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Teknik- och infrastrukturavdelningen i Bräcke kommun står för en viktig del 
av den kommunala servicen. På avdelningens olika enheter arbetar 27 personer: 
fastighets skötare, hantverkare, renhållningsarbetare, ingenjörer, rörläggare, drifts-
tekniker och administrativ personal. 

Det är vi som ser till att du har rent dricksvatten i kranen, att soporna blir hämtade 
och att gatubelysningen fungerar. Men vi gör förstås mycket mer än så och en del 
av det kan du läsa om i den här broschyren!

EN DEL AV DIN VARDAG

VATTEN OCH AVLOPP
VA-enheten ser till att leverera vatten av god kvalitet genom drift och underhåll av 
kommunala anläggningar, ledningar och utrustning. Vi besöker de kommunala an-
läggningarna en gång i veckan och kontrollerar dem dagligen via datorövervakning. 
Vi arbetar med förebyggande under-
håll och akuta felåtgärder. Därutöver 
ingår sådant som återrapportering 
till tillsynsmyndig heter, framtagande 
av riktlinjer, revidering av taxor m.m.

På VA-enheten arbetar en VA-chef, 
en VA-ingenjör, fem driftstekniker 
och två administratörer. 

Våra ansvarsområden i siffror
• 15 vattenverk
• 16 reningsverk
• 20 mil ledningsnät 
• ca 30 pumpstationer
• 2 tryckstegringar

Vanliga frågor och svar om VA
Kan jag säga upp mitt abonnemang så länge jag äger fastigheten?  
Nej, abonnemanget tillhör fastigheten och så länge man äger fastigheten är 
man knuten till abonnemanget.

Kan jag stänga av inkommande vatten själv på kommunens servise-
ventiler?  
Nej, endast behörig personal på kommunen har befogenhet att stänga av och 
skulle det ändå ske är det förknippat med kostnader för abonnenten.

Vem bär ansvaret vid en vattenläcka?
Uppstår en läcka i dricksvattenledning eller avloppsrör inom den egna fastig-
heten ansvarar fastighetsägaren för att det åtgärdas av en rörentreprenör. 
Om fastighetsägaren kallar ut kommunens VA-personal för att utreda ett 
ärende och det visar sig att felet uppstått på fastighetens del av servisled-
ningen ska fastighetsägaren betala en skälig del av VA:s kostnad.

VA-enheten gör vattenprover på de ställen där renings-
verken har utlopp i sjön för att undersöka hur sjön reage-
rar. På vintern borras hål med isborr och på sommaren 
görs proverna från båt.



Renhållningsenheten har ansvar för in-
samling och behandling av hushållsavfall 
och kommunen anlitar entreprenörer och 
 andra aktörer som omhändertar avfallet. Vi 
har återvinningscentraler (ÅVC) i Bräcke, 
 Kälarne och Gällö. Här kan privatpersoner 
och företag slänga grovavfall, som efter sor-
tering transporteras för att materialåtervinnas 
eller, då det inte är möjligt, energiåtervinnas. 
Farligt avfall  skickas  vidare för destruktion.

Förpackningar, tidningar, returpapper, glas, 
papper och metall lämnar du som privatper-
son på någon återvinningsstation (ÅVS). På 
ÅVS är det inte kommunen utan Förpack-
nings - och tidningsinsamlingen (FTI) som 
sköter skötsel och tömning.

Avfallshanteringen regleras i miljöbalken och avfallsförordningen samt i Bräcke 
kommuns egen renhållningsordning och renhållningstaxa som kommunfullmäktige 
fastställer. Hanteringen av avfall bekostas helt och hållet av renhållningsavgiften, 
utan något stöd från skattemedlen. Du betalar vad det kostar, helt enkelt. 

Våra ansvarsområden i siffror
• Hanterar avfall från ca 3715 bostäder varje år (vilket år 2019 innebar 1023 ton 

brännbara sopor)
• Slamtömmer omkring 1946 brunnar och tankar varje år (vilka innehåller ca 

389 kubik meter avvattnat slam)
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GATOR OCH VÄGBELYSNING
Enheten ansvarar för gator/vägar, fritidsanläggningar, vägbelysning, bidrag till en-
skilda vägar, parker, investeringar, entreprenader, energiplanering och kommunens 
skogsinnehav. En stor del av arbetet utförs av entreprenadföretag som vi regelbun-
det har träffar och uppföljningar med för att se till att uppdragen sköts som de ska. 

Våra ansvarsområden i siffror
• 46 km kommunal väg/gång- och cykelväg
• Över 3 000 gatubelysningspunkter  

(varav över 50 procent på Trafikverkets vägar) 
• 4 elljusspår, varav 3 i egen ägo (ca 280 ljuspunkter) 
• 11 väglyseföreningar
• Kommunens skogsinnehav
• 35 vägföreningar

Utöver detta har vi hand om framtagandet av diverse do-
kument, egenkontroll, riktlinjer, förnyelse av regelverk samt 
statistikuppföljning till tillsynsmyndigheter och övriga intres-
senter. Vi tar också fram förfrågningsunderlag inför upp-
handligar och genomför upphandlingen.

Tack vare helhetstänket på teknik-och infrastrukturavdel-
ningen kan vi använda pengarna på ett effektivt sätt. Vi ny-
asfalterar först efter att nödvändiga VA-renoveringar gjorts, 
till exempel. 

Vanliga frågor och svar om gator
När lagas gatubelysning?  
Enligt prioriteringslista på www.bracke.se/vagbelysning. Trafikfarliga fel 
prioriteras först, exempelvis.

När sopas sandningssanden upp på våren? 
Gator och gångbanor ska vara städade före 15 maj.

Vem sköter snöröjning/sandning åt Bräcke kommun?
Avtalet är med Reaxcer AB.

RENHÅLLNING

Vanliga frågor och svar om renhållning
Varför betalar jag om jag inte använder mitt sopkärl?
Du betalar en grundavgift för renhållning som inte är hämtningsrelaterad. I den 
ingår t.ex. tillgång till ÅVC, insamling av grovsopor, planering, rådgivning m.m.

Får jag billigare sophämtning om jag sopsorterar?
Om du källsorterar dina sopor blir det färre tömningar och därmed billigare. 

Slamtömning av brunnar sker enligt en fast-
ställd tur lista. Vill du ha tömning en  speciell 
tid utan för din tömningsmånad kostar 
det  extra. Det går också att beställa akut-
tömning. Läs mer på www.bracke.se/byggabo 
eller i broschyren Renhållningen informerar.
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Fastighetsförvaltningen har ett brett arbets-
område och som kommun invånare träffar 
du sannolikt på oss i olika samman hang. 
Vi har hand om allmän nyttan, det vill säga 
kommunala bostadslägenheter, skolor, 
vårdinrättningar och övriga kommunala 
verksamheter samt några industrifastighe-
ter och fritidsanläggningar. 

I vårt uppdrag ingår drift och före byggande 
underhåll av fastigheterna och vi arbetar 
aktivt med energieffektiviseringar för såväl 
klimatnytta som sänkta driftskostnader.

När du felanmäler något i kommunens 
fastigheter åker någon av våra fastighetsskötare ut och åtgärdar felet. Vi har också 
en fastighetsjour för akuta problem, t.ex. vattenläckor, som är nåbar 24 timmar om 
dygnet (se baksidan för telefonnr). 

Den yttre skötseln av våra fastigheter är utlagd på entreprenad.

Våra ansvarsområden i siffror
• Förvaltar 200 byggnader
• Har fem fastighetsskötare och tre hantverkare anställda
• Utförde 2019 renoveringsjobb med egen personal i 80 av våra 475 lägenheter 

FASTIGHETSFÖRVALTNING

Vanliga frågor och svar om fastigheter
Hur felanmäler jag ett fel i min lägenhet?
Du kan felanmäla via ett formulär på bracke.se/felanmalanlagenhet eller via 
telefon 0693-169 20 (Telefontid mån-fre kl 8-9.30 och 13.30-14). 

Hur söker jag lägenhet i Bräcke kommun?
Du kan lämna intresse via ett formulär på bracke.se/ledigalagenheter eller 
via telefon 0693-169 20 (Telefontid mån-fre kl 8-9.30 och 13.30-14).

Bräcke kommun har tre hantverkare som mest 
renoverar lägenheter men även har uppdrag i 
våra övriga fastigheter. Större jobb upphandlas 
och genomförs av bäst lämpade  företag.

Teknik- och infrastrukturavdelningen handlägger kommunens 
alla försäkringar, exempelvis olycksfallsförsäkringar. Vi har 
också hand om skadeförebyggande arbete och över gripande 
ansvar för kommunens systematiska brandskyddsarbete 
(SBA). 

Arbetet omfattar bland annat övergripande processer, 
länsövergripande samarbeten, utbildning av personal 
inom brand-, risk- och försäkringsområdet, skaderappor-
tering och riskanalys med förslag på skadeförebyggande 
 åtgärder.

Enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor ska alla bygg-
nader och anläggningar ha ett skäligt brandskydd. Detta 
ställer krav på att SBA bedrivs inom alla organisationer, 
oberoende av storlek och verksamhet. SBA syftar i för-
sta hand till att förebygga brand och i andra hand till att 
minska skadorna som kan uppstå vid en brand.

FÖRSÄKRING OCH BRANDSKYDDSARBETE

UPPHANDLING
Teknik- och infrastrukturavdelningen 
hanterar kontinuerligt större och min-
dre upphandlingar som behöver göras 
inför att arbeten ska utföras av  externa 
entreprenörer. På  avdelningen  jobbar  
en entreprenadingenjör som har 
huvud ansvar för det här. Den  senaste 
tiden har Sjölyckan, det framtida 
senior boendet i Bräcke, varit en stor 
upphandling som pågått. 



 

Hantverksgatan 25, Box 190, 843 21 Bräcke 
Tel. 0693-161 00 | bracke@bracke.se | www.bracke.se
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Felanmälan gata, parkering och fastighet
E-post: felanmälan@bracke.se
Tel: 0693-169 20
Telefontid mån-fre kl 8-9.30, 13.30-14
Vid akuta fel utanför kontorstid ringer du 063-10 10 55

Felanmälan VA och renhållning
E-post: va-ren@bracke.se
Tel: 0693-161 71 eller 0693-161 97
Telefontid mån-fre kl 8-9.30, 13.30-14
Vid akuta fel utanför kontorstid ringer du 063-10 10 55

Allmänna frågor
Tel: 0693-161 00 (växel) mån-tors kl 8-16, fre 8-15, lunchstängt 12-13
För mer info, se www.bracke.se/byggabo

...Fyra fastighetsskötare och fem VA-tekniker ingår i beredskapsstyrkan som 
har jour varsin vecka dygnet runt, året om!

...Den administrativa personalen hanterar varje dag ungefär 250 mejl och 
lika många telefonsamtal i form av felanmälningar, adressändringar, diverse 
ansökningar, beröm och klagomål. Utöver detta hanterar de ungefär 10 000 
fakturor per år, gör utredningar och upphandlingar samt stödjer politiken och 
andra avdelningar. 

...Om du vill köpa en tomt för att bygga på är det till teknik- och infrastruktur-
avdelningen du vänder dig. Vi har bland annat färdiga tomter i söderläge längs 
med Revsundssjöns strand. Kommunens tomter kostar tio kronor per kvadrat-
meter och säljs med förbehållet att bostadsbyggande för ett permanent hus 
ska påbörjas inom två år från försäljningsdatumet.

VISSTE DU ATT...


