och
antalet uteserveringar och torghandlare ökade något.
Förvaltningen har även fått frågan om det är möjligt att förlänga säsongen för
framför allt uteserveringar.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning
Förvaltningens bedömning är att vi kan erbjuda avgiftsfri markupplåtelse för
uteserveringar och torghandel under 2021. Det innebär en minskad intäkt med
cirka 200 000-250 000 kronor.
Förvaltningen ser också en möjlighet att förlänga säsongen en (1) månad under
hösten fram till 31 oktober 2021. Däremot ser vi inte att det går att tidigarelägga
säsongen under våren på grund av snöröjning och sandupptagning. Om det
uppstår snöfall eller akut halka kan det bli stora problem för gående och cyklister
om vi inte kommer fram för att snöröja och sanda.
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till tekniska nämnden
1. Tekniska nämnden inför avgiftsfri markupplåtelse för uteserveringar och
torghandel under perioden 2021-04-01 till 2021-10-31 för att underlätta för
det lokala näringslivet i samband med Coronapandemin.
2. Tekniska nämnden förlänger säsongen för uteserveringar och torghandel
en (1) månad under hösten till 31 oktober 2021.

Justerarnas signaturer
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Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
1. Tekniska nämnden inför avgiftsfri markupplåtelse för uteserveringar och
torghandel under perioden 2021-04-01 till 2021-10-31 för att underlätta för
det lokala näringslivet i samband med Coronapandemin.
2. Tekniska nämnden förlänger säsongen för uteserveringar och torghandel
en (1) månad under hösten till 31 oktober 2021.
__________
Kopia till:
Kommunfullmäktige

Justerarnas signaturer
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Paragraf 24

Ärendenummer TF2020/923

Svar på medborgarförslag - Karta med kommunala
fruktträd
Beslut
Tekniska nämnden besvarar förslaget om en karta över kommunens fruktträd med
att det kan bli aktuellt i framtiden under förutsättning att kommunens bestånd av
fruktträd har ökat.

Beskrivning av ärendet
I oktober 2020 fick tekniska nämnden ett medborgarförslag med ett önskemål om
en karta över kommunens fruktträd som visar placering av alla fruktträd på
kommunal mark som får plockas, likt den de har i Norrköping, se bilaga.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning
Förvaltningen tycker att det är en intressant idé med en karta över kommunens
fruktträd men Enköpings kommun har inte samma förutsättningar som Norrköpings
kommun. De har 600 fruktträd medan Enköpings kommun i dagsläget har färre än
20 fruktträd på allmän platsmark. De flesta av dessa träd står dessutom i
perennytor och är svåra att nå utan att behöva stå i planteringen.
Förvaltningen anser att det i dagsläget finns för få träd för att det ska räcka som
underlag för en karta över fruktträden. Vi har i dag ingen plan för att öka antalet
fruktträd men om det bli aktuellt i framtiden kan det vara en god idé att ta fram en
karta över dessa.
Bilaga: Medborgarförslaget, KS2020/721.
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till tekniska nämnden
Tekniska nämnden besvarar förslaget om en karta över kommunens fruktträd med
att det kan bli aktuellt i framtiden under förutsättning att kommunens bestånd av
fruktträd har ökat.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
Tekniska nämnden besvarar förslaget om en karta över kommunens fruktträd med
att det kan bli aktuellt i framtiden under förutsättning att kommunens bestånd av
fruktträd har ökat.
__________

Justerarnas signaturer
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Paragraf 25

Ärendenummer TF2020/924

Svar på medborgarförslag - Hundlatriner och bänkar i
Örsundsbro
Beslut
Tekniska nämnden bifaller den del av medborgarförslaget som handlar om en bänk
och besvarar den del av medborgarförslaget som handlar om sopkorgar och
hundlatriner.

Beskrivning av ärendet
I oktober 2020 fick tekniska nämnden ett medborgarförslag om förbättringar i
Salnecke park i Örsundsbro, se bilaga. Förslagsställaren önskar sopkorgar och
hundlatriner vid kommunens bänkar längs gångstråket vid ån och en bänk längst i
öster i Salnecke park.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning
Förvaltningen har planer för att utveckla hela stråket mellan Salnecke park och
Örsundaån. Den del av medborgarförslaget som handlar om att komplettera
stråket med en bänk ligger i linje med detta och kan genomföras tills vi har
möjlighet att ta ett större grepp om stråket. Vi bedömer att kostnaden för detta
ryms inom befintlig driftsbudget.
Förvaltningen anpassar antalet sopkorgar och hundlatriner kontinuerligt för att
möta behovet. Under hösten 2020 kompletterade vi med en hundlatrin i östra delen
av Salnecke park. Förvaltningen har inte upplevt att det finns behov av ytterligare
sopkorgar eller hundlatriner i området. Vi följer utvecklingen i området och
bedömer vi att behovet uppstår så omvärderar vi beslutet.
Bilaga: Medborgarförslaget, KS2020/726.
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till tekniska nämnden
Tekniska nämnden bifaller den del av medborgarförslaget som handlar om en bänk
och besvarar den del av medborgarförslaget som handlar om sopkorgar och
hundlatriner.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
Tekniska nämnden bifaller den del av medborgarförslaget som handlar om en bänk
och besvarar den del av medborgarförslaget som handlar om sopkorgar och
hundlatriner.
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Paragraf 26

Ärendenummer TF2020/954

Svar på medborgarförslag - Basketplan
Beslut
Tekniska nämnden bifaller medborgarförslaget om en basketplan på befintlig
multisportyta i Bergvreten.

Beskrivning av ärendet
I juni 2020 fick Enköpings kommun ett medborgarförslag med önskemål om att en
befintlig multisportyta kompletteras med basketkorgar, se bilaga. Förslagsställaren
tycker att asfalten behöver göras ren och linjemålas. Dessutom att staketet
behöver höjas.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning
Förvaltningen tycker att idén om att utveckla multisportsytan vid JP Johanssons
gata med basketkorgar är bra. Förslaget stämmer väl överens med hur kommunen
vill utveckla multisportytorna i kommunen. Förvaltningen har även fått önskemål
om att placera ut bandymål på ytan och föreslår att multisportytan delas upp för att
möjliggöra utövning av båda sporterna samtidigt. Under 2021 kommer vi att
rengöra asfalten och sätta upp basketkorgar med högre staket bakom.
Bilaga: Medborgarförslaget, KS2020/459.
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till tekniska nämnden
Tekniska nämnden bifaller medborgarförslaget om en basketplan på befintlig
multisportyta i Bergvreten.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
Tekniska nämnden bifaller medborgarförslaget om en basketplan på befintlig
multisportyta i Bergvreten.
__________
Kopia till:
Kommunfullmäktige för kännedom
Förslagsställaren

Justerarnas signaturer
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Paragraf 27

Ärendenummer TF2021/216

Taxor och avgifter för tekniska nämnden 2022
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Taxor och avgifter för tekniska nämnden 2022 antas enligt bilaga 1.
Tekniska nämnden för egen del
Tekniska nämnden gör följande ändringar i bilaga 1, Taxor och avgifter för tekniska
nämnden 2022, innan det lämnas till kommunfullmäktige:


Förtydligande om giltlighetstid för boendeparkering, nyttoparkeringstillstånd



och landsbyggdskort.
Ställplats för husbil i hamnområdet och hamnplats med el ändras till 150




kronor per dygn och utan el ändras till 100 kronor per dygn.
En hamnplats ändras till att vara kostnadsfritt i tre timmar.
Veckopriset för en hamnplats utan el ändras till 500 kronor och med el till



800 kronor.
Avgiften för uteservering ligger kvar oförändrat på 350 respektive 450
kronor per månad.

Beskrivning av ärendet
Tekniska nämnden föreslår taxor och avgifter 2022 som underlag till beslut i
kommunfullmäktige.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning
Samhällsbyggnadsförvaltningen har gjort en översyn av nämndens taxor, vilket har
resulterat i förslag till taxor 2022 enligt bilaga 1.
Indexjusterade taxor och avgifter höjs med KPI (0,3%) respektive
entreprenadindex 3015 Väg- och Banavtalet (1,7%).
Inom gatuverksamheten finns det vissa avgifter som inte justeras i år. Detta beror
antingen på att avgiften ligger marknadsmässig i paritet med andra kommuner eller
så gör den låga förändringen av KPI att indexjusteringen inte leder till en förändrad
avgift då denna sätts i hela kronor. Parkeringsavgifter och felparkeringsavgifter
lämnas oförändrade då dessa är i paritet med avgifter i jämförbara kommuner med
Enköping.

Justerarnas signaturer
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Avgiften för korvvagn tas bort och inkluderas i tillfällig plats per kvadratmeter.
Hamnavgifterna förenklas och höjs till samma nivå som husbilsparkering i enlighet
med andra kommuner. Varuexponering utanför egen verksamhet justeras så att
avgiften blir rätt enligt zonindelningen. Avgiften ska vara högre för zon 1 än zon 2.
Avgifter för uteservering och varuexponering utanför egen affärsverksamhet
fortsätter successivt höjas i enlighet med vad som fastställdes vid föregående
taxebeslut för att nå en nivå jämförbar med andra kommuner. Avgifter avseende
tillfällig byggetablering lämnas oförändrade efter vår analys och jämförelse med
andra kommuner.
Avseende avgifter för persontransporter med taxi sker ingen förändring
Brukningsavgifter inom vatten- och avloppsverksamheten (va) höjs med 3% 2022.
VA arbetar sedan tidigare utifrån en flerårig horisont för hur taxorna ska utvecklas.
Detta för att möta det långsiktiga behovet av löpande drift, underhåll och
investeringar. Det finns därför en prognos för taxeutvecklingen som är kopplad till
kommunens långsiktiga investeringsplan samt bedömd budgetutveckling (bilaga 2).
Under 2021 förändrades vissa förutsättningarna vilket gör att takten i höjningarna
nu beräknas bli lägre kommande år. Detta främst utifrån att räntan i
kapitaltjänstberäkningarna sänkts, beroende på det låga ränteläget och nya
reglerna för hur räntan fastställs.
Bilaga 1: Tekniska nämndens taxor 2022
Bilaga 2: Taxeförändringar för vatten- och avlopp
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till kommunfullmäktige
Taxor och avgifter för tekniska nämnden 2022 antas enligt bilaga 1.
Arbetsutskottets förslag till kommunfullmäktige
Ärendet lämnas utan ställningstagande.

Yrkanden
Hans Olsson (S) yrkar på att ställplats för både båt och husbil ska kosta 150 kronor
per dygn med el och 100 kronor per dygn utan el. Veckopriset ska vara 800 kronor
med el och 500 kronor utan el.
Håkan Carlsson (L) yrkar på att hamnavgiften per dygn ska vara 150 kronor med
el, 100 kronor utan el och kostnadsfritt i tre timmar.
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Anders Wikman (NE) yrkar på att avgifterna för uteservering (450 kr resp 350 kr
per månad) lämnas oförändrade på grund av rådande pandemi. Nämndens beslut
om avgiftsfrihet i år gör det olämpligt att trappa upp avgiften just nu.
Rickard Daxner (SD) yrkar bifall till Hans Olssons och Håkan Carlssons yrkanden.

Beslutsgång
Ordförande ställer varje taxa där det finns ett yrkande mot förvaltningens förslag
enligt följande:


Hans Olssons yrkande om att ställplats i hamnområdet utan el ska kosta



100 kronor per dygn mot förvaltningens förslag på 150 kronor per dygn.
Ordförande finner att priset ska vara 100 kronor per dygn.
Hans Olssons yrkande om att ställplats i hamnområdet med el ska kosta



150 kronor per dygn mot förvaltningens förslag på 250 kronor per dygn.
Ordförande finner att priset ska vara 150 kronor per dygn.
Håkan Carlssons yrkande om att en hamnplats ska vara kostnadsfritt i tre



timmar mot förvaltningens förslag på 10 kronor per timme. Ordförande
finner att det ska vara kostnadsfritt i tre timmar.
Håkan Carlssons och Hans Olssons yrkande om att en hamnplats med el



ska kosta 150 kronor per dygn mot förvaltningens förslag på 250 kronor
per dygn. Ordförande finner att priset ska vara 150 kronor per dygn.
Håkan Carlssons och Hans Olssons yrkande om att en hamnplats utan el



ska kosta 100 kronor per dygn mot förvaltningens förslag på 150 kronor
per dygn. Ordförande finner att priset ska vara 100 kronor per dygn.
Hans Olssons yrkande om en hamnplats utan el ska kosta 500 kronor per



vecka mot förvaltningens förslag på 800 kronor per vecka. Ordförande
finner att priset ska vara 500 kronor per vecka.
Hans Olssons yrkande om en hamnplats med el ska kosta 800 kronor per



vecka mot förvaltningens förslag på 1200 kronor per vecka. Ordförande
finner att priset ska vara 800 kronor per vecka.
Anders Wikmans yrkande om oförändrad avgift för uteservering på 350
respektive 450 kronor per månad mot förvaltningens förslag på 430
respektive 580 kronor per månad. Ordförande finner att priset ska vara
oförändrat på 350 respektive 450 kronor per månad.

Ajounering mellan beredning och beslut i 20 minuter för fika och överläggning.
Kopia till:
Kommunfullmäktige
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Paragraf 28

Ärendenummer TF2020/398

Försäljning Gånsta 56:1, Myggstigen 3-5
Beslut
Tekniska nämnden beslutar att sälja bostadsrätterna på Gånsta 56:1, Myggstigen
3-5.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen har i uppdrag att se över om kommunen ska fortsätta äga fastigheter
där det inte längre bedrivs kommunal verksamhet. Myggstigen 3-5 har tidigare varit
ett LSS-boende för barn och unga upp till 21 års ålder i vård- och
omsorgsförvaltningens regi. Verksamheten har flyttat till nya lokaler eftersom
byggnaden ur brandsynpunkt visat sig olämplig som vårdboende.
Fastigheten är upplåten i bostadsrättsform (HSB Brf 116 Myggan i Enköping).
Vård- och omsorgsförvaltningen har sagt upp hyreskontraktet från och med 202006-30 och lokalerna står i dagsläget tomma. Ingen annan förvaltning har visat
intresse av att hyra lokalerna efter att ha hanterats i lokalsamordningsgruppen och
den har utretts för att se om den kan vara lämplig för annan verksamhet.
Byggnaden från 1990 ligger i Gånsta och är utformad som ett parhus i två plan.
Det finns två separata ingångar med en central trappa till övervåningen samt två
intilliggande garage.

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Protokoll
Sammanträdesdatum
2021-03-17
Tekniska nämnden

Ekonomi (2019)
Yta:
Driftskostnad:
Bokfört värde:

210 kvm
216 000 kr/år
172 000 kronor.

Vattenskada
När lokalerna stod tomma efter utflyttningen uppdagades en vattenskada på
parhusets bottenvåning. Det omfattade dusch/wc, bostadsrum, hall och tvättstuga.
Dessa delar är utrivna och torkade men ej återställda. En fastighetsvärdering har
förberetts och ska genomföras.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning
Förvaltningen föreslår att fastigheten säljs eftersom ingen kommunal verksamhet
är intresserade av att använda den och för att minska kostnader och risk för
skadegörelse.
Bilagor:
1. Plankarta, stadsplan 164 för södra Gånsta, med bestämmelser
2. Planbeskrivning, stadsplan 164 för södra Gånsta
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till tekniska nämnden
Tekniska nämnden beslutar att sälja bostadsrätterna på Gånsta 56:1, Myggstigen
3-5.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
Tekniska nämnden beslutar att sälja bostadsrätterna på Gånsta 56:1, Myggstigen
3-5.
__________
Kopia till:
Charlotte Bergdahl, fastighetsstrateg KLF
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Paragraf 29

Ärendenummer TF2021/217

Ny kalkyl för nytt avloppsreningsverk
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar en ny totalbudget för projektet Nytt avloppsreningsverk.
Ny budget (K1) är 760 miljoner kronor.
Tekniska nämnden för egen del
Tekniska nämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda och presentera möjliga
förslag till antingen omfördelning inom befintlig långtidsinvesteringsplan eller utöka
långtidsinvesteringsplanen. Förvaltningen ska också redovisa konsekvenser av
finansieringsalternativen och dess påverkar på VA-taxan.

Beskrivning av ärendet
Kommunens nuvarande avloppsreningsverk i hamnområdet är gammalt och slitet
och mycket svårt att bygga om under drift. Den befintliga anläggningen kommer
inte kunna möta framtidens reningskrav eller befolkningsökning.
I oktober 2013 beslutade därför tekniska nämnden att förvaltningen skulle utreda
förutsättningarna för ett nytt avloppsreningsverk. I utredningen jämfördes
möjligheten att överföra spillvatten från Enköping till Västerås med att bygga ett
nytt avloppsreningsverk i Enköping. Utredningen och förvaltningens bedömning var
att en överföringsledning till Västerås blir alltför kostsam jämfört med att anlägga
ett nytt avloppsreningsverk i Enköping. Detta redovisades i tekniska nämnden,
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
Den 13 mars 2017 beslutade kommunfullmäktige att ge tekniska nämnden i
uppdrag att planera för ett nytt avloppsreningsverk. I april 2017 beslutade tekniska
nämnden att ge förvaltningen i uppdrag att planera för ett nytt avloppsreningsverk.
I september 2018 tog tekniska nämnden beslut om att ansökan om tillstånd enligt 9
kapitlet Miljöbalken lämnas in till länsstyrelsens miljöprövningsdelegation för
etablering av nytt avloppsreningsverk (Lötens reningsverk) på del av fastigheten
Enköping Vappa 15:2. Ansökan avser även en ny utsläppspunkt .
Tillståndsansökan omfattar det nya avloppsreningsverket på en ny plats och en ny
utsläppspunkt för det renade vattnet. Tillstånd söks för att hantera avloppsvatten
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från maximalt 45 000 pe (personekvivalenter) från Enköpings tätort och omgivande
kransorter.
I november 2020 fick Tekniska nämnden tillståndet beviljat. Nämnden skickade
dock in en överklagan för att säkerställa och tydliggöra tillståndet kopplat till antalet
personekvivalenter. Denna överklagan godtogs och förtydligades enligt
kommunens vilja i februari 2021.
Projektet är nu inne i detaljprojekteringsskedet och en ny kalkyl (K1 i enlighet med
investeringsriktlinjerna) har därför tagits fram för projektet.
Den nya kalkylen överskrider det förra markeringsbeloppet med 200 miljoner
kronor. En avvikelse av denna storlek kräver ett politiskt beslut i
kommunfullmäktige i enlighet med investeringsriktlinjerna.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning
I bilagan finns samhällsbyggnadsförvaltningens utredning och bedömning.
I projektdirektivet prioriteras resultat över tid och kostnad.
Projektledningen har tillsammans med projektören analyserat möjligheterna till
förenklingar och andra kostnadsbesparande lösningar. Under hösten 2020 gav
styrgruppen projektgruppen i uppdrag att genomlysa projektet för att leta efter
effektiviseringar och förenklingar. Åtgärder som skulle syftat till att helt enkelt skulle
sänka investeringskostnaden. Detta arbete pågick parallellt med pågående
systemhandling. Resultatet av genomlysningen visar att några större besparingar
inte kan göras. Besparingar kan göras i storleksordningen 20-50 miljoner kronor,
men innebär då en ökad driftkostnad och är då i sammanhanget inget styrgruppen
eller projektgruppen rekommenderar att gå vidare med i första läget.
Förvaltningen och styrgruppen gör då följande analys av läget.


Resultatet går inte att pruta på då detta är lagkrav (tillståndet) som behöver



uppfyllas.
Tiden går inte att justera nämnvärt då ett föreläggande hotar (nuvarande



avloppsreningsverk uppfyller inte rening av kväve). Tillståndet för
verksamheten behöver tas i anspråk inom 5 år från att det vunnit laga kraft.
Kostnaden är det enda som går att justera för att nå projektmålet.

Ekonomisk påverkan på långtidsinvesteringsplan
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För att hantera projektets kostnadsökning ser VA-avdelningen över framtida
investeringar för verksamheten. Förvaltningen ser två alternativa lösningar:



Utökning av befintlig långtidsinvesteringsram med 200 miljoner kronor.
Omfördelning inom långtidsinvesteringsram med 200 miljoner kronor.

Prognosen för vatten- och avloppstaxan kommer inte att påverkas om
omfördelning inom långtidsbudgetramen sker. Om ramen utökas med 200 miljoner
kronor kommer taxeprognosen förändras och ökas med 1-2 procent per år.
Bilaga: PM, Nytt avloppsreningsverk, nytt beslut Kalkyl 1 (K1)
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar en ny totalbudget för projektet Nytt avloppsreningsverk.
Ny budget (K1) är 760 miljoner kronor.
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till tekniska nämnden
Tekniska nämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda och presentera möjliga
förslag till antingen omfördelning inom befintlig långtidsinvesteringsplan eller utöka
långtidsinvesteringsplanen. Förvaltningen ska också redovisa konsekvenser av
finansieringsalternativen och dess påverkar på VA-taxan.
Arbetsutskottets förslag till kommunfullmäktige
Ärendet lämnas utan ställningstagande.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
Ärendet lämnas utan ställningstagande.

Yrkanden
Anders Wikman (NE) yrkar på återremiss för att nämnden ska få ett underlag på en
mer detaljerad nivå, som förtydligar orsakerna till den dramatiska fördyringen.
Tomas Rådkvist (MP) yrkar avslag på Anders Wikmans förslag

Beslutsgång
Ordförande ställer förvaltningens förslag mot Anders Wikmans yrkande och finner
att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
__________
Kopia till:
Kommunfullmäktige
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Paragraf 30

Ärendenummer TF2021/143

Fastställande av VA-verksamhetsområde för Gånsta
3:6 med flera (Boglösarondellen)
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Verksamhetsområde för vatten, spillvattenavlopp, dagvatten gata samt dagvatten
fastighet för Gånsta 3:6 med flera fastställs enligt bifogad karta (bilaga 1).

Beskrivning av ärendet
Detaljplan för området Gånsta 3:6 med flera (området närmast Boglösarondellen)
vann laga kraft 2020-12-23 och kommer att bebyggas. Området kommer att förses
med kommunalt vatten och avlopp och verksamhetsområde för vatten, spillvatten,
dagvatten gata samt dagvattenfastighet ska därför bildas för att reglera rättigheter
och skyldigheter mellan fastighetsägare och VA-huvudmannen (Enköpings
kommun).
Verksamhetsområdet kommer att beröra följande fastigheter:





Gånsta 6:3
Gånsta 3:6
Gånsta 3:11
Gånsta 3:15

Vad är ett VA-verksamhetsområde?
Ett VA-verksamhetsområde är det område där kommunen har skyldighet att
leverera en viss vattentjänst. Det utgår från de behov området har enligt lagen
(2006:412) om allmänna vattentjänster. Om vattenförsörjning eller avlopp behöver
ordnas i ett större sammanhang med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller
miljö ska ett verksamhetsområde bildas. De vattentjänster som kan vara aktuella är
vatten, spillvatten, dagvatten gata och dagvatten fastighet. Med vatten menas
dricksvatten.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning
Den planerade exploateringen av Gånsta 3:6 med flera gör att vatten- och
avloppsfrågan behöver lösas i ett större sammanhang. Verksamhetsområde för
vatten, spillvatten, dagvatten gata samt dagvattenfastighet ska därför inrättas enligt
bifogad karta.
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Bilaga 1: Karta Gånsta 3:6 med flera.
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till kommunfullmäktige
Verksamhetsområde för vatten, spillvattenavlopp, dagvatten gata samt dagvatten
fastighet för Gånsta 3:6 med flera fastställs enligt bifogad karta (bilaga 1).
Arbetsutskottets förslag till kommunfullmäktige
Verksamhetsområde för vatten, spillvattenavlopp, dagvatten gata samt dagvatten
fastighet för Gånsta 3:6 med flera fastställs enligt bifogad karta (bilaga 1).
__________
Kopia till:
Kommunfullmäktige

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

26 (33)

Protokoll

27 (33)

Sammanträdesdatum
2021-03-17
Tekniska nämnden

Paragraf 31

Ärendenummer TF2021/144

Fastställande av VA-verksamhetsområde för del av
Albäck 3:29 (Fjärdhundra brandstation)
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Verksamhetsområde för vatten, spillvattenavlopp, dagvatten gata samt dagvatten
fastighet för del av Albäck 3:29 fastställs enligt bifogad karta (bilaga 1).

Beskrivning av ärendet
Detaljplan för del av Albäck 3:29 vann laga kraft 2020-09-29 och kommer att
bebyggas med en brandstation. Brandstationen kommer att förses med kommunalt
vatten och avlopp och verksamhetsområde för vatten, spillvatten, dagvatten gata
samt dagvattenfastighet ska därför bildas för att reglera rättigheter och skyldigheter
mellan fastighetsägare och VA-huvudmannen (Enköpings kommun).
Vad är ett VA-verksamhetsområde?
Ett VA-verksamhetsområde är det område där kommunen har skyldighet att
leverera en viss vattentjänst. Det utgår från de behov området har enligt lagen
(2006:412) om allmänna vattentjänster. Om vattenförsörjning eller avlopp behöver
ordnas i ett större sammanhang med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller
miljö ska ett verksamhetsområde bildas. De vattentjänster som kan vara aktuella är
vatten, spillvatten, dagvatten gata och dagvatten fastighet. Med vatten menas
dricksvatten.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning
Den planerade exploateringen av del av Albäck 3:29 gör att vatten- och
avloppsfrågan behöver lösas i ett större sammanhang. Verksamhetsområde för
vatten, spillvatten, dagvatten gata samt dagvattenfastighet ska därför inrättas enligt
bifogad karta.
Bilaga 1: Karta Albäck 3:29
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till kommunfullmäktige
Verksamhetsområde för vatten, spillvattenavlopp, dagvatten gata samt dagvatten
fastighet för del av Albäck 3:29 fastställs enligt bifogad karta (bilaga 1).

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Protokoll
Sammanträdesdatum
2021-03-17
Tekniska nämnden

Arbetsutskottets förslag till kommunfullmäktige
Verksamhetsområde för vatten, spillvattenavlopp, dagvatten gata samt dagvatten
fastighet för del av Albäck 3:29 fastställs enligt bifogad karta (bilaga 1).
__________
Kopia till:
Kommunfullmäktige
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Paragraf 32

Ärendenummer TF2021/145

Fastställande av VA-verksamhetsområde för Sneden
1:6
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Verksamhetsområde för vatten och spillvatten för Sneden 1:6 fastställs enligt
bifogad karta (bilaga 1).

Beskrivning av ärendet
Fastigheten Sneden 1:6 har en beslutad detaljplan som vann laga kraft 2015-11-19
och det finns nu ett intresse att exploatera fastigheten. Vatten och spillvatten är
framdraget till fastighetsgräns och verksamhetsområde för vatten och spillvatten
ska därför bildas för att reglera rättigheter och skyldigheter mellan fastighetsägare
och VA-huvudmannen (Enköpings kommun).
Fastighetsägaren kommer att ansvara för hantering av dagvatten inom området
eftersom hela detaljplaneområdet är utpekat som kvartersmark.
Vad är ett VA-verksamhetsområde?
Ett VA-verksamhetsområde är det område där kommunen har skyldighet att
leverera en viss vattentjänst. Det utgår från de behov området har enligt lagen
(2006:412) om allmänna vattentjänster. Om vattenförsörjning eller avlopp behöver
ordnas i ett större sammanhang med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller
miljö ska ett verksamhetsområde bildas. De vattentjänster som kan vara aktuella är
vatten, spillvatten, dagvatten gata och dagvatten fastighet. Med vatten menas
dricksvatten.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning
Den planerade exploateringen av Sneden 1:6 gör att vatten- och avloppsfrågan
behöver lösas i ett större sammanhang. Verksamhetsområde för vatten och
spillvatten ska därför inrättas enligt bifogad karta.
Bilaga 1: Karta Sneden 1:6.
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till kommunfullmäktige
Verksamhetsområde för vatten och spillvatten för Sneden 1:6 fastställs enligt
bifogad karta (bilaga 1).
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Arbetsutskottets förslag till kommunfullmäktige
Verksamhetsområde för vatten och spillvatten för Sneden 1:6 fastställs enligt
bifogad karta (bilaga 1).
__________
Kopia till:
Kommunfullmäktige
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Paragraf 33

Ärendenummer TF2021/146

Fastställande av VA-verksamhetsområde för
Åkersberg 2:6, Åkersberg 2:21, Åkersberg 2:10 samt
Åkersberg 2:44
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Verksamhetsområde för vatten och spillvattenavlopp för Åkersberg 2:6, Åkersberg
2:21, Åkersberg 2:10 samt Åkersberg 2:44 fastställs enligt bifogad karta (bilaga 1).

Beskrivning av ärendet
Vatten- och avloppsavdelningen planerar en ledningsomdragning som möjliggör
anslutning av ett antal hus nära golfklubben i Åkersberg. Några av fastigheterna
har dåligt dricksvatten och bristfälliga enskilda avloppsanläggningar. Eftersom de
dessutom ligger nära det befintliga verksamhetsområdet bör fastigheterna omfattas
av det kommunala verksamhetsområdet för vatten och spillvatten. Området är inte
utpekat i kommunens VA-plan och därför har vatten-och avloppsavdelningen valt
att endast inkludera de fastigheter som önskar anslutning i detta skede.
Fastigheten där golfklubben ligger (Åkersberg 2:44) är redan ansluten till
kommunalt vatten och spillvatten men behöver få en ny anslutning samt inkluderas
i verksamhetsområdet.
Verksamhetsområdet omfattar följande vattentjänster: vatten och spillvatten i
enlighet med bifogad karta.
Vad är ett VA-verksamhetsområde?
Ett VA-verksamhetsområde är det område där kommunen har skyldighet att
leverera en viss vattentjänst. Det utgår från de behov området har enligt lagen
(2006:412) om allmänna vattentjänster. Om vattenförsörjning eller avlopp behöver
ordnas i ett större sammanhang med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller
miljö ska ett verksamhetsområde bildas. De vattentjänster som kan vara aktuella är
vatten, spillvatten, dagvatten gata och dagvatten fastighet. Med vatten menas
dricksvatten.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning
De berörda fastigheterna har dåligt dricksvatten och bristfälliga enskilda
avloppsanläggningar och bedöms därför vara i behov av att vatten och avlopp
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ordnas i ett större sammanhang med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller
miljö. Verksamhetsområde för vatten och spillvatten ska därför inrättas enligt
bifogad karta.
Bilaga 1: Karta Åkersberg 2:6 med flera.
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till kommunfullmäktige
Verksamhetsområde för vatten och spillvattenavlopp för Åkersberg 2:6, Åkersberg
2:21, Åkersberg 2:10 samt Åkersberg 2:44 fastställs enligt bifogad karta (bilaga 1).
Arbetsutskottets förslag till kommunfullmäktige
Verksamhetsområde för vatten och spillvattenavlopp för Åkersberg 2:6, Åkersberg
2:21, Åkersberg 2:10 samt Åkersberg 2:44 fastställs enligt bifogad karta (bilaga 1).
__________
Kopia till:
Kommunfullmäktige
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Paragraf 34

Ärendenummer TF2021/149

Delegationsbeslut 2021
Beslut
Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.

Beskrivning av ärendet
Med kallelsen till nämndmötet följer en förteckning över fattade delegationsbeslut.
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till tekniska nämnden
Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.
__________
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