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Handläggare

Stadsarkitekt Gun Törnblad
Direktvalsnr 0221 -252 84

Stadsarkitektko ntoret
731 85 KÖPTNG

Besöksadress

Datum

20t6-10-r4
3 7b7

Postgiro

KOPINGS KOMMUN
Stad sa rk i te ktko nto ret

Kommunstyrelsen

överenskommelse om kommuner ¡ samarbete för samord-
nad energi- och klimatrådgivning 2017

Sammanfattning
Köpings, Arboga och Kungsörs kommuner tecknade 1999 etf avtal om en gemen-
sam energirådgivning ftir de tre kommunerna. Avtalet har reviderats och ftirlåingts
vid fyra tillfìillen att gälla samordnat med beslutade bidragsperioder fram till och
med år 2016. En ny överenskommelse/avtalsperiod att gälla ftir 2017 ãr nu aktu-
ell.

Ärende
Energi- och klimatrådgivningen syftar till att främja en effektiv och miljöanpas-
sad användning av energi, att minska energianvändningens klimatpåverkan och
bidra till att Sverige når de energi- och klimatpolitiska målen. Energi- och klimat-
rådgivningen ska ftirmedla lokalt och regionalt anpassad kunskap om energief-
fektivisering, energianvändning och klimatpåverkan. Rådgivningen ska även
skapa fürutsättningar att ftirändra energianvändningen i lokaler, bostäder och
transporter.

Riksdagen har beslutat om en ny förordning att gälla från och med I juli 2016 for
bidrag für den kommunala energi- och klimatrådgivningen under ett är 2017.

Utlysningen ftir bidrag till kommunal energi- och klimatrådgivning omfattar två
separata ansökningar; bidrag ftir grundläggande energi- och klimatrådgivning
samt bidrag ftir utökad energi- och klimatrådgivning. Dessutom finns möjlighet
att inom ramen ftjr det Nationella regionalfondsprogrammet ansöka om medel für
coacher inom energi och klimat (ref. CEK). Totalt 3 st ansökningar om statsbi-
drag behöver göras für att finansiera en heltidstjänst.

Bakgrund
Stadsarkitektkontoret i Köping har hiuills haft en samordnande roll, administrerat
verksamheten, ansökt om gemensamma bidrag och redovisat resultat till energi-
myndigheten. En person har varit anställd på heltid på stadsarkitektkontoret ftir
att ansvara ftir energi- och klimatrådgivning i de tre samverkande kommunerna.
Tjänsten är vakant från och med årsskiftet20l6l2017. En ny rådgivare planeras
anställas av Stadsarkitektkontoret i Köping under fürutsättning att statsbidrag en-
ligt de tre ansökningarna ovan beviljas.

Postadress Telefon Telefax

Kristinelundsvägen 4 0221 - 250 00 022't -25378 12 39 00-3
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Stad sa r k i te ktko nto ret Datum Beteckning

2003-08-12

Förvaltningens ståndpunkt
Arboga och Kungsörs kommuner har fran 20l l organiserat sina bygg- och mil-
jöfrågor i ett gemensamt forbund, Västra Mälardalens MyndighetsfÌirbund. Även
ansvaret ftir kommunernas energi- och klimatrådgivning har fürts över till myn-
dighetsftirbundet. Ett fortsatt samarbete mellan de tre kommunerna är önskvärt
och ett ftirslag till överenskommelse mellan Västra Mälardalens Myndighetsftir-
bund och Köpings kommun är upprättat enligt bifogat avtal.

Kommunstyrelsen ftireslås besluta

att godkänna ftireliggande ñrslag till överenskommelse om kommuner i samar-
bete für samordnad energi- och klimatrådgivning

att bemyndiga stadsarkitekten att ftir Köpings kommuns räkning underteckna av-
talet.

Gun Törnblad
Stadsarkitekt

Bilaga: Överenskommelser om kommuner i samarbete
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Overenskommelse om kommuner i samarbete för samordnad energi- och kli-
matrådgivning mellan Köpings kommun och Arbogas kommun samt Kungsörs
kommun

Energimyndigheten kan ge bidrag till Sveriges kommuner ftir att de ska tillhandahålla energi- och klimat-
rådgivning till hushåll, fiiretag och organisationer. Bidraget kan sökas av en kommun eller flera i samar-
bete.

Kommunerna Köping, Arboga och Kungsör, genom Västra Mälardalens Myndighetsftirbund, åtar sig att
under är 2017 samarbeta ftir gemensam energi- och klimatrådgivning.

Energi- och klimatrådgivning ska bedrivas inom ramen für ftirordning(2016:385), ftireskrift (STEMFS
2016:3), ansökan och beslut.

Köpings kommun åtar sig att bedriva energi- och klimatrådgivning i det geografiska område som de
samverkande kommunema hör till. Köpings kommun samordnar en ansökan som inkluderar de samver-
kande kommunerna. Köpings kommun söker det samlade bidraget ftir samtliga kommuner i detta avtal
och har allt ansvar für uppftiljning och redovisning. Köpings kommun ansvarar ftir att villkoren ftir energi-
och klimatrådgivningen fti lj s.

Överenskommelsen gäller även für samarbete och ansökan inom utökad kommunal energi- och klimat-
rådgivning.

Overenskommelsen gäller även ftir samarbete och ansökan inom CEK (coacher ftir energi och klimat).

För Arboga kommun 2016-10- För Kungsör kommun 2016-10-

KOPINGS KOMMUN
Stadsa rk itektkonto ret Datum Beteckning

Namnfartydligønde
Ansvarig ftirvaltningschef
für energi- och klimatrådgivningen

Telefax

I (1)

Postgiro

Namnförtydligande
Ansvarig ftirvaltningschef
für energi- och klimatrådgivningen

För Köpings kommun 2016-10-

NamnJörtydligønde
Ansvarig ftirvaltningschef
ftir energi- och klimatrådgivningen

Postadress

Stadsarkitektkontoret
731 85 KÖPING

Besöksadress Telefon

Kristinelundsvägen 4 0221 -25000 0221 -25378 1 2 39 00-3





Västra Mälardalens
Kommunalförbund
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Specialistavdel n ingen
Anders Melkersson
0221-67 0081

INFORMATION

Ðatum

20rc-la-14

Köpings kommun

3 7t s

lnformation angående förslag till renhållningstaxa 2017 tör
Köping, Arboga och Kungsörs kommuner.
Renhållningstaxa fiir att styra mot mer åfervinning.
Denna taxaär tänkt att leda till en ökad insamling av matavfall, fìirpackningar och
tidningar. Härmed styr taxan mot lokala och nationella miljömåI.

Samma taxekonstruktion som tidigare.
Grundprinciperna i taxekonstruktionen är samma som i tidigare taxa. Taxan består
av en fast avgift som ska finansiera fasta kostnader fiir bl.a. ftir kundtjZinst,
administ¡ation samt fri avlämning fiir hushållen av sorterat grovavfall och farligt
avfall vid återvinningscentralerna. Taxans rörliga avgift ska täcka kostnaderna lor
hämtning och behandling av matavfall och brännbarl avfall. Taxan innehåller
även separata avgifter ftir tilläggstjänster t.ex. extrahämtning och hämtning av
grovavfall.

Taxan styr mot att minska den brännbara delen samt öka återvinning av
färpackningar och matavfall.
Taxan skall stimulera hushållen att lämna sitt matavfall till insamling och därmed
bidra till produktion av bland annat biogas som kan nytdas som fordonsbränsle.
Liksom i tidigare taxa blir avgiften högre om man har stort kärl och tömning ofta,
detta i syfte att styra mot en mer rationell och miljöanpassad insamling med ökad
utsortering av bland annat ftirpackningar ur hushållsavfallet. Dessa styreffekter
finns i denna taxa. Taxan stimulerar också en god arbetsmiljö ftir insamlaren,
främst genom höga tilläggsavgifter ÍÌir långa dragavstånd och olämplig
kärlplacering.

Taxenivån ökar.
Avgiftsnivåema ökar ftir att erhålla en budget i balans. Avgiftsökning hänör
främst utifrån ökade kostnader ÍÌir insamling och transport i ftirhållande till
uttagna avgifter ftlr verksamhetsåret 2016 tillsammans med de av
Kommunalftirbundet VAFABMiIjö aviserade kostnadsökningar für
verksamhetsäret20I7. Sammantaget medftir detta ökade avgifter flor våra olika
kundgrupper, men avgiftsnivån bedöms även fortsättningsvis ligga i nivå med det
nationella genomsnittet. Ett normalt villahushåll i Köping, Arboga och Kungsör
kommer att med ftireslagen taxa betala 2 438ktlär ftir källsortering.

En taxa som ökar väsentligt är taxa ftir enskilda avlopp avseende "Tillägg för
tömning av slamavskiljare/slutentank på icke ordinarie arbetstid", vilket är
kopplat till den ökade kostnaden från leverantören ftir denna tjänst. Utifrån

I

Postadress Bes0ksadress Telefon
0221-67 00 90

Fax
0221-240 5Q

lnternet Bankgiro
www.vmkfb.se 220-8882
renhallning@vmkfb"se

Org.nr
22200A-1578731 85 Kðping Mästaregatan '13, Köping
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INFORMATION

Detum

2016-T0-14

historisk uppgifter baserade pâdatafran 2010-01-01 - 2}rc-rc-ß, har denna
tjtinst nyttjats vid sammantaget 4 tillfüllen.

De av Kommunalftirbundet VAFABMiIjö aviserade kostnadsökningar fÌir
verksamhetsåret 2017 påverkar även i till viss del avgiftema fÌir enskilda avlopp
och fett ftir våra kunder.

Våistra Målardalens Kommunalfórbund
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;:ì Bilaga till Följebrev.

Renhållningstaxo¡2017 - Köping, Arboga och Kungsör
Enfamiljshus/villor/småhus lnkl. moms

Kostnadsutveckl¡ng
Källsortering- brännbart K 140 : Bio K12A-140 - fastavgift
Källsortering- brånnbart K 140 - hemkompost- fastavgift
Källsortering- brännbart K 190 - Bio K1Z0-140 - fastavgift
Källsortering- brännbart K 190 - hemkompost- fastavgift

2016 d¡ff kr/år díff krfmån.
2246kr 792kr 16 kr
1767 kr 151 kr 13 kr
2 331 kr 199 kr t7 kr
I 852 kr 158 kr 13 kr

2017
2 438kr
1 918 kr

2 530 kr

2 010 kr





VästraMälardalens
Kommunalförbund
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Renhållningstaxa för Köpings kommun, Arboga kommun
och Kungsörs komrnun 2017

Taxan grundar sig på avgiftsprinciperna i Miljöbalken (SFS 1998:808).

Antagen av kommunfullmäktige i Köpings kommun 2016-xx-xx
Antagen av kommunfullmäktige i Arboga kommun 2016-xx-xx
Antagen av kommunfullmäktige i Kungsörs kommun 2016-xx'xx

Denna avfallstaxa träder i kraft 2017-01-01

Taxekonstruktion
Renhållningsverksamheten i Köping, Arboga och Kungsörs kommuner åir

avgiftsfinansierad.

Miljöbalken 27 kap 5 $ ger kommuner möjlighet att ta ut avgifter så att en
milj öanpassad avfallshantering främjas.

Detta gör att kommunernas avfallstaxa skall styra mot de mål som är uppsatta i
gällande avfallsplan och fÌireskrifter om avfallshantering. Taxan skall stimulera
till en god arbetsmiljö och ge kunden valfrihet avseende servicenivå. Taxan skall
finansiera de kostnader kommunen har fiir att kunna utftira det renhållningsansvar
och informationsansvar man har inom avfallshanteringen.

Allmänna bestämmelser
Avgifter ftir insamling, bortforsling och slutligt omhändertagande av
hushållsavfall samt därmed jämftirligt avfall i Köping, Arboga och Kungsörs
kommuner utgår med de belopp och på de villkor som framgar av denna taxa samt
av gållande Renhållningsordning für kommunema Köping, Arboga och Kungsör.

Till grund für taxan ligger också âgaravtaletmed Västra Mälardalens
Kommunalftirbund och det avtal om överfloring av renhållningsuppgiftema enligt
Miljöbalkens bestämmelser från Köping, Arboga och Kungsörs kommuner till
Västra Mälardalens Kommunalftirbund.

Angivna avgifter åir inklusive den av riksdagen beslutade mervärdesskatt, ftir
närvarande 25 o/o.

Tolkningsföreträde
Väistra MÈilardalens Kommunalftirbund äger tolkningsfü reträde över
renhållningstaxan.
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Renhållningsabonnemang
Alla bebyggda fastigheter som klassas som hushåll, flerfamiljshus, enfamiljshus,
fritidshus är skyldiga att inneha ett renhållningsabonnemang.

I Köping, Arboga och Kungsörs kommuner är samtliga fÌiretag och verksamheter
med likvärdigt hushållavfall jämfrirbart med det som kommer från enfamiljshus,
fritidshus och flerfamiljshus skyldiga att ha ett renhållningsabonnemang ftir
hushållsavfall.

Administrativa regler
Renhållningstaxan är indelad i en fast avgift och en rörlig avgift (hämtningsavgift)
fiir enfamiljshus och fritidshus. Detta för att kundema så rättvist som möjligt
endast skall betala für den servicenivå de utnyttjar. För flerfamiljshus och
verksamheter finns ett pris per behållare dlir fast och rörlig del ingår.
Den fasta avgiften skall utgå ftir alla bebyggda fastigheter. Här lämnas inte
dispens ftir eget omhändertagande.

Avgiftsskyldighet
Alla fastighetsinnehavare åir skyldiga att meddela Västra Mälardalens
Kommunalftirbund att de äger en bebyggd fastighet i Köping, Arboga och
Kungsörs kommun, samt beställa ett abonnemang fiir hushållsavfall.
Fastighetsinnehavare är skytdig att hålla sig väl underrättad om gällande
ftireskrifter i renhållningsordningen samt att informera de som bor i eller är
verksam på fastigheten om skyldigheten att folja föreskrifterna.

En fastighet kan bestå av flera byggnader/hushåll som vart och ett skall betala en
fast avgift (till exempel visst antal bostäder eller hushåll på samma
fastighetsbeteckning) samt ha ett abonnemang som motsvarar den uppkomna
mängden hushållsavfall.

Fastighetsinnehavare eller den eller de som enligt I kap 5 $
Fastighetstaxeringslagen (1979:1 152) ska anses som fastighetsägare ska betala
angivna avgifter till Västra Mälardalens Kommunalfiirbund. Tomträttsinnehavare
jämställs med fastighetsinnehavare. Avgiftsskyldigheten kan i vissa fall överlåtas
till nyttjanderättshavare med dennes medgivande. Sådant överlåtande ska först
godkännas av Västra Mälardalens Kommunalftirbund.

Västra Mälardalens KommunalfÌirbund har rätt att besluta om avgiftsskyldigheten
skall återgå till fastighetsinnehavaren om nyttjanderättshavaren inte fullgör sina
skyldigheter gentemot Västra Mälardalens Kommunalftirbund, eller avflyttar från
fastigheten. Västra Mälardalens Kommunalftirbund skall underrätta
fastighetsinnehavaren och nynj anderättshavaren om sådan ändring sker.
Fastighetsinnehavaren skall då svara fiir betalning av avgifter från och med den
dag Västra Mälardalens Kommunalftirbund underr?ittat om återgången av
avgiftsskyldigheten.

Anmälan om att en fastighet överlåtes till annan innehavare och den tidpunkt från
vilken den nye innehavaren ska betala renhållningsavgifterna ska snarast anmälas
till Västra Mälardalens KommunalfÌirbund av den nuvarande
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fastighetsinnehavaren. Nuvarande/ftiregående fastighetsinnehavare svarar för
avgifterna tills sådan anmälan giorts.

Betalning
Avgift tas ut enligt fastställd renhållningstaxa ftir varje enskild dänst som är
antagen av kommunfullmäktige i respektive kommun, Köping, Arboga och
Kungsör. Renhållningsavgiften delas upp ftir enfamiljshus och fritidshus i en fast
avgift och en rörlig avgift, se vidare under "Abonnemangstyper ..."nedan.

Den rörliga avgiften baseras på val av behållartyp, gångavstånd (gäller endast
flerfamiljshus och verksamheter), k?irlstorlek och hämtningsintervall vilket
framgår av renhållningstaxan.

Avgiftema ftir regelbunden hÊimtning ftir enfamiljshus debiteras i efterskott tre
gånger per är, i januari, maj och september. För fritidshus sker debitering en gang
per år under hämtningsperioden. Flerfamiljshus och verksamheter debiteras ftir
regelbunden hämtning varannan eller varje månad.
Övriga avgifter debiteras efter utfiird tjänst. Det finns möjlighet att ansöka om
autogiro samt e-faktura.

Vid fiirsent inkommen betalning utgår dröjsmålsränta, enligt 6 g Råintelagen
(1975:635), med en vid varje tid gällande referensr¿inta med tillägg av 8
procentenheter. Påminnelseavgift på 60 kronor och kravavgift på I 60 kronor tas ut
enligt gällande lagstiftning. Vid utebliven betalning och så låinge skulden är
obetald kan hämtningsfrekvensen dras ned till lägsta möjliga nivå utan risk ftir
människors hälsa eller miljö uppstår.

Fastig hets in nehava rens ansvar
Enligt renhållningsordningen tillhandahåller Västra Mälardalens
Kommunalftirbund på fastighetsinnehavarens bekostnad godkända behållare i
erforderligt antal. Fastighetsinnehavaren ansvarar för behållarnas rengöring och
underhåll samt att avfallsutrymmen hålls städade. Om annat inte överenskommits
ingår kostnader ftir kärl i avgiften fìir h¿imtning av hushållens avfall.

Det är även fastighetsinnehavarens ansvar att fÌiremål som kan skada personal inte
läggs i avfallsbehållare. I ansvaret ingår även att upprätthålla fiamkomlig väg med
tillräcklig bredd für att dra kärl mellan behållarens uppställningsplats och
hämtningsfordon (se handboken "råd och anvisningar") samt att under vintertid se
till att vägen är skottad och sandad. På hämtningsdagen skall kärlet placeras vid
tomtgräns, eller på annan plats anvisad av Västra Mälardalens Kommunalforbund.

Fastighetsinnehavaren ftr enfamiljshus och fritidshus samt låigenhetsinnehavare
kan lämna sitt grovavfall och farligt avfall enligt anvisningar till .A.terbruken
(.Ä.tervinningscentraler). Kosbrader fìir detta ingår i taxans fasta del ftir
enfamiljshus, fritidshus och flerfamiljshus (lägenhetsinnehavaren). Returpapper
(tidningar och liknande) och ftirpackningar av papper, plast, metall och glas kan
lämnas på Återbruken eller återvinningsstationerna.
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Dispenser och ansökan om ändringar i abonnemang
Andrade hämtningsfürhållanden skall omgående anmälas till Vâstra Mälardalens
KommunalÍtirbund av fasti ghetsägare eller fasti ghetsinnehavare.

Vid ändring av abonnemang utgar en åindringsavgift på 168 kronor enligt bilaga
A. Avgiften debiteras i samband med nästkommande ordinarie debiteringstillftille.
Vid ägarbyten och vid ändringar som orsakas av Västra Mälardalens
Kommunalftirbund utgår ingen Ëindringsavgift .

Fastighetsinnehavare som avser att ansöka om uppehåll fran hämtningstjänst av
hushållsavfall skall lÊimna en skriftlig ansökan till Västra Mälardalens Kommunal
ftirbund senast I manad innan tänkt uppehåll. Uppehåll i hämtning vid
permanentbostad efter ansökan medges fastighetsinnehavare eller
nyttjanderättshavare om fastigheten inte kommer att utnyttjas under en
sammanhängande tid om minst 3 månader. Handläggningsavgift vid ansökan ¿ir

436 kronor när särskild utredning krävs. Fast avgift utgår enligt bllagaA under
den period uppehåll i hamtning beviljats.

För fritidshusägare måste uppehållet gälla ftir hela hämtningssäsongen, maj till
och med september. Handläggning av ansökan och intagning av kärl enligt taxa
bilaga A. Fast avgift utgår enligt bilaga A under den period uppehåll i hämtning
beviljats.

Två närliggande fastigheter kan efter skriftlig ansökan till Västra Mälardalens
Kommunalftirbund medges delad hämtning. Förutsättningama fÌir att fä delad
hämtning beviljad regleras av renhållningsordningens bestÈimmelser. Fast avgift
enligt bilaga A utgar ftir samtliga enfamiljshushåll även vid delning av
abonnemang. Samma regler gäller även ftir fritidshus.

Avgift utgår även vid tillftillen då behållare inte använts sedan fìiregående
hämtningstillÍÌille. Avgift utgår även om behållare inte varit tillgänglig enligt
renhållningsordningens bestämmelser ftlr hämtning vid hämtningstillftillet.

Abonnemangstyper för hämtning av hushållsavfall exklusive slam
och latrín
Renhållningsabonnemangen ?ir uppdelade i en fast avgift (grundavgiften) samt i
en rörlig avgift som bestäms beroende på vald hämtningstjänst.

Grundavgift
Grundavgift skall tas ut för samtliga bebyggda fastigheter inom kommunerna
Köping, Arboga och Kungsör. Grundavgiften utgår även vid dispenser som
befrielse och uppehåll i hämtning.

Grundavgiften ñnansierar kostnader som inte betalas genom hämtningstjtinsten.
Det gäller bland annat information, avfallsplanering, registerhållning, kundtjänst,
fastigheter, miljöarbete, återvinningscentraler, omhändertagande av farligt avfall,
småbatterier, kyl och frys samt transporter av grovsopor.
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Grundavgiften är frir enfamiljshus och fritidshus baserad på antal hushåll. För
flerfamiljshus och verksamheter är den fasta avgiften baserad på avfallsmåingd
istället ftir antalet hushåll.

Hämtningsabonnemang (rörlig avgift)
I Köping, Arboga och Kungsörs kommuner finns två abonnemangstyper fìir
hämtning av hushållsavfall:

- Hemkomposteringsabonneman g

Hemkomposteringsabonnemang innebär att hushållen själva komposterar allt sitt
komposterbara hushållsavfall enligt de regler som anges i Renhållningsordningen
Brännbart hushållsavfall placeras i behållare som töms varannan vecka.
Undantaget de som fått beviljat hämtning l3 ganger per år av brännbart
hushållsavfall.

- Källsorteringsabonnemang
Källsorteringsabonnemang innebåir att hushållen sorterar sitt avfall och placerar
komposterbartirötningsbart hushållsavfall (bioavfall) och brännbart hushållsavfall
i skilda behållare.

Respektive behållare töms minst varannan vecka. Avgifter utgår enligt bilaga A.
Behållarna töms efter beställ intervall.
Om avfallet inte sorteras enligt de regler som gäller ftlr aktuellt abonnemang utgår
en felsorteringsavgift enligt bilaga A. Avgiften debiteras i samband med
nästkommande ordinarie debiteringstillfrille.

För sådan håimtning dåir andra metoder än de konventionella tillåimpas, eller dåir

ftirhållandena v2isentligt awiker fran vad som är normalt, får Västra Mälardalens
Kommunalftirbund avtala om såirskilda avgifter efter samråd med berörda
fastighetsinnehavare. De grunder som anges i27 kap 5$ Miljöbalken ska därvid
beaktas.

Budning tillEimpas für extra tömning av behållare, hämtning av grovavfall samt
kyl och frysskåp. Avgift utgår enligt bilaga A.

Abonnemangstyper för företag, verksamheter och flerfamiljshus
För flerfamiljshus och verksamheter är den fasta avgiften baserad på avfallsmåingd
istâllet ftir antalet hushåll. Sophåimtningsabonnemangen som är tillgåingliga ftir
ftiretag, verksamheter och flerfamiljshus är kärl/containerlmarkbehållare för
brännbart avfall, kärl ftir bioavfall, kärl fìjr deponirest samt behållare für fürpackat
matavfall (endast ftir ftiretag och verksamheter).

Komprimerade Kärl
Inga abonnemang tecknas für komprimerade ktirl på grund av tekniska eller/och
arbetsmiljöskäI. Befintliga bör avslutas efter överenskommelse med kunden.

s (8)
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Deponi
Så kallat icke brännbart hushållsavfall är en deponifraktion och skall av varje
fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare sorteras ut och hållas skilt från
annat hushållsavfall. Hushållkan låimna sitt icke bråinnbara hushållsavfall på
kommunernas återbruk. Företag, verksamheter och flerfamiljsfastigheter kan välja
att ha ett deponiabonnemang.

Slam
Avfal I frå n h ushåll med enskilda avloppsanläggningar
Slamtömning beställs hos Västra Mälardalens Kommunalfìirbund.

Tillgänglighet vid slamtömning
Slamavskiljare och slutna tankar som uppfyller kraven enligt gällande svensk
standard ska tömmas minst I gang per år.

Slamavskiljare, slutna tankar och minireningsverk ska vara tillgängliga ftir
slamsugningsfordonet.
Tömningsarbete ska kunna genomfÌiras i enlighet med Arbetsmiljöverkets
fü reskrift er om belastningsergonomi (AFS 20 12 :2).

Höjdskillnad mellan fordonet och brunnens bottens ñr enligt Renhållningsordning
inte överstiga 7 meter. Sughöjd far inte överstiga 6 meter. Avstandet mellan
uppställningsplats ftir hämtningsfordon och anläggningens botten bör inte
överstiga 20 meter. Enligt renhållningstaxan utgår tilläggsavgift per ytterligare
meter slang över 20 meter. Avstånd över 50 meter mäts som var 5 meter enligt
taxan. Lock eller manslucka får inte vara övertäckta vid tömningstillfìillet och
skall kunna öppnas av en person. Fastighetsägaren ansvarar fiir anläggningens
skötsel och underhåll.

Tillgänglighet vid hämtning av fosforfilter material
För håimtning av filtermaterial i fosforftillor ska utrymme ftir kranfordon finnas.
Avståndet mellan kranfordonets angöringsplats och fosforfülla får vara högst 8
metet om filtret väger max 500 kg och högst fem 5 meter om filtret väger max
1000 kg. Den fria höjden ska vara minst 7 meter över kranfordonet och i
arbetsområdet ftir att kunna tömma fosforfÌillan.

FosforfÌillor med fosformaterialet i lös vikt hämtas med konventionell
slamtömningsbil. Tömningsavgift inklusive transport till av Västra Mälardalen
kommunalfÌirbund anvisad avlämningsplats debiteras per timme samt
behandlingskostnader. Krav på tillgänglighet vid tömning enligt kraven für
slamtömning.

Latrin
Latrinhämtning sker regelbundet med ett längsta tidsintervall av varannan vecka
ftir permanentboende och für fritidshus enligt schema. Västra Mälardalens
Kommunalftirbund tillhandahåller det antal behållare som ingår i valt
abonnemang. Extra behållare beställs mot en avgift. Fastighetsägaren svarar ftir
montage av behållare.

6 (8)
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Latrinhämtning från fritidshus utfürs och avgift uttas fÌir minst 6
hämtningstillfüllen under perioden maj till och med september.

Avgift lor latrinhämtning från permanent bebodda fastigheter och behållare samt
fran fritidshus redovisas i bilaga A.

Latrinbehållare skall fürslutas av fastighetsinnehavare och placeras vid
fastighetsgrÈins så nåira uppställningsplats ftir hämtningsfordon som möjligt (max

5 meter), alternativt till plats som anvisats av Västra Mälardalens
Kommunalfürbund, såvida inte såirskilda skäl fÌireligger. Vid hämtning där
hjälpmedel inte kan användas är maxvikten l5 kg per behållare i enlighet med
Arbetsmiljöverkets ftireskrifter, Tömningsarbete ska kunna genomfüras i enlighet
med Arbetsmilj överkets fijreskrift er om belastningsergonomi (AFS 2Al2:2).

Budning sker endast i samband med ordinarie hämtning efter beställning, avgift se

bilaga A.

Extra hÍimtning utftirs på beställning, se bilaga A.
Fran fastigheter belägna på öar utan bro eller fürjeftirbindelse sker håimtning fran
uppsamlingsplats på fastlandet, om inte annat överenskommits med Västra
Mälardalens Kommunalförbund. Se även SÈirskilda bestämmelser fÌir fastigheter
på öar utan broar och ftirjeftirbindelser, enligt nedan.

Vid hämtning fran fastigheter där farbar väg saknas skall behållarna lämnas på
anvisad plats efter överenskommelse med Västra Mälardalens Kommunal
ftirbund. Se Särskilda bestämmelser ftr fastigheter på Oar utan broar och
fÌirjeförbindelser.

Särskilda bestämmelser för fastigheter på öar utan broar och
fârjeförbindelser
För fastigheter på öar utan broar eller fürjeftirbindelser gäller särskilda
bestämmelser om hämtning av hushållsavfall och latrin.

En ansökan om hämtning på ön kan godkännas under fÌirutsättning att samtliga
kriterier och krav i bestämmelserna är uppfyllda. Dessa kriterier och krav är:

att vattendjupet tillåter vår entreprenör att lägga till vid brygga
utan några problem
att om säckama och behållare skall hämtas fran brygga
accepteras inte manuell lyft fran &yggatill båt utan hämtning
måste kunna ske med k?irra eller lyfthjälpmedel (till exempel
lyftkran)
att sopsäckamafät väga max l5 kg
att överfyllda eller trasiga säckar och behållare hämtas inte
att säckar/behållare med felsorterat innehåll hämtas inte
att säckar/behållare som inte uppfrller våra villkor lämnas kvar
fÌir ompackning och hämtas ftirst vid nästa hämtningstillfülle

7 (8)
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Annars skall hushållsavfallet lämnas i ett kärl på särskilt anvisade platser, så
kallade gemensam uppställningsplats på fastlandet, efter överenskommelse med
Västra Mälardalens Kommunalñrbund. Utrymmet skall om möjligt hållas låst och
endast vara tillgängligt ftir fastighetsägarna från ön. Fastighetsägare eller
nyttjanderättshavare ska själva lämna sitt avfall i dessa kåirl.

Särskilda bestämmelser för fastigheter där farbar väg saknes
För fastigheter som inte har farbar väg gäller särskilda bestämmelser für hämtning
av hushållsavfall inklusive grovavfall och latrin.

Hushållsavfall skall lämnas i behållare på såirskilt anvisade platser efter
överenskommelse med Västra Mälardalens Kommunalfürbund. Utrymmet skall
om möjligt hållas låst och endast vara tillgängligt ftir fastighetsinnehava¡en eller
nyttjanderättsinnehavare. Det är fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren
som har ansvaret ftir innehållet i kåirlet.

Entreprenören kan om kärlet innehåller felsorterat avfall låta bli att tömma kärlet
tills fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren har packat om kärlet så
endast rätt innehåll hnns. Möjlighet till budning finns eller så hämtas det vid nästa
ordinarie hämtningstillfrille.

Ktillsorterade ft)rpackningar skall lämnas på Ätervinningsstation elle¡ Återbruk
Farligt avfall lämnas på Äterbruken. Grovavfall skall lämnas på Återbruken.

Bilagor:
Bilaga A
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Taxa fcir enskilda avlopp Köping 2017
Bi aA

MNINGSTAXA 2017
Tjänst Slamsugnings-

avgift
Behandlings-

avgift
Summa

(exkl. moms)
Summa

(inkl. moms)
Enhet

Slamavskiljare/sluten tank max 3 m3 enligt
körschema, slang max 20 m

659,95 kr 191.25 kr 851,20 kr I 064 kr Kr/st

Tillägg för volym över 3 m3 177,40 kr 85.00 kr 262í4 Rr 328 kr Kr/m3
Tillägg för köksbrunn, inkl 1 m3, samtid¡gt
med tanktÖmning

177,40 kr 85,00 kr 262,40 kr 328 kr K¡/m3

Tillägg fÖr tÖmning på annan dag ân
ordinarie dag.

1 932,00 kr 1 932,00 kr 2415k¡ Kr/st

Tillågg fÖr tÖmning av
slamavskiljare/slutentank på icke ordinarie
arbetstid

5 064,80 kr 5 064.80 kr 6 331 kr Kr/st

Tömning av enbart kÖksbrunn se
slamavskiljare

Tillägg fÖr hinder (ej tillfälligt) på vag så att
tÖmning ej kan genomfÖras.

716,00 kr 895 kr Kr/st

ïillågg för hinder vid brunnslock ex.
fastfruset, framgrävning eller andra hinder
som måste åtgärdas innan tÖmning kan
oenomföras.

702ÍQ kr 878 kr Kr/st

T¡llågg fÒr en extra personal i samband med
tömning dår extra slang erfordras

600,00 kr 750 kr Kr/st

Tillågg för slang från 20 m till 30 m,
(lnnefattar ChauffÖr + extra slang)

208,00 kr 260 kr Krlst

I¡llågg för slang frän 20 m till 40 m
(lnnefattar ChauffÖr + extra slang)

419,20 kr 524k¡ K¡lst

Tillägg fÖr slang från 20 m till 50 m
(lnnefattar ChauffÖr + extra slang)

746,4O kr 933 kr Kr/st

ïillligg fÖr slang Över 50 m per 5m
lnnefattar ChauffÖr + extra slang)

216,80 kr 271 k¡ kr/Sm

Fosforfällor Kranbil Behandlings-
avgift

Summa
(exkl. moms)

Summa (inkl.
moms)

Enhet

lnsamling av reningsmaterial från
fosforfällor. < 500 Kg

2124,64kr 525,00 kr 2 649,60 kr 3 312 kr Krlst

lnsamling av reningsmaterial från
losforfållor. 500 - 1000 kg

2124,40kr 1 050,00 kr 3174,4Ok¡ 3 968 kr Krlst

Ni som har avstånd från slambilens hånvisade uppstållnings plats till slamavskiljarens/tankens botten på över
20 meter gåller följande: ArbetsmiljÖverkets regler säger att erbetet med långa slangdragning blir fÖr tungt.
För att kunna genomföra tömningar med över 20 meter slangdragning fÖrstärks bemanningen, enstaka undantag
kan dock förekomma.



2017

liler
130-140 liler
90

Kärl 1

Delat kárl '120-1

1114

ingstaxor 2017 - Köping, Arboga och Kungsör
Enfamiljshus/villor/småhus inkl. moms
Bilaga A

avglft tas ut per hushåll och år oavsett val av abonnsmangsform och

Fast avglft tas ut även vid befrielso ouer uppehåll i håmtning.

Där sidlastare används informeras abonnenten om uppställn¡ngsplats för behållare.

den rðrllga årsavgiften för komposterbart avfall ingår godkända kompostpåsar
ni behÖver nya kompostpåsar flaggar ni genom att sätta en komposlpåse ¡ tocket på den

behållaren. Håmtn¡ngsper$onalen lämnar dá en ny bunt kompostpåsar vid nästa h¿tmtning.

del i central

I lg4 krårsavgift per hushåll

i anslutning t¡ll stannstålle för

1

tiII VMKF
av man

Ans0kan



Rörliga årsavgifter
2017Hämtn varannan vecka

avfalln Pris i kr
Kärl 130-140 liter 579,20
Kärl190 liter 652,80
Kär!240 liter 800,00
Kärl 370 liter 1 356,80
Delat kärl 130-140 liter 380 00
Delat kärl 190 liter

Kom
Käd 120-140 liter 416,00
Delat kärl 120-140 liter 327,20

Rörli del icentral ml
av brännbart, ochHämtn irest 891

Hämtning av brännbart och deponirest (Hemkompostering)
520 00

Ren llningstaxor 2017 - Köping, Arboga och Kungsör
Enfamiljshus/villor/småhus exkl. moms
Bilaga A
Fast årsavgift per hushåll 955,20 kr
Fast avgift tas ut per hushåll och år oavsett val av abonnemangsform och
kärlstorlek

Fast avgift tas ut även vid befrielse eller uppehåll i hämtning.

Behållare skall stå itomtgräns i anslutning tillstannställe för hämtningsfordon.
Där sidlastare används informeras abonnenten om uppställningsplats för behållare.

I den rörliga årsavgiften för komposterbart avfall ingår godkända kompostpåsar.
När ni behöver nya kompostpåsar flaggar ni genom att sätta en kompostpåse i locket på den
bruna behållaren. Hämtningspersonalen lämnar då en ny bunt kompostpåsar vid nästa hämtning

Kärl 30-140 liter 389 60

hämtning av det brännbara kärlet kan beviljas efter ansökan där man klarar
veckors intervall med minsta kärlet. Ansökan skickas t¡llVMKF
rannan



Säsongsavqifter (mai - sept)
Hämtninq 1l gsr/säsons 2017
Brännbart avfall Pris ikr

Kärl 190|íter 584
Kär|370 liter 900
Kär|660 liter I 590
Delad Kärl 190liter 306

avfall
Kärl 120-140liter 448
Delat kärl 120-140 liter 401

och

Budningsavgifter

(maj - september)

Behållarhyra I

säsong
Hämtningsavgift /

tillfälle

Kåirl 190liter 285 551
Kärl 370liter 461 641

Erennþart awall Pris i kr
Container 3 kbm 2 772
Container 5 kbm 3 179
Çonta¡ner I kbm 3 354

respektive intagningsavgift samt tvätt av container tillkommer.
för budning år avsedd för hushållsavfall och skall tömmas minst en gång var

14:e de kommunala renhål

Renhållningstaxor 2017 - Köping, Arboga och Kungsör
Fritidshus inkl. moms
Bilaga A

årsavgift per hushåll och säsong 651

Fast avgift tas ut per hushåll och säsong oavsett val av abonnemangsform och kärlstorlek
Fast avgift tas ut även vid befrielse eller uppehåll i hämtning.

och 3todek pâ kårt beser¡s på antål hushá[.)

Hämtning sker vid ll tillfällen under perioden maj - september
tömningên behöver ske flera gånger än vid I I tillfällen under håmtningssäsongen

avglft som motsvarar 1t11 del av avgiften ovan per sxtra hämtnlngst¡llfälle.
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Säsongsavgifter (maj - septl
Håmtninq 1l gsrlsäsons 2017
Brännbart avfall Pris i kr

Kärl 190liter 467,20
Kär1370 liter 720,00
Kär|660 liter 1272,00
Delad Kärl 190liter 244,80

Komposterbart avfall Pris i kr
Kärl 120-140 liter 358,40
Delat kärl 120-140 llter 320,80

Hämtn i n g : brännbart, komposterbart och deponirest 51'l ,2U

Budningsavgifter

(maj - september)

Behållarhyra /

säsong
Hämtningsavgift /

tillfälle
Deponirest Pris i kr Pris i kr

Kärl 190liter 228,00 440,80
Kärl 370 liter 368,80 512,80

Erannþert avtall Pris i kr
2 217,60Container 3 kbm

contarner 5 Kbm 2 543,20
Gontainer I kþm 2 693,20

Utkörning respektive intagningsavgift samt tvätt av container tillkommer.
Container för budning är avsedd för hushållsavfall och skalltömmas minst en gång var
14:e dag enligt de kommunala renhållningsföreskrifterna.

Ren lningstaxoî 2017 - Köping, Arboga och Kungsör
Fritidshus exkl. moms
Bilaga A

ast årsavgift per hushåll och säsong 520,80 kr

Fast avgift tas ut per hushåll och säsong oavsett valav abonnemangsform och kärlstorlek
Fast avgift tas ut även vid befrielse eller uppehåll i hämtning.

g avg u
och sto¡lek på kårl baseras på antal hushåll.)

Hämtning sker vid ll tillfällen under perioden ma¡ - september
tömningen behöver ske flera gånger än vid I I tillfållen under hämtningssäsongen

avgift som motsvarar 1111 del av avgiften ovan per extra hämtningstillfälle.



Bilaga A Flerfamiljshus inkl.moms
Abonnemangsavgifter
per år

Var
fiärde
vecka

Varannan
Vecka

Varje
Vecka

2ggri
veckan

3ggri
veckan

Extrasopor
eller
budning/st

Brännbart Pris i kr Pris i kr Pris i kr Pris i kr Pris i kr Pris i kr
Kärl l90liter 2 053 3 658 7 362 13 598 103
Kärl240liter 2 603 4 426 I 028 16 173 123
Kär|370 liter 3 579 6 681 13 283 27 772 183
Kärl660liter 6 927 11 803 22815 43 918 329
Såck160 liter 2 693 4 478 I 011 14270 131
Löst avfall per kbm. 335
Container 3 kbm 27 887 42705 80 680 129 379 1 694
Container 3 kbm.med híul 31 161 45 806 84 655 134 632 1 763
Container 5 kbm. 35 527 60 306 1 16 835 198 475 I 870
Container I kbm. 52977 88 099 1 50 950 203622 2004
Markbehållare 3 kbm. 26 943 42637 80 705 147 910 1 726
Markbehållare 5 kbm. 34 131 60 091 117 195 247 U1 1 981

Kärl12A - 140 liter I 1511 200 2324 49A4
Kärl240liter 2 411 4724 10 438 17 686
Markbehållare 0,7-1,3 kbm 20288 40 455 87 135 170 542

Kårl 190liter 359 6 595 12679 551
Kärl 370 liter 4620 I 633 16 656 641

10-25 meter 290 575 1 149 2299 4 742
26-50 meter 959 1 916 3 833 7 665 15 810
FÖr gångstracka över 50 meter uttages 35 kr per påbörjad 5 meterssträcka.
(Efter godkännande av VMKF.)

lnin 2017 och K

Brännbara abonnemangen ingår fast avgift.
sopor vid kärl och sàckhämtning las med vid ordinarie hämtning och debiteras sårskilt.
tömning av container och markbehållare sker via budning och debiteras särskilt.

säckar och kårl klassas som närmast större storlek, Obs inga nya abonnemang tecknas.
För kärl och säck gäller maxvikter enligt Arbetsmiljöverkets regler



¡

Ren lni och2017 in
Bilaga A Flerfamiljshus exkl. moms

2ggri
veckan

3ggri
veckan

Extrasopor
eller
budninglst

Abonnemangsavgifter
per år

Var
fjärde
vecka

Varannan
Vecka

Varie
Vecka

Brännbart Pris i kr Pris i kr Pris i kr Pris i kr Pris i kr Pris i kr
5 889,60 10 878,40 82,40Kårl '190 liter 164230 2926,44

3 540,80 7 222,40 12938,44 98,40Kår|240 liter 2082,40
Kärl370liter 2 863.20 5 344,80 10 626,40 22217,60 146,40

Kärl660 liter 5 541,60 I442,40 18 252,00 35 134,40 263,20
104,80Såck160liter 2154.40 3 582,40 7 208,80 r 1 416,00
268,00Löst avfall per kbm.

103 503,20 1 355,20Contaíner 3 kbm. 22 309,60 34 164,00 64 544,00
67 724,00 107 705,60 1410,40Container 3 kbm.med hiul 24 928,84 36 644,80

Container 5 kbm. 28 421,60 48244,80 93 468,00 158 780,00 1 496,00
Container 8 kbm. 42 381,60 70 479.20 120 760,00 162 897,60 1 603,20

1 380,80Markbehållare 3 kbm 21554,40 34 109,60 64 564,00 118 328,00
Markbehållare 5 kbm. 48 072,80 93 756,00 165 608,80 I 584,8027 344,84

rt
Kärl 120 - 140liter 960,00 1859.20 3923,20 6520,80
Kärl240liter 1 928,80 3776,0A I 350,40 14148,80

32 364,00 69 708,00 136 433,600,7-1,3 kbm 16
Budnin
440,80Kärl 190liter 2 843,20 5 276,00 101ß,24
512,80Kärl 370liter 3 696,00 6 906,40 13 324,80

3 793,6010-25 meter 232,00 460,00 919,20 1 839,20
12 648,0026-50 meter 767,20 1 532,80 3 066,40 ô 132,00

För gångstrêicka över 50 meter uttages 28,00 kr per påbÖrjad 5 meterssträcka
(Efter godkånnande av VMKF.)

Brännbara abonnemangen ¡ngår fast avgift
sopor vid kärl och säckhämtning tas med vid ordinarie hämtning och debiteras sårskilt.

tömnint av container och markbehållare sker via budning och debiteras särskilt.

erade säckar och kärl klassas som närmast större storlek. Obs inga nya abonnemang tecknas.

Fðr kärl och säck gåller maxvikter enligt Arbetsmiljöverkets regler.



Bilasa A
3ggri
veckan

Extra
sopor
eller

budnins/st

Abonnemangs-
avgifter per år

Var
llärde
vecka

Varannan
Vecka

Varje
Vecka

2ggri
veckan

Brännbart avfall Pris I kr Pris i kr Pris i kr Pris i k¡ Pris i kr Pris i kr
7 668 103Kärl 130 - l40liter 1 188 2 098 4 158

KËirl 190liter 1 293 2 300 4 453 I 193 103
Kärl240liter I 481 2 561 4 958 8752 123

183Kär|370 liter 1 675 2 201 3247 6 172 10 375
Kär|660 liter 1 883 2 560 4 192 6 771 10 865 329
Säckl60liter 6 277 8 7't7 1312 072 3 527
lsättning av säck 778 1 555 3 106 4 661
Löst avfall per kbm 4 549 8 977 18 782 30 348 335
Container 3 kbm. 32 186 60 614 91 153 1 69410 982 18 037
Container 3 kbm. hiul 20 385 34 418 65 037 104 199 1 763
Container 5 kbm 13 600 22 359 40 228 76286 121 677 1 870
Container I kbm 16 695 28 599 52276 99 430 151 323 2004
Ko
Kärl 120 - 140 liter 1 200 2 324 4 944 I ',151

Kär|240 liter 2 411 4720 10 438 17 6E6
Deponirest
Kärl 190liter 3 554 6 595 12 679 551
Kärl370liter 4 620 8 633 16 656 641
Matavfall och organiskt avfall från affärer restauranger mm.
Ett nytt svstem för fÖrpackat matavfall utreds och kan komma att avlösa denna taxa.

Kärl 190liter 5 008 9 727 14 446

10-25 meter 290 575 1 149 2299 4 742
15 81026-50 meter 959 1 916 3 833 7 665

tyra av Container C.3 kbm C.8 kbmC.5 kbm
4 196 5 536 6 034

o setillkommer. T

Renhållningstaxa 2017 Köping, Arboga och Kungsör
Verksamheter inkl.moms

or över 50 meter uttages 38 kr per 5 meterssträcka.
Gångsträckor över 50 meter kan i undantagsfall godkännas av VMKF

Brännbara abonnemangen ingår fast avgift.
sopor vid kårl och såckhËimtning tas med vid ordinarie hämtning och debiteras särskilt.

tömning av container och markbehållare sker via budning och debiteras särskilt.
rade säckar och kärl klassas som närmast större storlek. Obs inga nya abonnemang tecknas.

kåirl och säck gäller maxvikter enligt Arbetsmiljöverkets regler
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Bilaga A
Abonnemangs-
avgifter per år

Var
fjärde
vecka

Varannan
Vecka

Varje
Vecka

2ggr i

veckan
3ggri
veckan

Extra
sopor
eller

budning/st
Brännbart avfall Pris i kr Pris ikr Pris i kr Pris i kr Pris i kr Pris i kr
Kärl 130 - 140 liter 950,40 1678.40 3 326,40 6134,40 82,40
Kärl 190liter 3 562,40 6 554,40 82.401 034,40 1 840,00
Kärl240liter 1 184,80 2 048,80 3 966,40 7 001,60 98,40
Kärl 370liter 1 340,00 4 937,60 I300,00 146,4A1 760,80 2597,60
Kärl660liter 1 506,40 2 048,00 3 353,60 5 416,80 I692,00 263,20
Säck160liter 1 657,60 2821,60 s 021,60 6 973,60 104,80
lsättninq av säck 622.40 1244,00 2 484,80 3728,80
Löst avfall per kbm 3 639,20 7181,60 15 025,60 24 278,40 268,00
Container 3 kbm. B 785,60 14 429,60 25748,84 48 491,24 72922,40 1 355,20
Container 3 kbm. hiul 16 308,00 27 53430 52 029,60 83 359,20 1410,40
Container 5 kbm 10 880,00 61 028.80 97 341,60 1 496,0017 887,20 32182.40
Container B kbm 13 356,00 22 879,20 41820,8A 79 544,00 121058í4 1 603,20
Komposterbart avfall
Kär|120 - l40liter 960,00 1859,20 3923,20 6520,80
Kärl240liter 1 928,80 3 776,00 I350,40 14148,80

Kärl 190liter 2843,20 5 276,00 101ß,24 440,80
Kärl370liter 3 696,00 6 906,40 13 324,80 512,80
Matavfall och organiskt avfallfrån affärer restauranger mm.
Ett nytt system för förpackat matavfall utreds och kan komma att avlösa denna taxa.
Kärl 190liter 4 006,40 7 781,60 11 556,80

för
10-25 meter 232,00 460,00 919,20 1 839,20 3 793,60
26-50 meter 767,20 1 532,80 3 0ô6,40 6 132,00 12648,00

,rshyra av Container C.3 kbm C.5 kbm C.8 kbm
3 356,80 4 428,80 4 827,20

ifl tillkommer-o se

Renhållningstaxa 2017 Köping, Arboga och Kungsör
rksamheter exkl. moms

ör över 50 meter uttages 30,4 kr per 5 meterssträcka
Gångstråckor över 50 meter kan i undantagsfall godkännas av VMKF

Brännbara abonnemangen ingår fast avgift,
sopor vid kärl och säckhämtning tas med vid ordina¡ie hämtning och debiteras sårskilt.

tömning av container och markbehållare sker via budning och debiteras särskilt.
Komprimerade säckar och kärl klassas som närmast större storlek. Obs inga nya abonnemang tecknas.

För kärl och säck gäller maxvikter enl¡gt Arbetsmiljöverkets regler.



Renhållningstaxor 2017 Köping, Arboga och Kungsör
Latrin inkl. moms
Bilasa A
Permanent hämtning Pris i kr
Hämtning från permanent bebodda fastigheter
totalt 26 hämtningar per år (kr/år) I 359 krlär

Säsongshämtning
Hämtning från fritidshus under perioden maj- september
totalt 6 hämtningar per säsong (kr/såisong) 2370 kr/säsong

Tilläsg
Extra kärlvid ordinarie hämtning (budning) 556 kr per tillfälle

Tillägg för öhämtning med godkänd lastnings-
plats för lastnino t¡ll båt 1 22 1 per 6 st behållare

Om tömning behöver ske fler gånger
än vid 6 tillfällen under
hämtningssäsongen utgår avgift som
motsvarar 1/6-del av avgifterna ovan,
per extra hämtningstillfälle



Renhållningstaxor 2017 Köping, Arboga och Kungsör
Latrin exkl. moms
Bilaga A
Permanent hämtning Pris i kr
Hämtning från permanent bebodda fastigheter
totalt 26 hämtningar per år (k/år) 6 687,20 krlär

Säsongshämtning
Hämtning från fritidshus under perioden maj - september
totalt 6 hämtningar per säsong (kr/säsong) 1 896,00 kr/säsong

Tillägg
Extra kärl vid ordinarie hämtning (budning) 444,84 kr per tillfälle
Tillägg för öhämtning med godkänd lastnings-
plats för lastning t¡ll båt 976,80 per 6 st behållare

Om tömning behöver ske fler gånger
än vid 6 tillfällen under
hämtningssäsongen utgår avgift som
motsvarar 1/6-del av avgifterna ovan,
per extra hämtningsti llfälle
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ifter och taxor inkl moms

Bilaga A
Hyresavgifter Hyra per år Kr Budningskostnad per kärl Kr
Deponirest - Kärl '190 liter 285 551
Deponirest - Kärl 370 liter 461 641

'vriga avgifter Pris i Kr
Abonnemangsändring (kr/gång) 168
Påminnelse avgift 60 lnoen moms

Framtagande av statistik på mängder
avfall och behållare på beställning av
fastighetsägare eller verksamheter

452
Pertimme

Budning batteribox (kr/gång) 525
Beställning av hämtning om kärlet ej
varit utställt på hämtningsdagen
hämtning inom 2 arbetsdagar (krþång)

457

Extrasopor, håmtas endast i samband
med ordinarie hämtning. (säler vilahushåit) per 103

Budning av grovsopor Timtaxa Kontakta V¿¡strå Mälardalens Kommunålfórbund för
orisuooqifr

Hämtning av vitvaror Timtaxa Kontaktâ Våstra Màlardalens Kommunalförbund för
pr¡suppgifr

Felsorterat kärl krlgång (vilahushån) 527
Felsorteringsavgift kr/kärl (Fterbostadshus och
verksamhete¡)

704

Felsorteri ngsavgift kr/Markbh (Fterbosradshus

cch verksamheter)
1407

Byte/intagning/utkörning av Kärl 352

Byte/intagning/utkörning av container Kontâkta Västra Målardalêns Kommunalförbund för
or¡suDooift

Rengöring av container krlcontainer 1444

Tíl läg g för låst co nta iner (Fterbosradshus och
vêrksamheter)

524
Ärsavgift

Sopinkastluckor på container 1259 Årsavgift
Extra hämtning av hushållsavf. i kärl 1

okt - 30 april från fritids-hus. 457

Hinder vid budning 250
Handläggningskostnader för uppehåll i

hämtnino. 436



Renhållningstaxo¡ 2017 - Köping, Arboga och Kungsör
övriga avgifter och taxor, exkl. moms
Bilaqa A
Hyresavgifter Hyra per år Kr Budningskostnad per kärl Kr
Deponirest - Kärl 190liter 228,00 444,80

Deponirest - Kärl 370 liter 368,80 512,80

Õvriga avgifter Pris i kr
Abonnemangsändrinq (krlgång) 134,40

Påminnelse avgift 60,00 lnqen moms

Framtagande av statistik på mängder
avfalf och behållare på beställning av
fastighetsägare eller verksamheter

361,60
Pertimme

Budninq batteribox (kr/qåns) 420,00

Beställning av hämtning om kärlet ej
varit utställt på hämtningsdagen
hämtning inom 2 arbetsdagar (krþång)

365,60

Efrasopor, hämtas endast isamband
med ordinarie hämtning. (sälervilahushår) per

bêh"

82,40

Budning av grovsopor Timtaxa Kontakta Våstra Mälãrdalêns Kommunalförbund för
prisuppgift

Håmtning av vitvaror Timtaxa Konlakta Västre Målerdalens Kommunâlförbund för
orisuoooift

Felsorterat kärl kr/qång (virahushår) 421,60

Felsorteringsavgift krlkärl (Frerbostadshus och
v€rksamhstsr)

563,20

Fel sorteringsavgift krlM arkbh (Frerbosradshus

och verksamheter)
1 125,60

Byte/intagning/utkörning av Kärl 281,60

Byte/íntagning/utkörning av container
Konlakta Vástra Mälardalens Kommunalförbund för
prisuooqift

Rengöring av container kr/container 1 155,20

Tillägg för låst container (Fr€rbostadshus och
verksamheter)

419,20
Årsaveift

Sopinkastluckor på container 1007,20 Ärsavgift

Extra hämtning av hushållsavf. i kärl 1

okt - 30 aoril från fritids-hus,
365,60

Hinder vid budnino 200.00
Handläggningskostnader för uppehåll i

hämtninq.
348 80



Bilaga A rettavsritjarstam, övrig taxa 2017

Feltavskiljarslam' Benämníng Summa
(exkl. moms)

Summa
(inkl. moms)

Enhet

Fast kostnadsdel. Gåller ordinarie tur Tômning 2 040,00 kr 2 550 kr Kr/st
Admi n istrat¡onskostnad 168,00 kr 2I0k¡ Kr/st

Rörlig kostnadsdel Behandlingsavgift 666,40 kr 833 kr Kr/ton
Transportkostnad 50,40 kr 63 kr Krlm3

Iillågg för hinder (ej tillfâilligt) på väg så att tömning ej
<an genomföras.

716,00 kr 895 kr Kr/st

702,40Rt 878 kr Kr/st

600,00 kr 750 kr Kr/st

208,00 kr 250 kr Krlst

419,20 kr 524kr K./st

746,44 Rt 933 kr Kr/st

216,80 kr 27tkr kr/5m

*Taxa utgörs av fast kostnadsdel samt en rörlig kostnadsdel baserad på avfallsvolym och avfallsvikt

Ov¡¡g taxa, exkl moms.
Taxa Förklaringstext Summa

(exkl. moms)
Summa

(inkl. moms)
Prls i Kr/ål

Ekl 30i I 3d
Delning av kår|,130 l. brånnbart.
var 4:e vecka.

196,80 246 Kr/år
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röprNCs KoMMUN

Stadskansliet
Fredrik Alm, Kanslichef

Kommunstyrelsen

Nya ägardirektiv för Köpings Bostadsaktiebolag samt
policy för Köpings kommun och dess bolag
Drätselkontoret har utarbetat ftirslag till nya ägardirektiv ftir Köpings
Bostadsaktiebolag KBAB. Direktiven ¿ir tänkta att i tillämpliga delar även gälla
für dotterbolagen KBAB Service AB och Köpings Kabel TV AB.

Att fastställa särskilda ägardirektiv ftir ett bolag åir frivilligt och syftar till att i
olika avseenden ftinydliga och konkretisera ägarens avsikter med bolaget och
ägarens ftirväntningar på bolagets verksamhet.

Förslaget till ägardirektiv är kortfattat och innehåller allmlinna utgångspunkter ftir
bolagets verksamhet, roll och ansvar, boerdeinflytande, ekonomi, samverkan samt
budget och redovisning.

Ägardirektiven är tÈinkta att gällatill och med den 31 decemb er 2019 eller till den
tidigare tidpunkt från vilken kommunfullmäktige kan hnna anledning att utftirda
nya eller kompletterande direktiv. Vid framtagandet av nya ägardirektiv har
samverkan skett med styrelsen ftir Köpings Bostadsaktiebolag.

Stadskansliet har utarbetat fiirslag till ny policy ftir Köpings kommun och dess

bolag. Nuvarande policy antogs av kommunfullmäktig e 2004 -04 -26 och har
reviderats avseende ftirändringar av kommunens övriga policys och
ñrtydliganden avseende beredskap ftir krishantering.

Drätselkontoret och stadskansliet ftirslår kommunstyrelsen ftireslå
kommunfullmäktige besluta

att fastställa policy ftir Köpings kommun och dess bolag enligt ftireliggande
ftirslag.

samt att fastställa ägardirektiv ft)r Köpings Bostadsaktiebolag enligt fiireliggande
ftirslag.
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David Schanzer-Larsen
tf kommunchef ekonomichef

Postadress
Köpings kommun
731 85 Köping

Besöksadress
Rådhuset
Stora Torget

Telefon
0221-250 00

Fax
0221-251 31

Webbplats och e-post Bankgiro
www.koping.se 991-12'15
stadskansliet@koping.se

Org. nr
212000-2114
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Polrcy for Koprngs kommun och dess bolag

Policy för Köpings kommun och dess bolag
Denna policy har antagits av kommunfullmäktige i Köpings kommun den 28
november 2016, $ xxx, och gäller för kommunens nämnder och förvaltningar
samt för relationen mellan Köpings kommun och dess helägda bolag.

Köpings kommuns representanter i delägda bolag ska verka för att denna policy
tillämpas i den utsträckning som kan anses skäligt med hänsyn till kommunens
ägarandel ibolaget.

Syfte
Kommunen driver sin verksamhet i såväl förvaltnings- som bolagsform. Syftet
med denna policy är dels att skapa en gemensam grund för utveckling, ledning
och styrning av den kommunala koncernen som helhet och dels tydliggöra
relationen mellan kommunen som ägare och dess bolag.

Det innebär att den kommunala förvaltningsorganisationen och bolagen
gemensamt ska verka för aktivt informationsutbyte och dialog, samarbete och
samverkan, så att ett effektivt resursutnyttjande skapas inom kommunens
sa m lade verksam het oavsett o rg an isationsfo rm.

Av kommunfullmäktige fastställda Målför Köpings kommun ska allmänt vara
vägledande för utveckling och inriktning av den samlade kommunala verksam-
heten.

Bolagsformen
Den kommunalrättsliga utgångspunkten är att kommunal verksamhet iforsta
hand bör utövas i förvaltningsform. Av skilda skäl har dock kommunen funnit det
mera ändamålsenligt att driva vissa verksamheter i bolagsform, t ex att
verksamheten bedrivs på en konkurrensutsatt, kommersiell, marknad och/eller att
bolagsformen har bedömts mest lämplig för samverkan med andra kommunala
regionala eller privata intressenter.

Bolagsverksamhet är därmed närmast att betrakta som en alternativ driftform till
förvaltningsformen och, på motsvarande sätt som nämnder och förvaltningar,
i grunden underordnad de överväganden, riktlinjer och direktiv som kommunen
som ägare ställer upp.

Bolagen förutsätts vidare bedriva sin verksamhet på ett sådant sätt att de är
ekonomiskt självbärande.

Ägarstyrning
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige har det yttersta ansvaret för all kommunal verksamhet
oavsett i vilken form den bedrivs. Nämndernas och förvaltningarnas uppdrag och
ansvar fastställs övergripande av kommunfullmäktige i reglementen. De närmare
förutsättningarna för verksamheten anger kommunfullmäktige i budget och
genom särskilda inriktningsbeslut.

Genom bestämmelserna i 3 kap 16 - 18 a SS kommunallagen har fullmäktige
särskilda åligganden avseende bolagen.

2
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Polrcy för Koprngs kommun och dess bolag

All kommunens styrfunktion över företagen utgår från kommunfullmäktige
antingen genom direkta direktiv eller genom förvaltningsuppdrag som
överlämnats till kommunstyrelsen och som återfinns i kommunstyrelsereglemente
och delegationsordning.

Kommunfullmäktige beslutar om vilka bolag som kommunen skall äga och vilka
dotterbolag som skall finnas.

Enligt kommunallagen ska också kommunala bolag låta kommunfullmäktige ta
ställning innan sådana beslut i verksamheten fattas som är av principiell
beskaffenhet eller av större vikt, t ex:

o lnvesteringsbeslut av större omfattning och med långsiktig inverkan på

bolagets ekonomi eller verksamhet
. Principiella eller annars väsentliga förvärv och försäljningar av egendom
. Planer som gäller ny eller väsentligt ändrad inriktning av bolagets

verksamhet
. Fusion av företag
o Förvärv eller försäljning av företag eller företagsdel, bildande av dotterbolag

eller överföring av bolagets verksamhet på dotterbolag.

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen ska enligt 6 kap 1 $ kommunallagen och kommunstyrelse-
reglementet leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter
och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Kommunstyrelsen ska också ha fortlöpande uppsikt över kommunens bolag och
utöva den styrning över bolagen som man blivit ålagd.

Kommunstyrelsen har därför rätt till den information från nämnderna och bolagen
som kommunstyrelsen anser nödvändig för att fullgöra dessa åligganden.

Bolagsordning
Bolagsordning måste enligt aktiebolagslagen (ABL) finnas i varje aktiebolag
Av ABL 2kap 4 $ framgår obligatoriska frågor som måste regleras i bolags-
ordningen.

I bolagsordningen anger ägaren, kommunfullmäktige, de viktigaste kommunal-
rättsliga principerna för bolaget, det kommunala föremålet och ändamålet för
bolagets verksamhet samt vad som gäller för val av styrelse och revisorer.

Agardirektiv
Eftersom de kommunala bolagen arbetar med olika syften, må|, marknads-
förutsättningar och avkastningskrav m m, ska denna policy kompletteras med
särskilda ägardirektiv till respektive bolag.

Agardirektiv är en metod för att reglera olika frågor utöver vad som mera
grundläggande finns uttryckt i bolagsordning. Agardirektiven för respektive bolag
antas av fullmäktige och fastställs därefter på ordinarie eller extra bolagsstämma.
Agardirektiven blir därmed juridiskt bindande för bolagets förvaltande organ.

J
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Polrcy for Koprngs kommun och dess bolag

Av ägardirektiven bör i tillämpliga delar framgå

o Det närmare kommunala syftet med bolagets verksamhet
¡ Verksamhetsmål
o Verksamhetens inriktning och omfattning
o Verksamhetens kapitalförsörjning
o Avkastningskrav och riskramar för verksamheten
o Riktlinjer för vinstdisposition inklusive utdelning till ägaren

Bolagsstyrelse
Styrelsens förvaltningsuppdrag bestäms av aktiebolagslagens regler, bolags-
ordningen och de direktiv som styrelsen får av bolagsstämman.

Styrelsens uppgift är att

o verka enligt aktiebolagslagens krav
o bevaka uppfyllelsen av må|, krav och andra beslut uppställda av ägaren
. se till att samråd, samverkan och information sker löpande med ägaren
o fastställa och följa upp bolagets affärsidé
¡ fastställa delmål och budget för bolaget
¡ âvgê årsredovisning och lämna periodbokslut enligt riktlinjer

Arsredovisning
Övriga nämnder ska till kommunstyrelsen redovisa sin medelsförvaltning under
föregående budgetår till den tidpunkt kommunstyrelsen bestämmer.

Bolagen ska senast den sista februari till kommunstyrelsen inlämna en av
styrelsen godkänd årsredovisning som underlag för kommunens sammanställda
redovisning.

Bolagets styrelse ska i förvaltningsberättelsen, utöver vad som följer av god
redovisningssed, redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot
bakgrund av det kommunala syftet med bolaget och uppställda verksamhetsmå|,
övergripande policys samt av bolagsstämman fastlagda direktiv. Aven viktiga
händelser efter verksamhetsårets utgång ska redovisas.

Revision
Revisionen i förvaltningen och i helägda aktiebolag och stiftelser är obligatoriskt
samordnad genom personsamband.

Samordnad revision mellan kommunen och dess företag är ett av redskapen för
ägarens kontroll och uppföljning och därmed en väsentlig del i en aktiv ägar-
styrning. Kommunens revisorer granskar därför årligen även den verksamhet
som bedrivs i bolagen genom de lekmannarevisorer som kommunfullmäktige
utser.

Gemensamma direktiv och policys
Köpings kommun har fastställt övergripande, direktiv och policys som ska gälla
för såväl den kommunala förvaltningsorganisationen som för de kommunala
bolagen.

4
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Polrcy for Koprngs kommun och dess bolag

f,

Därutöver ska de kommunala bolagen ha en plan och en beredskap för
krishantering inom sina verksamhetsområden samt medverka i

kommunkoncernens hantering vid extraordinära händelser.

Kommunens bolag är ansvariga för sin egen arkivbildning. Kommunstyrelsen är
arkivmyndighet och ansvarar för tillsyn över arkivbildning och arkiwård i

kommunens bolag.

Samordning - koncernnyttan
Utgångspunkten för verksamheten inom Köpings kommuns totala organisation
(kommunen och dess bolag) är att tillgodose intressen som i ett
helhetsperspektiv gagnar kommunen och dess medborgare. Alla möjligheter till
samarbete, samverkan och rationella ekonomiska lösningar ska beaktas och
tillvaratas.

Samordning/samverkan ska regefmässigt sökas inom de områden där optimal
nytta kan uppstå för "kommunkoncernen" som helhet.

Sådana områden är bl a

. Koncernkonto

. Upphandling/inköp
o Vaktmästeri
. lT (data och telefoni)
. Administrativa rutiner och system (personaladministration, ekonomi m m)
o Försäkringsfrågor
. Lokalförsörjning
o Drift och underhåll av fastigheter, vaktmästeri

Miljöhänsyn
Kommunens nämnder, förvaltningar och bolag ska medverka till att skapa ett
långsiktigt hållbart samhälle med kretsloppstänkande. Miljöperspektivet ska ingå
som en naturlig del i all verksamhet. Ekologisk balans ska förenas med
ekonomisk, teknisk och social utveckling.

5
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KOPINGS KOMMUN
Datum

2016-06-17

Ägardirektiv för Köpings Bostadsaktiebolag
Nedanstående ägardirektiv ftir Köpings Bostadsaktiebolag, nedan kallat KBAB
eller bolaget, gäller i tilltimpliga delar även für dotterbolagen. Direktiven är
antagna av kommunfullmriktige den dd mm 2016, $ xx och bekräftade av extra
bolagsstämma den dd mm 2016.

Al lmän na utgångspunkter

I bolagsordning ftir KBAB fastslås att bolaget, i egenskap av ett allmännyttigt
kommunalt bostadsaktiebolag, har som ft)remål för sin verksamhet "att inom
Köpings kommun ftirvärva, äga,bebygga och fürvalta fastigheter eller tomträtter
huvudsakligen für upplåtelse av bostadslägenheter med hyresrätt. Som
komplement till den huvudsakliga verksamheten får bolaget i mån av tillgång
upplåta afftirs- och verksamhetslokaler samt lokaler ftir kollektiva anordningar".

Kommunstyrelsen har enligt reglemente ett tillsynsansvar över kommunens
ftirvaltningar och bolag. KBAB ska därftir tillhandahålla den information och
dokumentation som kommunstyrelsen finner nödvändig ftir att uppfylla detta
tillsynsansvar.

För KBAB gäller vidare "Policy ftir Köpings kommun och dess bolag".

MåI

I de fall där specifika mål inte anges ska bolaget tafram lämpliga mål som visar
hur bolagets utvecklas i linje med ägarens övergripande inriktning. Bolagetet ska i
sin löpande uppftlljning redovisa sina mål och indikatorer, som visar hur bolaget
utvecklas gällande:

o Lönsamhet, effektivitet och finansiell ställning
. Kundtillfredsställelse
o Miljö

Roll och ansvar

KBAB är kommunens största bostadsfüretag och har därmed en betydande
strategisk roll ftir att främja bostadsft)rsörjningen i kommunen såvälpå kort som
på lÈingre sikt. Genom att erduda ett varierat bostadsutbud av god kvalitet och
med konkurrenskraftiga hyresnivåer ska KBAB medverka till att stärka Köpings
kommuns ställning som en attraktiv bosättnings- och etableringsort.

3 77t

Postadress
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Datum

20t6-06-17

Som en del i det samhällsansvar som ftirväntas av ett allmännyttigt kommunalt
bostadsaktiebolag ska KBAB även i skälig omfattning tillhandahålla bostäder fiir
grupper med särskilda behov och ftir dem som av olika anledningar har en svag
ställning på bostadsmarknaden.

KBAB ska i sin planering särskilt eftersträva att motverka diskriminering och
boendesegregation samt genom en helhetssyn på boendemiljön främja
ftirutsättningarna ftjr en god social utveckling i sina bostadsområden.

I samhällsansvaret ingar också att KBAB ska bidra till en miljömässigt hållbar
utveckling. I miljöarbetet bör särskild vikt läggas på åtgärder ftir
energieffektivi sering, avfall shantering samt att vid byg gnationer eller
underhållinsatser anvåinda material och metoder med god miljöstandard.

Boendeinflytande

KBAB ska genom dialog/samråd och god information bereda sina hyresgäster
möjlighet till infl¡ande över sitt boende samt insyn och infl¡ande i bolaget.

Ekonomi

KBAB ska arbeta under afftirsmässiga principer och eftersträva att skapa en stark
ekonomi på både kort och lång sikt. Bolaget ska agera så att ägarens risker
minimeras.

KBAB ska
. ge en årlig utdelning som uppgår till statslåneråinta + I o/o beräknat på

bolagets aktiekapital och enligt utdelningsbegränsningen i Lagen

(20 I 0 : 879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag
o ha en årlig genomsnittlig direktavkastning på minst 5 % (beräknas som

driftsnetto i ftirhållande till fastigheternas bokftirda värde)
o efterstravaatt soliditeten i bolaget (eget kapital i ftirhållande till

balansomslutningen) i genomsnitt under en treårsperiod uppgår till
minst 12Yo

. verka für att bolagets laneskuld successivt minskar samt betala en

borgensavgift pâ 0,3 5 %o.

Samverkan

KBAB ska samverka inom kommunkoncernen (bolag och nämnder) ftir att på
olika områden skapa gemensamma kvalitets- och samordningsftlrdelar. Syftet är
att åstadkomma effektiviseringsvinster till gagn ftir såväl ägaren som ftir de som
utnyttj ar bolagets tj änster.

I den mån effektiviseringsåtgärder i bolaget kan befaras medfüra negativa effekter
ftir den kommunala organisationen i sin helhet, ska kommunen och bolaget i
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Datum

2016-06-17

samråd söka lösningar som mildrar dessa effekter men utan att kravet på
affÌirsmässighet i bolaget åsidosätts.

Budget och redovisning

Bolaget ska löpande upprätta handlingsprogram/ekonomisk plan ftir de tre
kommande räkenskapsåren varav det ftirsta året ska omfatta av styrelsen fastställd
budget. Bolaget ska årligen i november månad informera kommunstyrelsen om
denna planering.

Bolaget ska under löpande råikenskapsår redovisa budgetuppftiljning efter april
månad och delårsrapport efter augusti manad som överlåimnas till kommun-
styrelsen.

Ett reviderat årsbokslut ska överlämnas till kommunen senast nio veckor efter
genomfü rt råikenskapsår.

Inftir årsbokslut ska fakturering mellan kommunen och bolagetvarareglerad
senast två veckor efter genomfürt räkenskapsår.

Giltighetstid

Dessa ägardirektiv gäller till och med den 3l december 2019 eller till den tidigare
tidpunkt fran vilken kommunfullmäktige kan finna anledning att utftirda nya eller
kompletterande direktiv.
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Kultur- och fritidsnämnden
Anneli Stray, Nämndsekreterare
0221-256 53
anneli.stray@koping.se

MISSIV

Datum

201 6- I 0-06 3 27t

GS KOIV,IMUN

Kommunstyrelsen

Yttrande Medborgarförslag - Stängsel kring hundbadet på
Malmön
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 20 I 6-08- 1 6 att remittera
medborgarfürslaget "Stängsel kring hundbadet på Malmön" till kultur- och
fritidsnämnden ftir yttrande.

Förslagställaren ftireslar att Köpings kommun sätter upp stängsel runt badplatsen
där hundbadet är tillåtet (vid Malmön).

För att kunna erbjuda ett öppet och rörligt friluftsliv på Malmön har kommunen
varit restriktiv med vägbommar, inhägnader etc. I sin nuvarande form ger

hundbadet familjer med hund, och familjer utan hund, möjlighet att umgås och
bada på samma område om så önskas. På så sätt skapar vi den öppna mötesplatsen
vi eftersträvar på Malmön.

Kultur- och fritidsnämnden ftireslår att området där vi badar tillsammans med
hundar ftirblir oinhägnat.

Staclskansliet

2ot6 -l0- ü 7

Ilr^da* tu/rn^.-
Christina Axelsson

Förvaltningschef

Kultur & Fritid

onny

Ordflorande

Kultur- och fritidsnämnden

Bilagor

Protokollsutdrag

1jänsteskrivelse

I

Postadress
Köp¡ngs kommun
731 85 Köping

Besöksadress
Barnhemsgatan 2

Telefon
0221-250 00

Fax Webbplats och e-post Bankgiro
www.koping.se 991-1215
ku lturf¡¡tidsnam nden@koping.se

Org. nr
212000-21140221-250 50
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Kultur- och fritidsnämnden

PROTOKOLLSUTDRAG

Datum

20t6-09-27
+

KFN $ 67
AU$67 KFN 2016/101

Remissvar Medborgarförslag - Stängsel kring hundbadet
på Malmön
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 20 1 6-08- 1 6 remittera
medborgarftirslaget om stängsel kring hundbadet på Malmön till kultur- och
fritidsnämnden för yttrande.

Förslagställaren füreslår att Köpings kommun sätter upp ståingsel runt badplatsen
där hundbad är tillåtet (vid Malmön).

Sammanfattning av förvaltn ingens förslag
För att kunna erduda ett öppet och rörligt friluftsliv på Malmön har kommunen
varit restriktiva med vägbommar, inhägnader etc. I sin nuvarande form ger
hundbadet familjer med hund, och familjer utan hund, möjlighet att umgås och
bada på samma område om så önskas. På så sätt skapar vi den öppna mötesplatsen
vi eftersträvar på Malmön.

Förvaltningen füreslår att området där vi badar tillsammans med hundar ftirblir
oinhägnat.

I ärendet har ett barnperspektiv beaktats.

Beslutsunderlag
Tjåinsteskrivelse. Remissvar - Medborgarftirslag. Sätta upp stängsel runt
badplatsen där hundbad är tillåtet (vid Malmön)
Barnchecklista
Medborgarftirslag
Protokollsutdrag, kommunstyrelsens arbetsutskott

Arbetsutskottets förslag till beslut
Enligt forvaltningens förslag beslutar arbetsutskottet fiireslå kultur- och
fritidsnämnden godkänna remissvaret.

Beslut
Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kultur- och fritidsnämnden

att godkänna remissvaret.

Protokollet ska skickas till kommunstyrelsen

Protokolljusterarnas sign

I

Utdragsbestyrkande
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KOPINGS KOMMUN
TJANSTESKRIVELSE

Datum

2016-09-01

1 (1)

Vår beteckning

KFN 20161101

Kultur & Fritid
Anders Eriksson, Enhetschef
0221-257 51, 073-699 50 70
anders.eriksson 1 2@koping.se

Remissvar - Medborgarförslag. Sätta upp stängsel runt
badplatsen där hundbad är tillåtet (vid Malmön)

Malmön och dess strandområden är ett av kommunens viktigaste
rekreationsområden och har stor betydelse ftir alla Köpingsbor samt besökare.

För att kunna erbjuda ett öppet och rörligt friluftsliv på Malmön har kommunen
varit restriktiva med vägbommar, inhägnader etc.

Hundbadet i sin nuvarande form åir väldigt uppskattat och vi värnar om att behålla
mötesplatser där människor kan träffas och berika varandra. Familjer med hund
har möjlighet att tillsammans njuta av att bada under varma sommardagar. Men
även familjer utan hund kan beredas möjlighet att bada på samma område och om
så önskas, umgås med familjer med hund. På så sätt skapar vi den öppna
mötesplats vi eftersträvar på Malmön.

Förvaltningen ftjreslår att området där vi badar tillsammans med hundar ftirblir
oinhägnat.

Anders Eriksson
Enhetschef Anläg gningar

o.

Postadress
Köpings kommun
731 85 Köping

Besöksadress Telefon
0221-250 00

Fax
0221-250 50

Webbplats och e-post Bankgiro
www.koping.se 991-1215
ku lturfritidsnam nden@koping.se

Org. nr
2't2000-2114Barnhemsgatan 2
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Personuppgifter som lämnas i samband med ansökan behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen (PuL).

Mer information f nns på Köpings kommuns webbplats wwwkoping.se/personuppg¡ftslagen.

Personu ifter
Efternamn Förnamn

K PINGS KOÌVIMUN
Starlskansliet

2Ur$ -06- | 5

A I,

+

Sätta upp ståingsel runt badplatsen där hundbad är tillåtet (vid Malmön)

et i korthet

Beskriv och motivera ditt försl

Underskrift
Under handläggningen av medborgarförslaget kommer vi att publicera förslaget på kommunens hemsida, wv'¡w.koping.se. Vi
ber dig därför godkänna om vi får publicera ditt för- och efternamn i samband med förslaget, övriga adressuppgifter
publiceras inte.

n lag godkänner att mitt för- och efternamn publiceras på
Köpings kommuns hemsida

Köpings kommun
Kommunfullmäktige
731 85 Köping

I Jag godkänner inte att för- och efternamn publiceras på

Köpings kommuns hemsida

"{-

.E
a

Genom att stitta upp stängsel vid den sk hundrastgår'den har det skapats en naturlig mötesplats för

hundägare där man som hundägare kan släppa sin hund lös vid träning eller lek med andra hundar. Det

finns i dagsläget en badplats vid Malmön där hundbad är tillåtet, och mitt forslag är att stängsla in denna

och i likhet med hundrastgården göra detta für en plats för hundar och hundägare i första hand. Genom

att stängsla in på marksidan och lämna öppet mot vattnet samt märka upp som "hundbadplats"

förebygger man olyckor och tydliggör samtidigt att det är en plats für hundar, d¿ir hundar och hundägare

kan mötas på sommaren och släppa sina hundar för att träna och leka i vattnet. Jag àr nyinflyttad i
Köping, och till skillnad från badplatserna där hundbad är tillåtet i både Uppsala och Västerås, åker

familjer med småbarn utan hund till badplatsen i Köping och lägger ut filtar, leksaker och dukar upp

fika. Som ansvarsfull hundägare vägar man då inte ens släppa den lydigaste hunden lös och detta

omöjliggör att hunden kan leka i vattnet själv eller rhed andra hundar. Det finns redan fina och bra

badplatser for familjer utan hund i Köping, min önskan är d¿irför att Köpings kommun även ger oss

hundägare som inte har möjlighet att nyttja de "vanliga" badplatserna på sonìmaren möjlighet att nyttja

badplatsen där hundbad ¿ir tillåtet på ett ändamålsenligt sä'tt; som en hundrastgård där hunden kan bada.

Postadress
Köpings kommun
731 85 Köping

Besöksadress
Rådhuset
Stora Torget

Telefon
0221-250 00

Fax
0221-251 31

Hemsida och e-post Bankgiro
www.koping.se 991-1215
kopings.kommun@koping.se

Org.nr
212000-2114
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Motion C E NTER PARTIET

Parkeringsskivor till Köping centrum.

Har sedan làinge sett hur centrumbutikema i Köping har problem. Ett av problemen är bl.a.

Västra och Östra långgatans parkeringsplatser. Parkeringarna är oftast upptagna långa
perioder i taget av boende och de som arbetar i närheten. Som företagare på dessa gator, blir
inte livet enklare då kundema oftast måste dubbelparkera vid in och utlastning.

Många städer i har infört parkeringsskiva som ett komplement/istället för att ta betalt för
parkeringsplatser.
Vid ankomst ställer man in tiden på skivan och lägger den synligt i framfönstret.
Parkeringsvakten har lätt att se hur låinge bilen har stått på platsen.

Skivan kan fås eller köpas i alla butiker i Köping. Om man tar betalt, typ 30 kronor för
skivarç så har den betalat sig själv.

Fördelama är uppenbara:

Skivan är lätt att använda
Billig i inköp/införskaffande.
Parkeringsvaktema ser snabbt vem som stått l?inge på platsen.
Företagama i slipper de boendes bilar utanför fönstret.

Boende får mer motion när de parkerar lite längre bort åin idag

Centerpartiet föreslår kommunfullmäktige besluta

att utreda möjligheten att införa användande av P-skiva på parkeringsplatser i Köping.

Köping 201.6-09-26

Silpa C

b
Kar
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PersonuppgÌft€r som lämnas i samband med ansökan behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen (PuL).
Mer information finns på Köpings kommuns webbplats www.koping.selpersonuppgiftslagen.

Personu ifter

i korthet

Beskriv och motivera ditt

Underskrift
Under handläggningen av medborgarforslaget kommer vi att publicera förslaget på kommunens hemsida, vvww.kopinq.se. Vi
ber dig därför godkänna om vi får publicera ditt för- och efternamn i samband med förslaget, övriga adressuppgifter
publiceras inte.

n lag godkänner att mitt för- och efternamn publiceras på
Köpings kommuns hemsida
Datur

Unde

Blat.
Köpings kommun
Kommunfullmäktige
731 85 Köping

3 273
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I JaS godkänner inte att för- och efternamn publiceras på
Köpings kommuns hemsida

Postadress
Köpings kommun
731 85 Köping

Besöksadress
Rådhuset
Stora Torget

Telefon Fax Hemsida och e-post Bankgiro
wwwkoping.se 991-1215
kopings.kommun@koping.se

Org.nr
212004-210221-25000 4221-251 31 '14
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St¿rd:

2016 -ur- u o

Personuppgifier som lämnas ¡ samband med ansökan behandlas ¡ enlighet mêd Personuppg¡nslagen (PuL).
Mer informat¡on fnns på Köpings kommuns webbplats www.kop¡ng.6e/personuppgindagen.

Perso ifter
Fömamn

Marcus

i korthet

Beskriv och m dilt

Underskrift
Under handläggningen av medborgarförslaget kommer vi att publicera förslaget på kommunens hemsida, www.kopinq.se. Vi
ber dig därför godkänna om vi får publicera ditt för- och efternamn i samband med förslaget, övriga adressuppgifter
publiceras inte.

I Jag godkånner inte att för- och efternamn publiceras på
Köpings kommuns hemsida

Kommunfullmäktige
731 85 Köping

I

.t-

'õ

)ì\ zot" lss6 tÐl
Dilrietl

Westerlund
Efternamn

Mitt fürslag är att Köpings kommun bygger en ny skateboardramp i Köping.

Jag är en Köpingsbo som åkt skateboard länge och varit med och åkt i KMv-lokalen sedan

skateboardåkningen började där ftir runt 10 åry sedan.

Vi har förut haft ramper utomhus, som vi kunnat åka på. Men i dags läget finns det inte mycket attvälja
pil. Jaghar lagtmärke till att flera nya lekparker har byggts i Köping på senaste. Men für äldre barn och
ungdomarna finns det inte lika mycket. Att bygga en ny skateboard ramp tror jag skulle vara en bra idé
och ett tillskott för Köpings stad. Jag var i kontakt och satt på möte med Köpings kommun für över 10 år
sedan när rampen på kråkbacken renoverades. Mitt fürslag är aff en ny ramp byggs. På samma ställe eller
i någon av parkerna. För att erbjuda fler saker für ungdomar aff göra utomhus. Rampen kan användas für
skateboard, inlines, kickbikes och bmx m.m. Byggtid 2-3 veckor. Det går så fort!
Jag har även ftirslag på vilka som kan byggarampen. Några av mina vänner i Stockholm och deras

byggfirma, byggde just en ramp i Kungsängen, fiir kommunen där. De vart mycket nöjda. Eftersom de

själva åker skateboard vet de hur man bäst bygger ramperna. Ifall ni vill veta mer om detta. Skulle jag
gärna kunna komma in på ett möte. Så kan vi prata mer. Jag kan visa bilder på hur rampen i
Kungsängen ser ut och vad den kosta m.m.
Hör gärna av er på email eller mobil. Mvh, Marcus

$ Jag godkänner att mitt för- och efternamn publiceras på
Köpings kommuns hemsida

Postadress
Köpings kommun
731 85 Köping

Besöksadress
Rådhuset
Stora Torget

Telefon
0221-250 00

Fax
0221-25't 3'l

Hemsida octì e-post Bankgiro
www.koping.se 991-1215
kopings.kommun@koping.se

Org,nr
212000-2114
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Dnr. "i -i{'ÈsPersonuppgifter som lämnas i samband med ansökan behandlas i

Mer information finns på Köpings kommuns webbplats

Personu ifter

Förändra nuvarande badhus till ett gymnastikens hus. Poolen skulle kunna användas till skumgropar i
vilka man lär sig volter. Jag hjälper gäma till att söka medel för ombyggnation

i korthet

Beskriv och motivera ditt

Underskrift
Under handläggningen av medborgarförslaget kommer vi att publicera förslaget på kommunens hemsida, www.kopinq.se. Vi
ber dig därför godkänna om vi får publicera ditt för- och eftemamn i samband med förslaget, övriga adressuppgifter
publiceras inte.

/1

/¡:t /,: ),,

i

EI Jag godkänner att mitt för- och efternamn publiceras på
Köpings kommuns hemsida

Köpings kommun/
Kommunfullmäktige
731 85 Köping

I Jag godkänner inte att för- och efternamn publiceras på

Köpings kommuns hemsida

cl¡

"i

'õ

Köpings Gymnastikftirening har de senaste åren växt. Idag är vi Köpings största fürening med 580 aktiva
medlemar. Vi skulle kunna erbjuda en ännu större bredd än vi gör idag om vi hade mer utrusùning

redskap och halltider. Vi har gott om ledare men kan inte ta emot alla i Köpings kommun som vill börja
hos oss. Vi räknar med att ett gymnastikhus även skulle öppna upp ftir handikappverksamhet hos oss och

öppna upp större möjligheter att behålla de 15-20 äringar som gärna avslutar sitt idrottande under den

Postadress
Köpings kommun
731 85 Köping

Besöksadress
Rådhuset
Stora Torget

Telefon
0221-25000

Fax Hemsida och e-post Bankgiro
www.koping.se 991-1215
kopings.kommun@koping.se

Org.nr
212000-21140221-251 31
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Från:
Skickat:
Tiil:
Ämne:

KK Kopings kommun
den 1 september 201617:42
KK Stadskansliet
Dialog och synpunkter

Namn: Ove Karlsson

Synpunkter: Med anledning av den bristfälliga cykel overfarten vid Ringvägen och Fågelvägen villjag lämna ett
medborgare förslag. Att Köpings kommun som har ansvar för trafiksäkra lösningar för cyklister samt oskyddade
trafikanter snarast förbättrar denna överfart på ett till två sätt.

I första hand genast bygger om och ut till signal överfart med rödljus för gående samt cyklister typ som i munktorp

I andra hand bygger om till upphöjd cykel överfart som gör att gående samt cyklister har företräde mot trafik som
färdas på Ringvägen samma som typ vid Brandstationen mot Ullviskolan.

I vilket fall som helst har en nedsänkande hastighets åtgärd stor betydelse för oskyddade trafikanter att överleva en
kollision med ett fordon om farten är 30 km eller lägre. I dags läget kan jag bara konstatera att farten är hög samt
bilisternas vilja att stanna och släppa över gående och cyklister är väldigt liten.
Dagens överfart är närmast att betrakta som ett skämt ljus signalerna fungerar sällan på vintern när det är mörkt
ute och saknar förståelse bland bilisterna.
Därför anser jag att Köpings kommun har ett stort ansvar att genast åtgärda dessa brister mycket på grund av att
många elever som ska till dom nya modulerna vid zigenarbacken passerar denna överfart dagligen.

Jag vet av egen erfarenhet om dessa problem då jag cyklar till och från mitt arbete varje dag denna väg. jag avser
att publicera denna anmodan i Bärgslagsbladet och vill i vilket fall som helst ha ett svar från Köpings kommun på hur
ni tänker lösa detta problem.

Med Vänlig Hälsning
Ove Karlsson

1
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Personuppgifter som lämnas i samband med ansökan behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen (PuL)
Mer informat¡on finns på Köpings kommuns webbplats www.kop¡ng.se/personuppgiftslagen.

Personu ifter

V/ilma

Förs i korthet

Beskriv och motivera ditt

Underskrift
Under handläggningen av medborgarförslaget kommer vi att publicera förslaget på kommunens hemsida, www.kopinq.se. Vi
ber dig därför godkänna om vi får publicera ditt för- och efternamn i samband med förslaget, övriga adressuppgifter
publiceras inte.

Blanketten skickas till
Köpings kommun
Kommunfullmäktige
731 85 Köping

ñ

".iI

Dnr t.--
KS zotb/óss

Diarieb
t0l

Persson

Gör skolgården roligare och bygg en klätterställning på Skogsbrynsskolan!

Se bilaga 1,2,3 och 4.

E Jag godkänner att mitt för- och efternamn publiceras på
Köpings kommuns hemsida

E JaS godkänner inte att för- och efternamn publiceras på
Köpings kommuns hemsida

Datum

1609r4
Namnförtydligande

V/ilma Persson
Underskritt

ililt-n&

Postadress
Köpings kommun
731 85 Köping

Besöksadress
Rådhuset
Stora Torget

Telefon
0221-250 00

Fax
0221-251 31

Hemsida och e-post Bankgiro
www.koping.se 991-1215
kopings.kommun@koping.se

Org.nr
212000-2114



8¡uce 1

r\,fr ftn f'
\,\ î-XK

RV{\l¡'çh
ì.-.
\'".

f **:, hlls {{: újf \"

ü

I'

,i

Ë

t

f{ þ tr Er(

f'-
t-
\

5 r

I
()

L[ln,{fu r$ti D fru
5Ïof( OÇ1+ ßr:llie

K{-Ð 1 F'î..
(

Nt
U

Ä
J.\l\.

¡

-ttl
ìi
I

ù

1
tt hJbl 0ì

w\tMË ST"



Medborgarförslag: Wilma Persson - 1 60908 Bilaga 2

Gör skolgården roligare och bygg en klätterställning på Skogsbrynsskolan!

På Skogsbr';rnsskolan med ca 100 barn i år'skurs 1 och förskoleklass finns det m!¡cket asfalt, lite
gräsytor med en kulle, några gungor och sandlådor. Det finns inget klättervänligt där vi kan leka

och busa tillsammans på rasterna.

Kom gärna på ett besök och lek med oss på en av våra raster så kan vivisa hur vi har det!
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Medborgarförslag:Wilma Persson - 1 60908 Bilaga 3

Gör skolgården roligare och bygg en klätterställning på Skogsbrynsskolan!

Roliga klätterställningar finns det många bra exempel på! Det finns många roliga klätterställningar
på olika platser i Köping, men tyvärr ingen hos oss på Skogsbrynsskolan.

På bilden nedan syns ett härligt exempel på hur vi skulle vilja ha det!



Medborgarförslag: Wilma Persson - 1 60908 Bilaga 4

Gör skolgården roligare och bygg en k¡ätterställning på Skogsbrynsskolan!

Utöver klätterställningar och lekredskap av olika slag skulle det också gå att liva upp vår skolgård
på många sätt. Balansbanan i sten på Nibbleskolan är ett exempel.

På bilden nedan syns ett annat exempel med målad trasmatta på asfalt, en riktig succé som alla

blir glada av!
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BYGGI(ONSULT

Protokoll
Sammanträde

Byggmöte nr 12

Närvarande
Stig Eriksson
Tommy Alm
MikaelVrbanc
Jan-Håkan Lindström
Kristoffer Göransson
Tommy Bergqvist
Bengt Jonsson
Jan Flyngen
Morten Lund

ElT FORETAG I KNSS-GBIJPPEN

Från

KBAB
H.A. Stålbygg AB
H.A. Stålbygg AB
Arboga Kungsör Plåt AB
ACDC Elektro AB
IVAB
AB Markentreprenader
Låstjänst AB
Byggkonsult KNSS AB

Projekt

lnnerstaden 1 :30, Köping
S:t Olovskolan
Ombyggnad av skola Etapp 2

Uppdrags nr

6-16001

Datum

2016-09-27

Förkortning

SE
TA
MV
JHL
KG
TB
BJ
JF
MLu

Delges

Samtliga deltagare som är registrerade i iBinder

Förklaring

Protokollets punkter numreras i en löpande nummerserie uppbyggd enligt följande: Första siffran anger
vid vilket möte som punkten första gången togs upp vid. Andra siffran anger vilken kategori som frågan
tillhör (t.ex. 3 för bygghandlingar, 4 för tekniska frågor, 5 för tidplan och resurser osv.).
Om nummerserien består av fyra siffror (förekommer enbart under tekniska frågor) anger tredje siffran
vilket teknikområde som frågan tillhör (t.ex. 1 för mark, 2 för bygg, 3 för rör osv.).
Sista siffran anges löpande och startar med I vid resp. byggmöte.
Exempel: 2.4.6.3:

. 2 anger att frågan togs upp första gången vid möte 2.
¡ 4 att frågan är en teknisk fråga.
. 6 att frågan handlar om fuKskydd.
. 3 att frågan har löpnummer 3.

Punktema står kvar i protokollen med ursprunglig numrering tills de är lösta, varvid anges t.ex. "Klart vid
möte 2!" Frågan tas då bort från protokollfrån möte nr 3.
På förekommen anledning förtydligas ändringar från föregående protokoll ytterligare genom att
ändringen/kompletteringen markeras med Fet stil.

P:\PDOCVO16\06 Prolektledning\6-16001\Protokoll\ProtokollByggmöte 12.docx



Blad nr Antal blad

2 11

Punkt nr Text

12.1

12.1.1

12.2

12.2.1

12.3

12.3.1

Godkännande av föregående protokoll

Protokollet godkänns utan anmärkning.

Nästa möte

Byggmöten kommer att hållas på byggarbetsplatsen följande tider:

2016-10-18, kl. 14:30, Byggbod S:t Olovskolan TB ansvarar för fika
2016-11-08, kl. 14:30, Byggbod S:t Olovskolan JHL ansvararförfika
2016-11-29, kl. 14:30, Byggbod S:t Olovskolan MLU ansvarar för fika
2016-12-20, kl. 14:30, Byggbod S:t Olovskolan BJ ansvarar för fika

Bygghandlingar

Gällande bygghandlingar:

Atg av /
Ansvarig

Samtl
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Blad nr

3

9.1

9.2

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

Ad m i n istrativ a fö res krifte r d ate rad e 20 1 5-Og -25.

Allmänna förutsättningar.

Teknisk beskrivning mark upprättad av Mälark AB, daterad
2O1 5-09-25 med senaste revideri ng 20 1 5-1 1 -30.

Andrings- PM 1-Mark, daterat 2015-11-30

Byggnadsbeskrivning upprättad av Bygg Ark i Köping AB,
daterad 2015-09-25 med senaste revidering 2016-03-29.

A-PM 1, daterat 2015-11-30

A-PM 2, daterat 2016-02-15

A-PM 3, daterat 2016-03-29

A-PM 4, daterat 2016-04-25

A-PM 5, daterat 2016-05-04

A-PM 6, daterat 2016-06-27

A-PM 7, daterat 2016-08-30

Rumsbeskrivning upprättad av Bygg Ark i Köping AB,
daterad 2015-09-25 med senaste revidering 2015-1 1-30.

Beskrivning röranläggning upprättad av WS Konsult Köping
AB, daterad 2015-09-25 med senaste revidering 2016-02-09.

PM 1 Rör, daterat 2015-11-30

PM 2 Rör, daterat 2016-02-09

PM 3 Rör, daterat 2016-04-27

Beskrivning luftbehandlingsanläggning inkl. styr och
övervakning (bilaga 1-5) upprättad WS Konsult Köping AB,
daterad 2015-09-25 med senaste revidering 2015-1 1-30.

PM 1 Luft, daterat 2015-11-30

PM 2 Luft, daterat 2016-04-27

PM 3 Luft, daterat 2016-04-29

PM 4 Luft, daterat 2016-06-17

Beskrivning el- och teleinstallationer med bilagor
armatu rfö rteckn i ng och centra lspecif i kationer u pprättad av
SN Elteknik AB, daterad 2015-09-2[ med senaste revidering
2016-03-17.

PM 81, daterat 2015-11-30

PM E2, daterat 2016-03-17

PM E3, daterat 2016-04-26

PM E4, daterat 2016-05-13

PM E5, daterat 2016-09-14

Rambeskrivning transportsystem upprättad av SN Elteknik
AB, daterad 2015-09-25, med senaste revidering 2015-11-30

Färgsättningsbeskrivning upprättad av Bygg Ark i Köping AB,
daterad 2015-09-25 med senaste revidering 2015-1 1-30.

A-PM 1 , daterat 2015-1 1-30

Beskrivning solceller upprättad av Hentec
WS-Energ i konsu lten Mäl ard alen AB, daterad 201 5-09-25
med senaste revidering 201 5-1 1 -30.

Antal dad

11
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12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

13.1

13.2

13.3

13.4

13.5

13.6

13.7

Markritninga r enligt ritningsförteckning upprättad av Mälark
AB, daterad 2015-09-25, med senaste revidering 2015-11-30.

Andrings- PM 1-Mark, daterat 2015-11-30

Arkitektritn i n ga r en I igt ritn i ng sfo rteckn i ng u pprättad av Byg g
Ark i Köping AB, daterad 2015-09-25 med senaste revidering
2016-02-15.

A-PM 1, daterat 2015-11-30

Ko nstru ktio nsritn i ngar en I igt ritn i ngsfö rteckn i ng u pprättad av
Byggkonsult KNSS AB, daterad 2015-09-25 med senaste
revidering 2016-04-01 .

Andrings- PM K2, daterat 2015-12-15

Andrings- PM K3, daterat 2016-02-12

Ändrings- PM K4, daterat 2016-03-15

Ändrings- PM K5, daterat 2016-04-01

Andrings- PM K6, daterat 2016-05-18

Ändrings- PM K7, daterat 2016-06-14

Ändrings- PM K8, daterat 2016-07-07

Ritningar röranläggning enligt ritningsförteckning upprättad av
WS Konsult Köping AB, daterad 2015-09-25 med senaste
revidering 201 5-1 1 -30.

PM Rör 1, daterat 2015-11-30.

Ritningar I uft behandlingsan läggning en ligt ritningsförteckn ing
upprättad av WS Konsult Köping AB, daterad 2015-09-25 med
senaste ändring 2015-1 1-30.

Luft PM 1, daterat 2015-11-30.

El- och teleritningar enligt ritningsförteckning upprättad av
SN Elteknik AB, daterad 2015-09-25 med senaste revidering
2015-11-30.

PM E1 El, daterat2015-11-30.

Brandskyddsbeskrivning upprättad av Byggkonsult KNSS AB,
daterad 2015-09-25, med senaste revidering 2015-11-30.

Andrings- PM 81, daterat 2015-11-30.

Mall för arbetsmi ljöplan daterad 201 5-09-25.

Materi ali nvente ri ng u pprättad av Betong bo rra rg rup pen,
daterad 2015-09-25, med senaste revidering 2015-11-30.

Kontrollplan PBL upprättad av Byggkonsult KNSS AB,
daterad 2015-09-25.

Geoteknisk undersökning upprättad av VAP VA Projekt AB,
daterad 2015-09-25.

Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från byggplatser
NSF 2004:15.

1D06, Allmänna bestämmelser om legitimationsplikt och
närvaroredovisning.

Blâd nr Antal blad

11
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1.3.2

12.4

12.4.1

1.4.1.2

7.4.1.1

'12.4.2

4.4.2.3

4.4.2.6

6.4.2.2

7.4.2.4

9.4.2.1

9.4.2.2

10.4.2.1

10.4.2.3

Blad nr

5

Samtliga bygghandlingar finns på iBinder och samtliga entreprenörer är
registrerade och har tillgång till dessa.

Tekniska frågor

Mark

Träd som ligger inom riskzonen att skadas vid entreprenaden förses med skydd

Enligt önskemålfrån S:t Olovskolans rektor, Ulla Stenudd, ska Kompisgungan
ersättas med en vanlig gungställning samt studsmatta utgå.

Möte 12:
Studsmattan ska monteras enligt besked från S:t Olovskolans rektor,
Tomas Band.

Bvgg

Hur ska svanhalsar från skyddsrum utföras? Efter byggmöte 4 utförs platsbesök
för redovisning av lösning av SR.

Möte 5:
Svanhals bilas fram i konstruktionsbetongen, maxdjup 30 mm. lnnan skarv gjuts
igen ska skarven besiktas.

Räcke vid utrymningskasun på gaveln är riven vilket ska ersättas med nytt.

Befintlig utvändig betongplatta inkl. trappa i anslutning till befintligt Allrum har ett
grundläggningsdjup på 1,6 m.

lnvändig puts är i mycket sämre skick än beräknat och behöver åtgärdas.

Sättsteg sitter löst i trapporna vilket åtgärdas.

Befintlig puts täcker inte drevning på insida av fönster enligt handling. Smyglister
monteras.

Ventilationsrör är i vägen för montage av stålplåt i 140 Skyddsrum.
Ventilationsröret kapas lokalt och återmonteras med stumsvets runt om

Möte 12:
Klart

Betongen i bjälklaget över rum 131 Passage är lokalt skadad (befintlig
igengjutning). MLu återkommer med reparationsåtgärd.

Antal blâd

11

Samtl

BJ, MLU

MLu, MA,
BJ

BJ

SR, MLU

MA, TA

MA

MLu

MA

MA

MA

MA

P:\PDOC\2016\06 Pro¡ektledning\6-16001\Protokoll\ProtokollByggmöte 12.docx



t

6

10.4.2.4 Gipsinklädnad av stålbalk i 120 Klassrum får inte plats p.g.a. ventilationskanal
MLu kontrollerar metod med Hilti brandmassa.

Möte 11:
Metod med Hilti brandmassa är godkänd.

Möte 12:
Klart

10.4.2.9 Ursparningar i undertaket för ventilationsstrumpor i rum 121 lnstrument, 120
Klassrum och 115 Fritids utförs med glespanel och gips vilket målas enligt
Rumsbeskrivning.

10.4.2.10 Håltagning i limträbalk för upphängning av vikvägg mellan rum 121 lnstrument
och 120 Klassrum för överluftsdon kontrolleras med konstruktör.

Möte 11:
Överluftsdon monteras i väggen bredvid vikväggen

10.4.2.11 Antalet infästningsklammor för bandtäckning av yttertak där solceller monteras
dubblas för att klara ökade suglaster på infästningar av solceller.

11.4.3.1 Det sitter ett ventilationsgaller från skyddsrum vid en kabelstege. Ar detta ok?
MLU kontaktar Stefan Rahmström för platsbesök.

Verksamheten önskar möblering av förråd med hyllor. MLu kontaktar
rektorn, Tomas Band för precisering av önskemå|. Offert tas in från Stål
Bygg AB.

12.4.3.2 Möte för upprättande av låsschema har hållits 2319. MLU kontaktar Certego
vilka upprättade låsschema för huvudbyggnaden.

11.4.3.2

1'l.4.3.3

11.4.3.4

12.4.3.1

12.4.3.3

12.4.3.4

12.4.3

7.4.3.2

Undertak i rum 326 Klassrum kompletteras ut efter vägg.

Undertak monteras enligt handlingar vissa justeringar på höjden (50-100 mm)
kan krävas.

Det luktar fortfarande rök på plan 3. MA kontaktar saneringsfirman för åtgärder

Luftning av hisstoppen är inte redovisad på ritning.

Enl igt brandskyddsbeskrivning ska takkonstruktionen bra ndklassas i R60
Utredning av klassning pågår med brandprojektör.

Rör

Uppgifter angående styrning av rökgasfläkt saknas. TB utreder

Möte 10:
El-entreprenör drar kablage

Blad nr Antal blad

11

MLu

MLU

MA

MLu

MLU

MA

MA

MA

MLU

MLU

MLu

MLu

TB

KG

P:\PDOC\2016\06 Pro¡ektledning\6-16001\Protokoll\ProtokollByggmöte 12.docx



i

12.4.4

6.4.4.1

Blad nr

7

8.4.3.1 Placering av nyckelbrytare för rökgasfläkt framgår inte av handlingar
Troligtvis ska den placeras vid brandlarmscentralen.

Möte 11:
EL-PM skickas med förtydligande

9.4.3.1 Balofixer utan vred ska monteras

Luftbehandling

Galler i tak till rökgasfläkt är i handlingarna redovisad 1200x1200 vilket inte
tillverkas i nämnda mått. Förslag är att 3 st 400x1200 monteras.

12.4.5

8.4.5.1

El- och tele

Adressenheter till vent.aggregat och styrskåp från brandlarm saknas i handlingar

Möte 11:
Galler i format 1200x1200 är beställd

11.4.4.1 Upphängningar av ventilationskanaler är inte föreskrivna som brandklassade R60
vilket är kravet i brandskyddsbeskrivning. MLu kontaktar
ventilationskonstruktören för åtgärder.

Möte 12:
Upphängningar av ventilationskanaler på plan l-3 kompletteras med
brandklassade (R60) upphängningar.
Upphängning av kanaler på vinden utreds vidare.

11.4.4.2 Ventilationsstrumpa i rum 238 Paus kortas från 7m till 5,5 m.

Möte 10:
Fråga noteras i iBinder under fråga/svar för besked av El-projektör

Möte 12:
Klart, besked enligt PM E5.

8.5.5.3 Befintlig kabelstege för huvudmatning och fiber i källaren är full. Ny stege
monteras under den befintliga.

9.4.5.2 Byte av pos. L1 fràn 2x28 W lysrör till LED granskas av SE för besked

Möte 12:
Klart, byte utförs ej.

10.4.5.1 Enligt styr så skall El-entreprenör stå för nyckelbrytare för rökgasfläkt samt
kablage till denna. Detta återfinns inte i el-beskrivning eller el-ritningar, kan detta
ritas upp så det blir rätt å riktigt. Lämpligtvis så placeras nyckelbrytaren ientrén.
Fråga noteras i iBinder under fråga/svar.

Möte 12:
Klart, handling reviderad enligt PM E5.

Antal dad

11

MLU

TB

JHL

MLu

JHL, MLU

JHL

MLu

SE

KG, MLU

KG

KG
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Blad nr

I

10.4.5.2 Adressenheter för ventilation och styrskåp behövs för ventilationsavstängning vid
brandlarm. Kan detta ritas in?

Möte 12:
Klart, handling reviderad enligt PM E5

10.4.5.3 På ritning finns detektor som sitter iventilationstrumma, dock ej i beskrivning eller
teckenförklaringen. Ska El-entreprenör leverera dessa? Vanligtvis så är det vent.
som levererar dessa men detta framgår inte i vent.beskrivning.

10.4.5.4 Ska det vara fler larmknappar?

Möte 12:
Klart, nej

10.4.5.5 Det är inte inritat några indikeringarför dolda detektorer i, t.ex.
ventilationsaggregat, el-nisch m.m.

Möte 12:
Klart, handling reviderad enligt PM E5

10.4.5.6

10.4.5.7

12.4.5.2

Möte 12:
Klart, kabeln ska vara brandklassad vilket framgår av handling.

10.4.5.8 Ska kabel för blixtljus utföras brandklassad?

Möte 12:
Klart, kabeln ska vara brandklassad vilket framgår av handling.

10.4.5.9 På Plan 1 del t hamnar inte detektorer på högsta punkt p.g.a. undertaket
avslutas vid ventilationsstrumpor, dessutom sticker awäxlingar ner mer än 10 %
av den totala takhöjden. Detta kontrolleras av el-projektör.

Möte 12:
Antalet detektorer ska kompletteras vilket framgår av PM E5.

10.4.5.10 Matningen tillstyr's central är inte brandklassad, men matningar ut ifrån den är
brandklassad, t.ex. takfläkt. Detta kontrolleras av el-projektör.

Möte 12:
Klart, kabeln ska vara brandklassad.

12.4.5.1 Ska antalet branddeckare kompletteras på vinden? Frågan ställ i Fråga/Svar
på iBinder.

Anta let detektorer ova n u nderta k ko ntro I leras.

Ska tur och retur matning på slingan vara av brandklassad kabel?

Kopplin
Frågan

gsschema från Swegon stämmer inte överens med bygghandlingar
utreds av el- och ventilationskonstruktör.

P:\PDOC\2016\06 Projektlednin9\6-16001\Protokoll\ProtokollByggmöte 12.docx
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Antal bad

11

KG, MLU

KG, MLU

KG, MLU

KG, MLU

KG, MLU

KG, MLU

KG, MLU

KG, MLU

KG, MLU

KG
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12.4.6

2.4.6.1

12.5

5.5.1

12.6

11.6.1

12.6.1

12.7

1.7 .1

Möte 12:
Klart, reviderad tidplan gäller.

5.5.3 Stålbygg jobbar med påökad arbetsstyrka för att jobba in förseningar

Möte 12:
Klart, reviderad tidplan gäller.

12.5.1 Arbetsstyrka:
9 Bygg, 3 El, 3 Rör, 3 Vent., 4 Plåt, 3 Målare, I Mattläggare, 2 Undertak

10.5.2 lnflytt ska ske under jullovet. MA reviderar tidplanen

Möte 11:
Uppdaterad tidplan presenteras med slutbesiktning v50 2016.

I

Solceller

Konstru ktören av solceller granskar upphandlad solcellsanläggn ing.

Möte 3:
KG skickar underlag till konstruktören för granskning

Möte 4:
Handlingar skickade, MLu kontaktar konstruktören för kommentarer

Möte 9:
Efter flertalet försök av MLu och KG gör KA ett försök.

Möte 12:
Handlingarna ska omgående granskas av konstruktör.

Tidplan och resurser

I nuläget ca. 3 veckors försening p.g.a. sprängningsarbeten, saneringsarbeten,
fyllningsmaterial i golven och byte av taKötter.

Hinder och störningar

Upphängning av ventilationskanaler i R60 kan försena. Beroende på åtgärder
som krävs.

Risk för försening p.g.a. avvikande kopplingsschema
Swegon/Bygghandling.

Kval itetssäkring/Miljö

Kontrollansvarig PBL är Mats-Ola Bäckwall, Byggkonsult KNSS AB

Blad nr Antal blad

11

MLu

MLu, KG

KA, MLU

MA

TA

MA
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1.8.5

8.8.1

Arbetsmiljöplan enligt AFS 1999:3 "Byggnads och anläggningsarbete" ska
upprättas innan byggstart.
Resp. underentreprenör ska i den mån "arbeten med särskild risk" enl. AFS
1999:3 $11 förekommer överlämna föreskrifter härom till BAS U omgående så att
arbetsmiljöplanen kan kompletteras med dessa.

Skyddsronder kommer att hållas var 14:e dag med start v05.

lnbrotUskadegörelse på arbetsområdet sker genom att hål klipps i staketen
Klotter har upptäcks i källaren.

8.8.2 Parkeringen på Pungbovägen är belamrad av obehöriga. KA kontaktar Tekniska
kontoret för skyltning. BJ sätter upp erforderliga skyltar.

Möte 9:
Tillstånd krävs vid parkering vilket hämtas av MA. Det är även tillåtet att parkera
efter byggstaketet på Pungbovägen med parkeringstillstånd.

9.8.1 Klagomål angående buller har förekommit från närliggande grannar. De flesta
bilnings och sågningsarbeten är utförda. Fönster monteras vilket bidrar till att
bullernivån inifrån byggnaden minskar.

12.8.1 Bristande avspärrningar till hisschakt påpekas, vilket åtgärdas omgående.

1.7.2 Kontrollplan är beslutad av Stadsarkitektkontoret.
Beslutad kontrollplan enligt PBL finns i iBinder under rubriken bygghandlingar.
Resp. entreprenör upprättar omgående förslag till egen kontrollplaner.
Egenkontrollplanerna ska finnas i pärm på arbetsplatskontoret så att de alltid är
tillgängliga.
Mats-Ola Bäckwall och Stig Eriksson svarar på frågor samt övervakar arbetet
med egenkontrollplanerna.

9.7 .1 Nästa platsbesök av KA sker 2016-10-13

Arbetsmiljö

Byggarbetsmiljösamordnare (BAS-U) är Magnus Alm.

Ekonomi

ATA-arbeten rapporteras på Atn-rapport enl. entreprenörens standarddokument.
ATA-rapporter ska skickas via fråga/svar - funktionen i "Pärmen" till KA och MLu.
ÄTA- arbeten ska regleras fortlöpande.

1.9.2 Beställaren har fakturaadress enligt nedan

Köpings kommun
Box 63
731 22 Köping
Ref nr: 831 1ka1 13

9.9.1 Underskriva ÄT:or ska bifogas fakturor
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12.9.1 ATA-möte är inbokat 2016-10-11, kl. 13:15.

Allmänna hjälpmedel och allmänna arbeten

Myndigheter

Besiktningar

Syn utöver pkt. 1.12.1 före påbörjande av entreprenad är inte aktuellt inom
byggområdet. Om sprängningsarbeten blir aktuella ska syn inom närliggande
område enligt de administrativa föreskriftema (AFC.531) utföras.

Besiktningar kommer att utföras som fortlöpande besiktning med besiktningsmän
som beställaren utser. Besiktningsplan upprättas av beställaren.

12.10

11.10.1
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11.11.1

12.12

1.12.2

1.12.3

4.12.1

12.12.1

12.',|3

1.13.1

3.13.2

12.14

12.14.1

Köping dag som ovan

Morten Lund
Vid protokollet

Besiktning ska utföras på utförande av skyddsrum.

MLU kontaktar besiktningsman för besiktning av yttertak innan montering
av solceller.

Administrativa frågor

Redovisning av resp. underentreprenörer ska ske fortlöpande till KA och MLu.
Aktuella underentreprenörer redovisas med namn, adress och
organisationsnummer.

Leveransadress till byggområdet:
Pungbovägen 4
731 41Köping

övriga frågor

Parkeringen på Pungbovägen ska enligt meddelande från Tekniska
kontoret stängas av v41-v42. MA kontaktar Adriana Skaba för besked.
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