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Er beteckning

Tekniska nämnden

Revidering av Tekniska nämndens
delegationsförteckning
Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar att ersätta gällande delegationsförteckning med
Samhällsbyggnadskontorets förslag till ny delegationsordning.

Sammanfattning
Som ett led i arbetet med att underhålla de styrande dokumenten har
Samhällsbyggnadskontoret sett över Tekniska nämndens
delegationsförteckning. I förslag till ny delegationsordning har kontoret infört
flera förändringar i syfte att harmonisera kommunens författningssamling, följa
gällande lagstiftning samt komplettera, förtydliga och stryka delegation efter
behov i verksamheten.

Beslutsunderlag


Samhällsbyggnadskontorets Tjänsteskrivelse TN 19/0064 28 maj 2019



Förslag till Tekniska nämndens delegationsordning



Tekniska nämndens delegationsförteckning 3.4. U04 Antagen av
Tekniska nämnden den 18 juni 2018, TN § 40

Ärendet

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Som ett led i arbetet med att underhålla de styrande dokumenten har
Samhällsbyggnadskontoret sett över Tekniska nämndens
delegationsförteckning. I förslag till ny delegationsordning har kontoret infört
flera förändringar i syfte att harmonisera kommunens författningssamling, följa
gällande lagstiftning samt komplettera, förtydliga och stryka delegation efter
behov i verksamheten.
Harmonisering av kommunens reglemente
Som ett led i harmoniseringen föreslås flera förändringar.
Delegationsförteckningen byter namn till delegationsordningen. Inledningen är
omarbetad och består nu av två kapitel ”1 Inledning – allmänt om delegation av
beslut” och ”2 Angående tekniska nämndens delegationsordning”. Stycket om
undantag att rapportera vissa delegationsbeslut av personalärenden är flyttat
från inledningen till respektive punkt i delegationsordningen. Kontorschefen
Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
Telefon: 08-581 690 00 Fax: 08-581 692 40 E-post: kommun@upplands-bro.se Webb: upplands-bro.se
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omnämns samhällsbyggnadschefen vilket stämmer överens med
kommunstyrelsens delegationsordning. Samhällsbyggnadschefens möjlighet
till vidaredelegation regleras i en ny kolumn ”Vidaredelegation” där
möjligheten anges med kryss.
Nya delegationspunkter
I denna tabell återfinns de delegationspunkter som tillkommit med förslaget.
Nr

Ärendetyp

3.9

Dispens på lokala trafikföreskrifter (LTF)

5.16

Besluta om bevattningsförbud samt vädjan om minskad
vattenanvändning enligt förbundet Norrvattens riktlinjer

7.2

Beslut om belägenhetsadresser

10.2 c

Anställning av - personal med arbetsmarknadsstöd

10.5 b

Lönesättning - enligt kommunens personalpolitiska riktlinjer samt
lönepolicy och fastställda ramar för personal anställd av tekniska
nämnden

10.7

Beslut om tjänstledighet, semester och kompensationsledighet som
beslutas digitalt.

De punkter som har ändrats
I denna tabell återfinns de delegationspunkter som tillkommit med förslaget.
Nr

Ärendetyp

Kommentar

1.9

Beslut om resor

Delegeras numera av nämnden.

2.1

Fördela beviljade medel
mellan investeringsprojekt.

Förtydligad, tidigare lydelse:
Fördela medel från
investeringsprojekt ”Övrigt att
fördela” till befintliga eller nya
investeringsprojekt.

2.3

Upphandling

Se eget stycke nedan.

2.6

Sälja kommunens lösa
egendom.

Delegeras numera från TN
(tidigare hänvisades till KS).

2.7

Godkänna en leverantör eller
entreprenörs säkerhet i form
av en bankgaranti,
kreditförsäkring eller
motsvarande.

Förtydligad, tidigare lydelse:
Godkänna säkerheter.

2.8

Avskrivning av kommunens

Delegeras numera från TN
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fordringar enligt fastställda
regler och gällande
redovisningsprinciper.

(tidigare hänvisades till KS).

7.1

Fastställande av
lägenhetsnummer

Förtydligad, tidigare lydelse:
Ajourhållning av
lägenhetsregistret.

9.1

Godkänna bidrag enligt lagen
om
bostadsanpassningsbidrag.

Tidigare var rätten delegerad till
olika delegater beroende på
storleken av bidraget. Denna typ
av kontrollfunktion överlåtes
enligt förslaget till Sbch att
ombesörja.

Förtydligad, tidigare lydelse:
Avskriva fordringar.

Delegationspunkten angående upphandling
I den tidigare delegationsförteckningen delegerades enskilda beslutspunkter
hämtade ur regelverket kring upphandling. Det gör upphandlingsprocessen
onödigt komplicerad. Delegationen var dessutom otydlig då punkter krockar
med varandra. I förslaget förtydligas istället vikten av att upphandlingen vilar
på beslut om nämndens verksamhet i mål, inriktning, omfattning eller kvalitet.
Finns dessa beslut och en beslutad budgetram anses själva upphandlingen vara
verkställighet.
Förslagets till lydelse:

Ärende- Ärendetyp
grupp nr
2.
3

Beslutande
/Delegat

Upphandling eller Avrop i enlighet med
kommunens upphandlingspolicy.
a) Beslut kring upphandling som påverkar
nämndens verksamhet i mål, inriktning,
omfattning eller kvalitet.
b) Beslut om deltagande i samordnade
upphandlingar samt godkännande av
förfrågningsunderlag och tecknade av ramavtal.
c) Avrop, direktupphandling eller upphandling
enligt LOU eller LUF av varor eller tjänster inom
budgetram.

TN beslutar
och får ej
delegera
Sbch
Anses vara
verkställighet
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Tidigare lydelse:

Ärende- Ärendetyp
grupp nr
2.3

Beslutande
/Delegat

Upphandling:
a) Inom budgeterat belopp.
b) Av avropsavtal för inköp.
c) Beslut att inte förlänga avtal.
d) Beslut att förlänga avtal i enlighet med
avtalsskrivningen.
Övrig upphandling:
e) Påbörja en upphandling.
f) Godkänna principiellt innehåll i
förfrågningsunderlag.
g) Lämna tilldelningsbeslut.
h) Teckna kontrakt.
i) Avbryta en upphandling.

Kch
Kch
Au
Au
Kch
TN
Au
Kch
Au

Strukna delegationspunkter
I denna tabell finns de delegationspunkter som har strukits.
Ärendetyp

Kommentar

Teckna upplåtelseavtal inom offentlig
platsmark.

Dubblett (tidigare 4.1)

Besluta om indexreglering av avgifterna
i avfallstaxa (p.1.8 i avfallstaxa).

Beslut om taxa måste tas av KF.
(tidigare 6.6)

Teckna mätnings-, beräknings- och
karteringsavtal.

Är verkställighet i den mån som
det förekommer. (tidigare 7.2)

Barnperspektiv
Beslutet bedöms inte få några särskilda konsekvenser för barn och deras livsmiljö.
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Inledning – allmänt om delegation av beslut

1.1

Delegationsordning

I Upplands-Bro kommun har kommunstyrelsens och de olika nämndernas ansvarsområden
fastställts i reglementen antagna av kommunfullmäktige. Reglementena bestämmer vilka
typer av beslut som respektive nämnd är behörig att ta beslut om. Av bland annat praktiska
skäl har lagstiftaren ansett att det inte är rimligt att alla beslut i en kommun ska fattas av
kommunstyrelsen eller av de olika nämnderna. En sådan hantering skulle leda till många och
väldigt långa nämndsammanträden. Det har därför förts in bestämmelser i kommunallagen
(2017:725), KL, om möjlighet för kommunstyrelsen eller nämnd att delegera
beslutanderätten. En delegationsordning innehåller beslut om delegering av ärendetyper.

1.2

Vilka kan få delegation?

Enligt 6 kap 37 § KL får en nämnd uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot eller ersättare
att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. En nämnd får
även uppdra åt en anställd att besluta enligt 7 kap. 5 § KL.

1.3

Vad kan inte delegeras

Beslutanderätten får enligt 6 kap 38 § KL inte delegeras i följande slag av ärenden:
1. Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, det vill
säga ärenden av principiell natur.
2. Framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att
beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats.
3. Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell
beskaffenhet eller annars av större vikt.
4. Ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över till nämnden.
5. Ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras.

1.4

Delegationsbeslut

Delegering innebär överlåtande av beslutsfunktion. Beslut med stöd av delegation är juridiskt
sätt ett nämndbeslut. Delegaten beslutar i nämndens namn och beslutet blir därför jämställt
med ett beslut som nämnden själv har fattat. Nämnden kan inte i efterhand ändra beslutet.
Nämnden har rätt att återkalla den givna beslutanderätten. Detta kan göras generellt för en
viss grupp av ärenden, för viss delegat eller för ett specifikt ärende. Nämnden kan också
genom eget handlande föregripa ett beslut i ett enskilt ärende genom att själv ta över ärendet.
Ett sådant föregripande bör dock endast ske i ett ärende som nämnden anser vara av
principiell beskaffenhet.
Saknas beslutspunkt i delegationsordningen?
Om du inte hittar den beslutspunkt som du söker efter så är ärendet inte delegerat. Det betyder
att det är nämnden som själv ska ta beslut i ärendet.
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1.5

Vidaredelegation

Nämnden kan genom beslut ge rätt till delegat att vidaredelegera sin beslutanderätt till annan
anställd. En sådan vidaredelegation ska redovisas i en särskild förteckning.

1.6

Ersättare för delegat

Vid laga förfall för delegat övertas beslutanderätten av en ersättare. Med laga förfall avses
frånvaro från tjänst eller uppdrag på grund av exempelvis sjukdom, semester, tjänstledighet,
längre tjänsteresa, jäv eller liknande.
Ersättaren regleras särskilt i delegationsordningen och kan exempelvis vara den som
vikarierar för delegaten. Om ersättare inte finns övertas delegatens beslutanderätt av
delegatens närmsta chef.

1.7

I samråd

Om beslut ska fattas i samråd får delegaten besluta endast om delegaten har samrått med
aktuell befattningshavare enligt delegationsordningen.

1.8

Anmälan av delegationsbeslut till nämnden

Nämnden beslutar själv vilka av delegationsbesluten som ska anmälas tillbaka till nämnden
och i vilken form återrapporteringen ska ske. Vanligast är att anmälan av delegationsbeslut
sker till nämnden vid närmast påföljande nämndsammanträde. Finner delegaten att beslutet
kan vara av omedelbart intresse för nämnden eller föreligger andra skäl därtill ska beslutet
anmälas omgående.
Beslut som inte återrapporteras ska särskilt anslås på kommunens digitala anslagstavla.

1.9

Ren verkställighet

Med ren verkställighet avses åtgärder som normalt vidtas i tjänstepersonens dagliga arbete.
Åtgärdsbeslut som är av förberedande karaktär, som inte kan överklagas, eller som grundar
sig på lag och avtal och som inte har något utrymme för självständiga bedömningar är inte
beslut i kommunallagens mening. Det kan exempelvis vara tillämpning av taxa som
kommunfullmäktige antagit. Beslut till följd av arbetsledningsrätten är inte heller att betrakta
som delegationsbeslut. Beslut inom budgetram är att betrakta som verkställighet.
Gränsdragningen mellan delegation och verkställighet är dock inte alltid klar.
Rena verkställighetsbeslut ska inte anmälas till nämnden.

1.10 Överklagan av beslut - allmänt
Ett beslut ska överklagas skriftligt. I skrivelsen ska klaganden ange vilket beslut som
överklagas och vilken ändring i beslutet som klaganden begär. Skrivelsen ska lämnas in till
nämnden.
1.10.1 Förvaltningsbesvär
Förvaltningsbesvär innebär en rätt att överklaga enligt förvaltningslagen (2017:900), FL.
Förvaltningsbesvär kan anföras över beslut av nämnden som grundar sig på
specialförfattningar med särskilda regler för hur beslut överklagas. Enligt FL får ett beslut
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överklagas av den som beslutet angår. Det krävs också att beslutet har gått honom eller henne
emot och att det är ett beslut som är möjligt att överklaga.
Överklagandet skall lämnas in senast tre veckor efter att den som överklagar har tagit del av
beslutet.
1.10.2 Laglighetsprövning
Laglighetsprövning innebär en rätt att överklaga enligt kommunallagen. Vid
laglighetsprövning avgör domstolen om beslutet strider mot någon lag eller författning, till
exempel genom att det har begåtts något formellt fel eller om kommunen har överskridit sina
befogenheter.
Överklagandet skall lämnas in senast tre veckor efter att beslutet anslagits på kommunens
anslagstavla (se anmälan av delegationsbeslut).

1.11 Brådskande beslut
I de fall ett ärende är så brådskande att nämndens sammanträde inte kan avvaktas har
nämndens ordförande rätt att besluta på nämndens vägnar, i enlighet med 6 kap 39 § KL, om
ordförande givits denna delegation. Denna beslutanderätt ska användas restriktivt.
Ordförandebeslut ska anmälas till nämnden nästkommande sammanträde och innehålla
uppgift om att ärendet var brådskande. Möjligheterna att delegera enligt denna bestämmelse
begränsas inte av 6 kap. 38 § 1–4 KL, se närmare HFD 2016 ref. 74.
1.11.1 Beslut fattade på delegation
Om delegat som är i tjänst inte är nåbar och ett ärende är så brådskande att delegatens
återkomst inte kan avvaktas, övertar delegatens närmsta chef delegationen.

1.12 Omprövning av beslut
Rätt att besluta i en viss ärendegrupp innefattar också rätt att vidta rättelse/omprövning av
beslut som delegaten fattat enligt de förutsättningar som anses i 36 § respektive 37 § FL.

1.13 MBL-förhandling eller samråd
Delegat svarar i förekommande fall för att förhandlingsskyldighet enligt
medbestämmandelagen är uppfylld och att ingångna samverkansavtal med
personalorganisationerna följs innan beslut fattas.

2

Angående tekniska nämndens delegationsordning

2.1

Delegationer

Tekniska nämnden delegerar inom sitt verksamhetsområde de ärendegrupper som tas upp i
denna delegationsordning. Delegat är det organ eller den befattningshavare som angivits vid
respektive ärendegrupp och på de villkor som uppställs vid respektive ärendegrupp.
Förkortningar definieras i avsnitt 3.
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Med avdelningschef avses närmste chefsnivå under samhällsbyggnadschefen. Med enhetschef
avses närmste chefsnivå under avdelningschef. Person med högre befattning kan fatta beslut
som delegerats till person med lägre befattning.
Alla delegationsbeslut ska anmälans vid närmast påföljande nämndsammanträde.

2.2

Förordnande av ersättare

När ersättare förordnas för befattningshavare som är delegat, övergår delegationen på
ersättaren.

2.3

Jäv

2.3.1 Samhällsbyggnadschefen
Är samhällsbyggnadschefen jävig övertar ordförande i tekniska nämnden delegationerna.
2.3.2 Avdelningschefer och enhetschefer
Är avdelningschef jävig övertar samhällsbyggnadschefen delegationerna.
Är enhetschef jävig övertar avdelningschefen delegationerna.
2.3.3 Övriga anställda
Avdelningschef eller enhetschef övertar delegationer från jävig delegat anställd inom
respektive avdelning eller enhet.
2.3.4 Tekniska nämndens ordförande
Är tekniska nämndens ordförande jävig övertar nämndens vice ordförande delegationerna från
ordföranden. Är även tekniska nämndens vice ordförande jävig övertar
samhällsbyggnadschefen delegationerna, med undantag för delegation vid brådskande beslut i
enlighet med 6 kap 39 § KL.

2.4

Laga förfall

Vad som föreskrivits i fråga om jäv gäller även när delegat har laga förfall, om inte ersättare
har förordnats. Med laga förfall avses frånvaro på grund av sjukdom, semester, eller annan
giltig frånvaro från anställning eller uppdraget.

2.5

Vidaredelegering

Samhällsbyggnadschefen har rätt att vidaredelegera sin beslutanderätt till annan anställd.
Sådan vidaredelegering redovisas på särskild delegationslista, Samhällsbyggnadschefens
delegationslista.
Alla vidaredelegationsbeslut ska anmälans vid närmast påföljande nämndsammanträde.
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3

Förkortningar

3.1

Funktioner

Au

Arbetsutskott, Tekniska nämnden

Ksau

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ordf

Ordförande, Tekniska nämnden

Ordf.Namngr Ordförande i Namnberedningsgruppen
Sbch

Samhällsbyggnadschefen

TN

Tekniska nämnden

X

Markerar Sbch rätt att vidaredelegera sin
beslutanderätt (2.5 Vidaredelegering)

3.2

Författningar

FL

Förvaltningslagen (SFS 2017:900)

KL

Kommunallagen (SFS 2017:725)

LAS

Lagen om anställningsskydd (SFS 1982:80)

MB

Miljöbalken (SFS 1998:808)

OSL

Offentlighet- och sekretesslagen (SFS 2009:400)

TraF

Trafikförordningen (SFS 1998:1276)

Vmf

vägmärkesförordningen (SFS 2007:90)
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4

Delegationsordning

Ärende- Ärendetyp
grupp nr

Beslutande/ VidareLagrum
delegat
delegation /notering

1

Allmänna ärenden

1.1

Besluta om deltagande i kurser, konferenser och
liknande för de förtroendevalda.

Ordf.

1.2

Besluta om deltagande i kurser, konferenser och
liknande för Ordf.

Au

1.3

Föra nämndens talan eller utfärda fullmakt att föra
nämnden talan inför domstol och andra myndigheter
samt vid förrättningar av skilda slag.

Sbch

1.4

Hyra externa lokaler för nämndens verksamhet.

Sbch

X

1.5

Besluta att inte lämna ut en allmän handling eller en
sekretessbelagd handling och en handling med visst
förbehåll.

Sbch

X

1.6

Avvisa ett överklagande som har kommit in för sent
enligt förvaltningslagen 24 §.

Sbch

X

1.7

Besluta om organisatorisk förvaltningsstruktur.

Sbch

1.8

Besluta om ärenden när ett beslut i ärendet inte kan
vänta till nästa nämndsammanträde.

Ordf.

1.9

Besluta om resor

24 § FL

6 kap. 39 § KL

a) Utanför Sverige men inom Norden eller EU

Sbch

X

b) Besluta om resor utanför Norden och EU.

Ksau

1.10

Besluta om en dokumenthanteringsplan för nämndens
handlingar.

Sbch

1.11

Lämna yttranden i ärenden som inte berör nämndens
verksamhetsområde.

Sbch

1.12

Lämna yttranden i ärenden som inte är av principiell
beskaffenhet eller annars av större vikt.

Sbch

X

1.13

Ta emot och kvittera delgivningar som är ställda till
nämnden.

Sbch

X

1.14

Polisanmäla brott mot kommunen inom nämndens
ansvarsområde.

Sbch

X

Resepolicyn

8

X

Ärende- Ärendetyp
grupp nr

Beslutande/ Vidaredelegat
delegation

2

Ekonomiska ärenden

2.1

Fördela beviljade medel mellan investeringsprojekt.

2.2

Godkänna ersättning från försäkringsbolag.

2.3

Upphandling eller Avrop i enlighet med kommunens
upphandlingspolicy.
a) Beslut kring upphandling som påverkar
nämndens verksamhet i mål, inriktning,
omfattning eller kvalitet.
b) Beslut om deltagande i samordnade
upphandlingar samt godkännande av
förfrågningsunderlag och tecknade av ramavtal.

Au
Sbch

TN beslutar och får ej
delegera
Sbch

6 kap, 34 § KL

X

c) Avrop, direktupphandling eller upphandling
enligt LOU eller LUF av varor eller tjänster inom Anses vara verkställighet
budgetram.
2.4

Underteckna avtal inom den löpande förvaltningen som
inte kräver firmatecknare.

Sbch

2.5

Fastställa en förteckning över beslutsattestanter och
ersättare inom nämndens förvaltning.

Sbch

2.6

Sälja kommunens lösa egendom.

Sbch

X

2.7

Godkänna en leverantör eller entreprenörs säkerhet i
form av en bankgaranti, kreditförsäkring eller
motsvarande.

Sbch

X

2.8

Avskrivning av kommunens fordringar enligt
fastställda regler och gällande redovisningsprinciper.

Sbch

X

2.9

Söka bidrag, tillstånd och medfinansiering från extern
part och ingå avtal i samband med detta.

Sbch

X

9

Lagrum
/notering

X

1.9

Ärende- Ärendetyp
grupp nr

Beslutande/ Vidaredelegat
delegation

Lagrum
/notering

3

Trafikärenden

3.1

Utfärda tillfälliga lokala trafikföreskrifter.

Sbch

X

3.2

Ändra och ersätta lokala trafikföreskrifter där
sakinnehållet inte ändras.

Sbch

X

3.3

Besluta om tillfälliga trafiksäkerhetsåtgärder.

Sbch

X

3.4

Besluta om lokaliseringsmärken.

Sbch

X

3.5

Beslut om särskilda trafikregler under kortare tid vid
skada eller risk för skada på väg.

Sbch

X

3.6

Besluta om trafikordningsplaner (TA-planer) vid
arbeten på väg.

Sbch

X

3.7

Upphäva lokala trafikföreskrifter som inte är aktuella.

Sbch

X

3.8

Lämna yttrande om hastighetsbegränsningar på enskild
väg.

Sbch

X

3.9

Dispens på lokala trafikföreskrifter (LTF)

Sbch

X

3.10

Ge parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Sbch

X

13 kap. 8 § TraF

3.11

Lämna avslag på ansökan om parkeringstillstånd för
rörelsehindrade.

Sbch

X

13 kap. 8 § TraF

3.12

Förordna parkeringsvakter.

Sbch

X

SFS 1987:24

3.13

Besluta om nyttoparkeringstillstånd.

Sbch

X

SFS 1957:259

3.14

Besluta om att flytta fordon och ta hand om
fordonsvrak.

Sbch

X

SFS 1982:129
SFS 1982:198

3.15

Besluta om bärighetsklassning på vägar.

Sbch

X

4 kap. 11 § TraF

3.16

Lämna yttrande till Trafikverket angående tunga
transporter.

Sbch

X

10

TraF

Vmf

TraF

Ärende- Ärendetyp
grupp nr

Beslutande/ Vidaredelegat
delegation

4

Markärenden

4.1

Lämna yttrande till polismyndigheten över ansökningar
om anordnande av tillställning på offentlig plats.

Sbch

X

4.2

Godkänna markupplåtelse på mark som Tekniska
nämnden ansvarar för.

Sbch

X

4.3

Lämna avslag på ansökan om markupplåtelse.

Sbch

X

4.4

Ge schakttillstånd i kommunägd mark och vid behov
kräva en säkerhet för beräknade kostnader för att
återställa kommunens anläggningar.

Sbch

X

4.5

Lämna avslag för schakttillstånd och/eller
trafikanordningsplan.

Sbch

X

4.6

Kräva vite i enlighet med taxa för schakttillstånd
och/eller trafikanordningsplan.

Sbch

X

4.7

Företräda kommunen i föreningar där kommunen är
innehavare till exempel i vägföreningar eller
dikningsföretag.

Sbch

X

4.8

Rätt att inom ramen för tekniska nämndens reglemente
påkalla förrättning enligt fastighetsbildningslagen,
anläggningslagen och ledningsrättslagen

Sbch

X

11

Lagrum
/notering

Ärendegrupp nr

Beslutande/ VidareLagrum
delegat
delegation /notering

Ärendetyp

5

Vatten- och avloppsärenden (VA)

5.1

Inlösen av enskilda VA-anläggningar.

Sbch

X

5.2

Besluta om tillstånd för installation av matavfallskvarn
som kopplas på det allmänna avloppsnätet.

Sbch

X

5.3

Avslå ansökan om installation av avfallskvarn.

Sbch

X

5.4

Besluta om anslutning till allmän VA-anläggning för en
fastighet utanför verksamhetsområdet.

Sbch

X

5.5

Bestämma förbindelsepunkter inom en allmän VAanläggnings verksamhetsområde.

Sbch

X

5.6

Avtala med fastighetsägare om särskilda villkor för
användningen av en allmän VA-anläggning (inklusive
medgivande till annat ledningsutförande).

Sbch

X

5.7

Ge anstånd med betalning av anläggningsavgift enligt
Kommunfullmäktiges fastställda VA-taxa.

Sbch

X

5.8

Besluta om ny servisledning ska utföras istället för
befintlig ledning.

Sbch

X

5.9

Besluta att vattenförbrukningen för bebyggd fastighet
tillsvidare ska fastställas via beräkning istället för
mätning.

Sbch

X

5.10

Besluta om avstängning, reducering eller annan åtgärd
vid utebliven betalning eller annan försummelse.

Sbch

X

5.11

Ansöka om ledningsrätt för VA-ledningar.

Sbch

X

5.12

Besluta om utlämnande av VA-kartmaterial.

Sbch

X

5.13

Besluta om avslag utlämnande av VA-kartmaterial.

Sbch

X

5.14

Besluta om tillfällig VA-försörjning, till exempel
byggvatten.

Sbch

X

5.15

Besluta om att ta emot externslam i VA-slamkiosken,
till exempel från enskilda avlopp och andra kommuner.

Sbch

X

5.16

Besluta om bevattningsförbud samt vädjan om minskad
vattenanvändning enligt förbundet Norrvattens
riktlinjer.

Sbch

X

12

ABVA
och
33 § Avfallsföreskrifter

Ärende- Ärendetyp
grupp nr

Beslutande/ VidareLagrum
delegat
delegation /notering
Avfallsföreskrifter

6

Avfallsärenden

6.1

Besluta om justering av avfallsabonnemang vid
avvikelse från gällande abonnemang.

Sbch

X

24 §

6.2

Besluta om hämtningsplats för hushållsavfall och annat
avfall.

Sbch

X

18 §

6.3

Besluta om dispens för förlängd gångväg mellan
hämtningsfördon och sopkärl om det finns särskilda
skäl.

Sbch

X

15 §

6.4

Besluta om dispens för två eller flera fastigheter att
använda gemensam behållare.

Sbch

X

34 §

Ärende- Ärendetyp
grupp nr

7

Beslutande/ VidareLagrum
delegat
delegation /notering

Mätärenden

7.1

Fastställande av lägenhetsnummer

Sbch

X

7.2

Beslut om belägenhetsadresser

Sbch

X

13

11 § Lag om
lägenhetsregister
SFS 2006:378
10 § Lag om
lägenhetsregister
SFS 2006:378

Ärende- Ärendetyp
grupp nr

Beslutande/ VidareLagrum
delegat
delegation /notering

8

Namnärenden

8.1

Besluta om att hämta in yttranden innan namnärenden
behandlas i Tekniska nämnden enligt riktlinjer för
namnberedning.

8.2

Lämna yttranden över förslag till namn som
aktualiseras av till exempel kommunala nämnder, andra Ordf.Namngr
myndigheter, vägföreningar och enskilda.

Ärende- Ärendetyp
grupp nr

Ordf.Namngr

Beslutande/ VidareLagrum
delegat
delegation /notering

9

Bostadsanpassningsärenden

9.1

Godkänna bidrag enligt lagen om
bostadsanpassningsbidrag.

Sbch

X

9.2

Avslå ansökan om bidrag enligt lagen om
bostadsanpassningsbidrag.

Sbch

X

14

Lag om bostadsanpassningsLag
om bostadsbidrag
(SFS
anpassnings2018:222)
bidrag (SFS
2018:222)

Ärende- Ärendetyp
grupp nr

Beslutande/ VidareLagrum
delegat
delegation /notering

10

Tekniska nämnden som arbetsgivare

10.1

Tillsvidareanställa personal utom Sbch.

Sbch

X

10.2

Anställning av
- vikarier och extra personal
- personal med arbetsmarknadsstöd

Sbch

X

10.3

Utfärda av skriftlig varning och avstängning.

Sbch

X

10.4

Säga upp eller avskeda arbetstagare.
- Beslut om uppsägning förs på en särskild blankett
som, utan anmälan till nämnden, förs till
personalakt inom personalstaben.

Sbch

X

Sbch

X

4 § LAS

7 § och 18 §
LAS

Lönesättning
10.5

a) enligt kommunens personalpolitiska riktlinjer samt
lönepolicy och fastställda ramar för personal
anställd av tekniska nämnden
b) lönetillägg samt lönesättning som avviker från
kommunens personalpolitiska riktlinjer

Se kommunstyrelsens
delegationsordning

10.6

Förändra sysselsättningsgrad för
tillsvidareanställningar.

Se kommunstyrelsens
delegationsordning

10.7

Beslut om tjänstledighet, semester och
kompensationsledighet som beslutas digitalt.

15

Anses vara verkställighet

1.9

Ärende- Ärendetyp
grupp nr

Beslutande/ VidareLagrum
delegat
delegation /notering
DSF (2016/679)

11

Dataskyddsförordningen

11.1

Utse dataskyddsombud samt ersättare till
dataskyddsombudet

Sbch

11.2

Ingå personuppgiftsbiträdesavtal

Sbch

X

Artikel 28.3

11.3

Rätt att ta ut avgift för information enligt art 12.5 (EU:s
dataskyddsförordning)

Sbch

X

Artikel 12.5

11.4

Rätt till tillgång

Sbch

X

Artikel 15

11.5

Rätt till rättelse

Sbch

X

Artikel 16

11.6

Rätt till radering

Sbch

X

Artikel 17

11.7

Rätt till begränsning av behandling

Sbch

X

Artikel 18

11.8

Om anmälningsskyldighet avseende rättelse, radering
och begränsning

Sbch

X

Artikel 19

11.9

Rätt till dataportabilitet

Sbch

X

Artikel 20

Sbch

X

Artikel 21

11.10 Rätt att göra invändningar

16

Artikel 37
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Er beteckning

Tekniska nämnden

Trafiklekplats
Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar om att en trafiklekplats ska byggas i Penselparken i
Bro.

Sammanfattning
Tekniska nämnden har i budget 2019 ett utpekat projekt för reinvestering av
lekplatser som innefattar inköp och reinvestering av ny lekplatsutrustning på
befintliga lekplatser samt investering i nya rekreationsytor. Tekniska
avdelningen har identifierat olika åtgärder som kommer vara kopplade till
projektet, varav en är en trafiklekplats i Penselparken i Bro.
Penselparken ligger i gamla Bro mellan Målarvägen och Murarvägen. Parken
är relativt stor med en öppen gräsyta, en gammal basketplan och en mindre
lekplats.
I tekniska avdelningens arbete med trygghetsfrågor har Penselparken pekats ut
som ett åtgärdsområde för ökad trygghet. Den gamla asfalterade basketplanen
som finns i Penselparken går inte att använda som den är tänkt och ytan ger ett
dåligt intryck till parken. Tekniska avdelningen ser därför ett behov av att göra
något med denna och föreslår därför en trafiklekplats där delar av befintlig
asfaltsyta kan användas till detta ändamål.
En trafiklekplats är även något som främjar ”säker skolväg”. Tanken med
lekplatsen är att barn och vuxna ska kunna övningscykla samt lära sig
trafikregler.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

En avstämning har skett med översiktlig planering angående placeringen av
trafiklekplatsen med anledning av den fördjupade översiktsplanen. Ur
barnperspektiv och stadsplaneringsperspektiv ser översiktlig planering att
placeringen för lekplatsen i Bro är mycket bra. I den fördjupade
översiktsplanen stämmer platsen väl överens med de stråk och målpunkter som
kommer föreslås ska utvecklas vidare samt att det är en mycket bra plats för en
trafiklekplats ur ett barnperspektiv och stadsplanetingsperspektiv.

Beslutsunderlag


Budget 2019 Tekniska nämnden, daterad 18 januari 2019. Beslutad i
Tekniska nämnden den 13 februari 2019.

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
Telefon: 08-581 690 00 Fax: 08-581 692 40 E-post: kommun@upplands-bro.se Webb: upplands-bro.se

Datum

Vår beteckning

2019-05-28

TN 19/0208

Ärendet
Tekniska nämnden har i budget 2019 ett utpekat projekt för reinvestering av
lekplatser som innefattar inköp och reinvestering av ny lekplatsutrustning på
befintliga lekplatser samt investering i nya rekreationsytor. Tekniska
avdelningen har identifierat olika åtgärder som kommer vara kopplade till
projektet, varav en är en trafiklekplats i Penselparken i Bro.
Penselparken ligger i gamla Bro mellan Målarvägen och Murarvägen. Parken
är relativt stor med en öppen gräsyta, en gammal basketplan och en mindre
lekplats. Genom parken går en grusad gångväg utan belysning (se karta figur
1).
I tekniska avdelningens arbete med trygghetsfrågor har Penselparken pekats ut
som ett åtgärdsområde för ökad trygghet. Belysningen för parken finns därför
med i investeringsprojektet trygghetsskapande åtgärder 2019.
Den gamla asfalterade basketplanen som finns i Penselparken går inte att
använda som den är tänkt, bland annat har asfalten sprickbildningar
basketkorgarna är nedrivna sedan lång tid tillbaka. Ytan ger ett dåligt intryck
av parken och används inte idag. Tekniska avdelningen ser ett behov av att
göra något med denna och föreslår därför en trafiklekplats där delar av befintlig
asfaltsyta kan användas till detta ändamål.
En trafiklekplats är även något som främjar ”säker skolväg”. Tanken med
lekplatsen är att barn och vuxna ska kunna övningscykla samt lära sig
trafikregler. Det ska finnas trafikskyltar i mindre format samt trafikljus. Det
ska även finnas linjemålning för övergångställen, väjningsplikt och stopplikt.
Det kommer finnas en liten busshållplats och cykelparkering samt en
informationstavla för att tydliggöra olika trafikregler samt skyltarnas betydelse.
För att hämta inspiration har några från tekniska avdelningen besökt en
befintlig trafiklekplats i Täby. Reinvesteringen av ytan till föreslagen lekplats
kommer kosta ungefär 300 tkr beroende på hur mycket avdelningen kan utföra
i egen regi. Resten av investeringsbudgeten i projektet kommer gå till andra
åtgärder på befintliga lekplatser och rekreationsytor.
En avstämning har skett med översiktlig planering angående placering av
trafiklekplatsen med anledning av den fördjupade översiktsplanen. Ur
barnperspektiv och stadsplaneringsperspektiv ser översiktlig planering att
placeringen för lekplatsen i Bro är mycket bra samt att det stämmer väl överens
med de stråk och målpunkter som den fördjupade översiktsplanen kommer
föreslå ska utvecklas vidare.
På Kungsfesten den 25 maj 2019 valde avdelningen att genomföra
medborgardialog kring förslaget om att bygga en trafiklekplats. Genom en
enkät samt kartmaterial fick medborgarna tycka till om utrustningen vid
lekplatsen samt lämplig placering av den. Det blev en mycket bra och positiv
dialog med många medborgare.
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Datum
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Figur 1. Kartbild över Penselparken i Bro

Förslag på utformning av trafiklekplatsen redovisas i figur 2.
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Datum

Vår beteckning

2019-05-28

TN 19/0208

Figur 2. Förslagskiss för utformning av trafiklekplats i Penselparken i Bro

Barnperspektiv
En välplanerad trafikplats är positivt ur ett barnperspektiv. Lekplatsen kommer
främja cykling och skapa förutsättning för barn att lära sig de trafikregler som
gäller vid cykling samt vilka rättigheter och skyldigheter cyklister har i
trafiken. Att barn lär sig cykla på ett trafiksäkert sätt främjar inte bara deras
egen säkerhet utan även andra trafikanters säkerhet samt barnens hälsa genom
att om dom känner en självständighet när de kan ta sig fram på ett tryggt och
säkert sätt.
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Mathias Rantanen
Samhällsbyggnadschef

Linda Edgren
tf. Teknisk chef

Therese Eriksson

Namn

Enhetschef Gata/Park/Trafik

Titel

Bilagor
1. Lista de handlingar som ska följa med tjänsteskrivelsen här. Använd
formatmallen Nummerlista.
Beslut sänds till
 Akt
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TJÄNSTESKRIVELSE
Samhällsbyggnadskontoret
Tekniska avdelningen
Avfallsenheten
08-58169000

Datum

Diarienr

2019-05-24

TN 19/0197

Tekniska nämnden

Revidering av avfallstaxan
Förslag till beslut
Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om revidering av
avfallstaxan enligt förslag från Samhällsbyggnadskontoret.

Sammanfattning
Revideringen gäller bland annat nya avgifter för hämtningar av hushållsavfall
från Mälaröarna och ett nytt abonnemang för 5 extrahämtningar av matavfall
under sommarsäsongen samt mindre justeringar i taxans struktur och i en del
avgifter.
Nuvarande avfallstaxa gäller från 2014. Efter nära 5 år utan förändringar
behöver avfallstaxan delvis revideras. En ny renhållningsordning som gäller
från 1 januari 2019 har genomförts, införande av matavfallsinsamling i hela
kommunen har genomförts samt en del nya upphandlingar som påverkar
avfallstaxa har genomförts vilket gör att en anpassning av dessa nya
omständigheter behövs. Avgift för hämtningar av hushållsavfall från
Mälaröarna med båt ska ändras för att täcka kostnader av ny upphandlad tjänst.
Vid upphörande av veckohämtningar av matavfall under sommarsäsongen ska
det finnas möjlighet att vid behov beställa extrahämtningar av matavfall mot
avgift.
Avfallstaxan är i behov av några mindre ändringar av struktur samt
textjusteringar i beskrivning av avfallstaxa för att förbättra läsbarhet och
tydlighet.

Beslutsunderlag


Avfallstaxa antagen den 18 december 2013.



Förslag till reviderade avfallstaxa



Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 24 maj 2019

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Ärendet
Nu gällande avfallstaxa beslutades av kommunfullmäktige den 18 december
2013, före införande av matavfallsinsamling. Taxan var utformad med hänsyn
till att matavfallsinsamlingen skulle komma att införas områdesvis under en
övergångsperiod. Avfallstaxan består därför av två delar - en del för områden
utan matavfallsinsamling och en del för områden med matavfallsinsamling.
Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
Telefon: 08-581 690 00 Fax: 08-581 692 40 E-post: kommun@upplands-bro.se Webb: upplands-bro.se
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Datum

Upplands-Bro kommun

2017-05-24

I dagsläget finns det möjlighet för sortering av matavfall överallt i kommunen
och utformning av taxan måste revideras och anpassas till dagens
förutsättningar.
En ny avfallsplan och nya avfallsföreskrifter för Upplands-Bro kommun
började gälla från 1 januari 2019, vilket kräver en del ändringar av regler vid
hantering av hushållsavfall. Några nya upphandlingar har genomförts under de
senaste åren med nya priser för tjänster. Allt detta innebär ett behov av
ändringar i avfallstaxan.
De förändringar som föreslås införas i avfallstaxan är följande:


Den första delen av avfallstaxan som beskriver områden utan
matavfallsinsamling tas bort.



I grundavgiften (p. 2.1) införs en reducerad avgift för fritidsboende med
gemensam fakturering i likhet med en befintlig reducerad avgift för
villahushåll med gemensam fakturering.



Abonnemangsavgifter för tömning av olika behållare sammanställs i
tabeller (p. 2.2.1 och p. 2.2.2) med hänsyn till typ av behållare och inte
till boendetyp eller verksamheter. Det resulterar i färre tabeller och
även förbättrar läsbarheten.



Abonnemang för hämtning av hushållsavfall från öarna (p. 2.2.3) med
båt förändras efter en ny upphandling av tjänsten vad gäller antal
hämtningar per år och nya avgifter. Det ska finnas möjlighet för öborna
att vid behov beställa extrahämtningar av hushållsavfall mot avgift.



En ny tjänst för hämtning av grovavfall från öarna med kranpråm införs
(p.3.1.3) med timpris för båttransporter och för transporter utanför
kommungränsen.



Abonnemang med 5 extrahämtningar av matavfall under 10 veckor i
sommarsäsongen införs i tabellen för extrahämtningar (p. 2.3.2).



Abonnemangsavgift för schemalagda 52 hämtningar av grovavfall i 660
liters kärl ändras från 7 575 kr/år till 8 000 kr/år för att det ska stämma
med pris för 26 hämtningar per år för samma kärl som är 4 000 kr/år.



En del av mindre textjusteringar i beskrivning av avfallstaxa har gjorts
för förbättring av läsbarhet och mer tydlighet.

Barnperspektiv
Alla invånare, såväl vuxna som barn och ungdomar i Upplands-Bro kommun
berörs av avfallstaxan som är miljöstyrande och premierar ett resurssnålt
beteende. Någon skillnad på åldersgrupper har inte gjorts. Barn och ungdomars
bästa har beaktats indirekt genom att taxan styr mot ett mer kretsloppsanpassat
samhälle som gynnar deras framtid.
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1 Allmänna bestämmelser
1.1 Principer
Avgifterna i avfallstaxan avser de avgifter som kommunen enligt 27 kap. §§ 4–6
Miljöbalken får ta ut för täckande av kostnader för avfallshanteringen.
Kommunens övergripande miljömål är ett mer kretsloppsanpassat samhälle. Syftet med
avfallstaxan är att stimulera till utsortering av matavfall och förpackningar, mer återvinning
och minskade mängder osorterat avfall från hushåll och verksamheter, vilket är ett steg på
vägen mot det hållbara samhället.

1.2 Ansvar
Kommunen ansvarar för insamling, transport, återvinning och bortskaffande av
hushållsavfall i enlighet med Miljöbalkens 15 kapitel med tillhörande lagstiftning.
Kommunen ansvarar även för information och tillsyn över avfallshanteringen. Insamling och
transport av hushållsavfall utförs endast av kommunens upphandlade entreprenörer.
Fastighetsinnehavare är ytterst ansvarig gentemot kommunen för hantering av avfall inom
fastigheten. Fastighetsinnehavarens ansvar gällande sortering, behållare, avfallsutrymmen,
hämtningsvägar med mera återfinns i kommunens avfallsföreskrifter.

1.3 Avgiftsskyldighet
Fastighetsinnehavare är skyldig att betala avgift enligt denna avfallstaxa och ska teckna
abonnemang. Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den som
enligt fastighetstaxeringslagen ska anses som fastighetsägare. Tomträttsinnehavare och
samfällighetsförening kan i förekommande fall jämställas med fastighetsinnehavare.
Avgiftsskyldighet föreligger för alla fastigheter som är bebyggda. Betalningsskyldighet vid
abonnemang föreligger även då avfall inte finns att hämta.

1.4 Betalning och fakturering
Avfallsavgift ska betalas till kommunen, med undantag för avgift för slam och fett, som
betalas till av kommunen anlitad entreprenör.
Avgifter ska betalas vid de tidpunkter som anges på fakturan. Sker inte betalning av utfärdad
faktura inom föreskriven tid utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen, samt kostnader för
inkasso.

1.5 Ändring av abonnemang
Ändringar av abonnemang gäller från den dag ändringen träder ikraft. Justering av avgiften
sker vid nästa ordinarie faktureringstillfälle. Ett byte av kärlstorlek och hämtintervall per år
ingår i abonnemanget. För ändringar därutöver tas en avgift om 200 kr per gång.
Ändringar ska meddelas till kommunen, med undantag för ändringar som rör hämtning av
slam och urin från enskilda avlopp samt fett från fettavskiljare, som ska meddelas till
kommunens entreprenör.

1.6 Avfallsavgifterna
Utgångspunkten är att avfallsavgifterna ska täcka kommunens hela kostnad för
avfallshanteringen. Avgifterna är uppdelade i två huvuddelar, grundavgift och
abonnemangsavgift. Utöver detta finns avgifter för hämtning av andra typer av
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hushållsavfall samt tilläggstjänster och extrahämtningar. Taxan beslutas av
kommunfullmäktige.

1.7 Avgifter vid undantag från kommunens avfallsföreskrifter
1.7.1 Uppehåll i hämtning och befrielse
Fastighetsinnehavare som har medgivits uppehåll i hämtning av hushållsavfall enligt 37 § i
Avfallsföreskrifter för Upplands-Bro kommun, betalar endast grundavgift för den period
som uppehållet avser.
Vid befrielse från skyldigheten att överlämna hushållsavfall till kommunen enligt 38 § i
Avfallsföreskrifter för Upplands-Bro kommun, debiteras varken grundavgift eller
abonnemangsavgift.

1.7.2 Gemensam avfallsbehållare
Två eller flera närliggande fastighetsägare med rätt att använda gemensam avfallsbehållare
betalar en grundavgift per hushåll samt delar på abonnemangsavgift för aktuellt
abonnemang.

1.7.3 Eget omhändertagande av hushållsavfall
Kompostering av matavfall från en- och tvåbostadshus eller fritidsboende på den egna
fastigheten ska anmälas till Bygg- och miljönämnden som kan enligt miljöbalken ta ut en
handläggningsavgift för tillsyn.

1.7.4 Säsongsbunden verksamhet
För säsongsbundna verksamheter kan abonnemang tecknas för del av året, då verksamheten
bedrivs, enligt överenskommelse med avfallsansvarig nämnd.

1.8 Om taxan saknar tillämpning
Om ett behov av en tjänst som inte finns specificerad i denna taxa uppstår saknar taxan
tillämpning i det enskilda fallet. Avgiften beräknas då med hjälp av självkostnadspris för
hantering av det aktuella avfallet tillsammans med ett administrativt tillägg. Beslut om avgift
tas av avfallsansvarig nämnd.

2 Avgifter
Samtliga avgifter i avfallstaxan är angivna inklusive mervärdesskatt.

2.1 Grundavgift
Grundavgift är en årlig fast avgift som ska täcka kostnader för kundservice, fakturering,
planering, utveckling, information och handledning av entreprenader. I grundavgiften för
hushåll ingår även kostnader för kretsloppcentraler.
För verksamheter ingår inte kostnader för kretsloppscentraler och farligt avfall i
grundavgiften. Dock kan verksamheter lämna grovavfall på kretsloppcentralen mot avgift
enligt särskild prislista.
Grundavgift

Kronor per år

Villahushåll, permanentboende

1 615

Villahushåll, permanentboende med gemensam fakturering

1 335

Villahushåll, fritidsboende

780

5

Villahushåll, fritidsboende med gemensam fakturering
Flerbostadshus, per hushåll/lägenhet

645
1 103

Verksamheter

694

2.2 Abonnemangsavgift
Abonnemangsavgift är en årlig rörlig avgift som ska täcka kostnader för insamling, transport
och behandling av hushållsavfall både från hushåll och verksamheter samt kostnader för
avfallsbehållare. Avgiftsnivå avgörs av behållarstorlek, ägande av behållare,
tömningsintervall, behandlingskostnader och utsortering av matavfall. Avfallstaxan har
miljöstyrande effekt för att motivera avfallslämnare till utsortering av sitt matavfall.
Abonnemang för sorterat restavfall innebär att hushåll och verksamheter sorterar sitt avfall
i två fraktioner, matavfall och restavfall. Matavfall placeras i en avsedd behållare eller
hemkomposteras, enligt de regler som anges i avfallsföreskrifterna. Restavfall placeras i
annan avsedd behållare.
Abonnemang med hämtning av sorterat restavfall en gång per månad förutser att hushållen
sorterar ut matavfall eller komposterar det i en godkänd kompostbehållare.
Abonnemang för osorterat restavfall innebär att hushållen ej sorterar ut sitt matavfall och
placerar allt osorterat restavfall i en och samma avsedd behållare.

2.2.1 Abonnemang för hämtning av matavfall och restavfall i kärl
Hämtning av hushållsavfall från villahushåll och fritidsboende sker varannan vecka året
runt. Hämtningsperiod för fritidsboende är från mitten av april till mitten av oktober.
Hämtning av hushållsavfall från flerfamiljshus sker enligt tecknat abonnemang.
I abonnemangsavgifterna för källsorterat hushållsavfall ingår hämtning av matavfall i 140
liters kärl om avfallet hämtas tillsammans med restavfall i tvåfacksbil.
Verksamheter som genererar små mängder matavfall kan anmäla om undantag från avgift
för osorterat restavfall. Avfallsansvarig nämnd kan efter bedömning medge att avgift för
sorterat restavfall ska tillämpas för verksamheten.
För verksamheter som genererar stora mängder matavfall och lyder under livsmedelslagen,
till exempel restauranger, storkök, livsmedelsbutiker etcetera, sker hämtning av matavfall i
140 liters kärl varje vecka mot avgift om 1500 kr per år och kärl.
Antalet matavfallskärl beställs efter behov.
Behållare
140 l kärl

190 l kärl

Antal tömningar,
per år
6*

Sorterat restavfall,
kronor per år
175

Osorterat restavfall,
kronor per år
Tillämpas ej

13

375

26

750

1 500

52

1 500

3 000

6*

750*

235

Tillämpas ej

13

510

1 020*

26

1 020

2 040

52

2 040

4 080

6

240 l kärl

6*

370 l kärl

660 l kärl

330

Tillämpas ej

13

660

1 320*

26

1 320

2 640

52

2 640

5 280

104

5 280

10 560

13

1 090

Tillämpas ej

26

1 980

3 960

52

3 960

7 920

104

7 920

15 840

26

3 540

7 080

52

7 080

14 160

104

14 160

28 320

156

21 240

42 480

*- gäller endast fritidsboende

2.2.2 Abonnemang för hämtning av restavfall i container, krantömmande
behållare och komprimator samt matavfall i kärl eller krantömmande
behållare
I abonnemangsavgifter för sorterat restavfall i container ingår kostnader för hämtning och
behandling av restavfall, hyra av container samt hämtning av matavfall i 140 liters kärl varje
vecka. Antalet matavfallskärl justeras efter behov utan extra kostnad.
I abonnemangsavgiften för sorterat restavfall i krantömmande behållare ingår kostnader
för hämtning av restavfall samt hämtning av matavfall om det också sorteras i
krantömmande behållare. Matavfallet i krantömmande behållare hämtas varannan vecka.
Vid behov kan matavfallet hämtas varje vecka mot avgift.
Om det saknas krantömmande behållare för matavfall sker hämtning av matavfall i 140 liters
kärl varje vecka mot extra avgift om 1500 kr per kärl och år. Antalet matavfallskärl justeras
efter behov.
En viktbaserad behandlingsavgift på 982 kr per ton restavfall tillkommer.
Behållare

Antal hämtningar
per år

Container 3 m3
Container 6 m

3

Container 8 m

3

Sorterat restavfall,
kronor per år

Osorterat restavfall,
kronor per år

26

18 770

37 540

52

37 540

75 080

26

32 175

64 350

52

64 350

128 700

26

42 900

85 800

52

85 800

171 600

Krantömmande

13

4 875

Tillämpas ej

behållare 3 m3

17

6 375

12 750

7

26

9 750

19 500

52

19 500

39 000

104

39 000

78 000

Krantömmande

13

5 281

Tillämpas ej

behållare 5 m3

17

6 905

13 810

26

10 565

21 130

52

21 130

42 250

104

42 250

84 520

Komprimator

26

41 600

83 200

14 m3

52

83 200

166 400

2.2.3 Abonnemang för hämtning av hushållsavfall i säckar med båt på öarna
Gräsholmen och Alholmen samt klubbholmar
För hämtning av hushållsavfall på öarna upphandlas en särskild entreprenad med
båttransport då saknar öarna förbindelse med fastland. Hämtning av hushållsavfall sker
vanligen varannan vecka från maj till november enligt schema som fastställs enligt
överenskommelse.
Kostnader för 14 schemalagda båthämtningar per säsong och hushåll ingår i
abonnemangsavgiften. Extra hämtningar kan beställas vid behov mot särskild avgift enligt
tabell nedan. Avgiften beräknas efter utfört arbete och faktureras separat i slut av året.
Områdena omfattas inte av matavfallsinsamling.
Behållare

Hämtningsavgift,
kronor per år och
fastighet

Säck 160
liter

Hämtningsavgift,
kronor per säck (för
klubbholmar)

1 750

Extrahämtning, kronor
per tillfälle

125

16 750

2.3 Avgifter för tilläggstjänster
2.3.1 Gångvägstillägg
Avfallsbehållare ska placeras vid fastighetsgräns så nära hämtningsfordonets angöringsplats
som möjligt. I abonnemangsavgifter ingår 3 meters gångavstånd för behållare med manuell
tömning såsom kärl och säck.
Utöver detta tillkommer avgift per påbörjade 10-tal meter enligt nedan. Gångavstånd över
30 meter kan endast beställas efter särskild ansökan till avfallsansvarig nämnd.
Gångavstånd från fordonets angöringsplats

Avgift kronor per hämtning

3,1–10,0 meter

10

10,1–20,0 meter

15

20,1–30,0 meter

25

över 30 meter, per 10 meter

10

8

2.3.2 Extrahämtningar
Beställs hos kommunens kundcenter för VA och avfall. Extra hämtningar, ej ordinarie rutt
sker normalt inom ett dygn efter lagd beställning.
Behållare

Avgift, kronor per
enhet

Extra säck med restavfall i samband med ordinarie tur

44

Extra hämtning av restavfall och matavfall i kärl, ej ordinarie tur

470

Extrahämtning i krantömmande behållare

750

Extrahämtning i container, komprimator och sopsug

2 125

Extrahämtning av matavfall under 10 veckor i
sommarsäsongen (5 hämtningar)

625

Insatssäckar (125 liter) till matavfallskärl (rulle med 10 säckar)

45

3 Avgifter för hämtning av olika avfallsfraktioner
3.1 Grovavfall.
3.1.1 Abonnemang med schemalagda hämtningar
Behållare

Antal hämtningar per år

Kärl 660 liter

Container 6 m3

Container 8 m3

Abonnemangsavgift kronor per år

26

4 000

52

8 000

26

27 625

52

55 250

26

35 750

52

71 500

3.1.2 Beställda hämtningar
Hämtningar av grovavfall kan beställas mot avgift enligt tabell nedan. Utställning och
hämtning av container inom kommunen ingår i avgiften. Hyra av behållare ingår inte i
avgiften och minst en månadshyra debiteras per tillfälle.
Behållare

Beställd hämtning, kronor

Lösmängd, m3

250

Kärl 660 liter

225

Hyra, kronor per månad

Container 6 m3

1 625

290

Container 8 m3

2 000

325

Container 10 m3

2 500

375

9

3.1.3 Beställda hämtningar från öarna
Tjänst

Avgift, kronor per timme

Bogserbåt, kranpråm och två man

3 700

Transport för utställning och hämtning av containrar
utanför kommungränsen

1 200

3.2 Elavfall
Från flerbostadshus hämtas elavfall utan extra avgift en gång per månad från hämtningsplats
som ordnas av fastighetsinnehavaren i samråd med kommunen.
Hämtning kan också beställas mot avgift enligt nedan.
Beställda hämtningar

Flerbostadshus

Elavfall, exkl. vitvaror

1 625 kr/tillfälle

Vitvaror (kyl- och frysmöbler,
spisar, tvättmaskiner etc.)

238 kr/st

En- och tvåbostadshus,
fritidsboende
313 kr/m3
238 kr/st

3.3 Trädgårdsavfall
En- och tvåbostadshus samt fritidsboende kan teckna abonnemang för hämtning av
trädgårdsavfall vid fastigheten. Trädgårdsavfallet hämtas enligt schema som är anpassad till
trädgårdsarbete under perioden från maj till november.
Behållare

Antal hämtningar per
säsong

Kärl 370 liter

Abonnemang för trädgårdsavfall,
kronor per år

13

750

3.4 Latrin
Hämtning av latrinbehållare sker efter beställning hos kommunen, senast en vecka före
hämtningsveckan. Ordinarie hämtning sker en gång per månad under perioden mitten av
april till mitten av oktober.
Avgift, kronor per kärl
Ordinarie hämtning, inklusive nytt kärl

288

Extra hämtning, inklusive nytt kärl

594

Utställning av ett nytt latrinkärl

288

Tillägg för hämtning i toalettutrymme (efter särskild prövning)

250

3.5 Slam och urin från enskilda avlopp
Tömningar beställs endast hos kommunens anlitade entreprenör via entreprenörens
kundtjänst.
I abonnemangsavgiften ingår hämtningsavgift per tillfälle enligt tabell nedan.
Behandlingsavgift på 75 kr per m3 tillkommer.

10

Storlek av
behållare

Schemalagd
tömning, kr

Extratömning
vardag, kr

Jourtömning
vardag, kr

Jourtömning
helg, kr

(inom 5 arbetsdagar)

(inom 24 timmar)

(inom 24 timmar)

< 3,0 m3

750

890

1 195

3 820

3,1 - 6,0 m3

875

1 020

1 320

3 945

1 125

1 270

1 570

4 195

> 6,1 m3

Övriga avgifter, tilläggsavgifter

Avgift, kronor

Reduktion vid tömning av mer än 1 brunn/tank vid samma
tömningstillfälle, per tömningstillfälle

– 125

Bomkörning, per tillfälle

750

Tillägg för slangdragning > 20 meter, per 20 meter

150

Slamsugningsfordon, per timme

1 125

Hjälparbetare, per timme

480

3.6 Fett från fettavskiljare
Tömningar beställs endast hos kommunens anlitade entreprenör via entreprenörens
kundtjänst. I abonnemangsavgiften ingår hämtningsavgift per tillfälle enligt tabell nedan.
Behandlingsavgift per m3 tillkommer.
Storlek av behållare

Schemalagd tömning

Extratömning vardag (inom 5
arbetsdagar)

≤ 2 m3

1 375

1 820

> 2 m3

2 250

2 695

Övriga avgifter, tilläggsavgift

Avgift, kr

Bomkörning, per tillfälle

750

Tillägg för slangdragning > 20 meter, per 20 meter

150

Slamsugningsfordon, per timme
Hjälparbetare, per timme

1 125
480

1

Avfallstaxa
från och med
2014-03-01

Antagen av Kommunfullmäktige, Kf § 155 den 18 december 2013
Revideringar antagna av Tekniska nämnden, TN § 15 den 25 mars 2015
och Kommunfullmäktige, Kf § 78 den 9 september 2015

2

Innehåll
......................................................................... 1
1 Allmänt .................................................................................................................................. 3
1.1 Principer ......................................................................................................................... 3
1.2 Ansvar ............................................................................................................................ 3
1.3 Avgiftsskyldighet ........................................................................................................... 3
1.4 Betalning och fakturering ............................................................................................... 3
1.5 Ändring av abonnemang ................................................................................................ 3
1.6 Avfallsavgifterna ............................................................................................................ 3
1.6.1 Grundavgift ............................................................................................................. 4
1.6.2 Abonnemangsavgift ................................................................................................ 4
1.7 Avgifter vid undantag från kommunens avfallsföreskrifter ........................................... 4
1.7.1 Uppehåll i hämtning och befrielse .......................................................................... 4
1.7.2 Gemensam avfallsbehållare..................................................................................... 4
1.7.3 Eget omhändertagande av hushållsavfall ................................................................ 4
1.7.4 Säsongbunden verksamhet ...................................................................................... 4
1.8 Indexreglering ................................................................................................................ 4
1.9 Om taxan saknar tillämpning ......................................................................................... 4
2 Avgifter ................................................................................................................................. 5
2.1 Grundavgifter ................................................................................................................. 5
2.2 Abonnemangsavgifter – restavfall i kärl och säck i områden utan matavfallsinsamling
.............................................................................................................................................. 5
2.2.1 En- och tvåfamiljshus .............................................................................................. 5
2.2.2 Flerfamiljshus .......................................................................................................... 6
2.2.3 Verksamheter .......................................................................................................... 6
2.2.4 Fritidshus ................................................................................................................. 7
2.2.5 Abonnemangsavgifter för abonnenter på öarna (Gräsholmen och Alholmen) samt
klubbholmar med säckhämtning ...................................................................................... 7
2.3 Abonnemangsavgifter – restavfall i container, krantömmande behållare, komprimator
och sopsug i områden utan matavfallsinsamling.................................................................. 8
2.3.1 Container ................................................................................................................. 8
2.3.2 Krantömmande behållare, komprimator och sopsug............................................... 8
2.4 Abonnemangsavgifter – matavfall och restavfall i kärl och säck i områden med
matavfallsinsamling ............................................................................................................. 9
2.4.1 En- och tvåfamiljshus .............................................................................................. 9
2.4.2 Flerbostadshus ......................................................................................................... 9
2.4.3 Verksamheter ........................................................................................................ 10
2.4.4 Fritidshus ............................................................................................................... 11
2.5 Abonnemangsavgifter – restavfall i container, krantömmande behållare, komprimator
och sopsug i områden med matavfallsinsamling................................................................ 11
2.5.1 Container ............................................................................................................... 11
2.5.2 Krantömmande behållare, komprimator och sopsug............................................. 12
2.6 Tilläggstjänster ............................................................................................................. 13
2.6.1 Gångvägstillägg ..................................................................................................... 13
2.6.2 Extrahämtningar .................................................................................................... 13
2.7 Grovavfall..................................................................................................................... 13
2.7.1 Abonnemang med schemalagd hämtning i flerbostadshus ................................... 13
2.7.2 Extra- och beställda hämtningar ............................................................................ 14
2.8 Elavfall ......................................................................................................................... 14
2.9 Trädgårdsavfall............................................................................................................. 14
2.10 Latrin .......................................................................................................................... 15
2.11 Slam och urin från enskilda avlopp ............................................................................ 15
2.12 Fett från fettavskiljare ................................................................................................ 16

3

1 Allmänt
1.1 Principer
Avgifterna i avfallstaxan avser de avgifter som kommunen enligt 27 kap. §§ 4-6
Miljöbalken får ta ut för täckande av kostnader för avfallshanteringen.
Kommunens övergripande miljömål är ett mer kretsloppsanpassat samhälle. Syftet med
avfallstaxan är att stimulera till utsortering av matavfall, mer återvinning och minskade
mängder osorterat avfall från hushåll och verksamheter, vilket är ett steg på vägen mot det
hållbara samhället.
1.2 Ansvar
Kommunen ansvarar för insamling, transport, återvinning och bortskaffande av
hushållsavfall i enlighet med Miljöbalkens 15 kapitel med tillhörande lagstiftning. Insamling
och transport av hushållsavfall utförs av kommunens upphandlade entreprenörer.
Fastighetsinnehavare är ytterst ansvarig gentemot kommunen för hantering av avfall inom
fastigheten. Fastighetsinnehavarens ansvar gällande sortering, behållare, avfallsutrymmen,
hämtningsvägar m.m. återfinns i kommunens föreskrifter om avfallshantering.
1.3 Avgiftsskyldighet
Fastighetsinnehavare är skyldig att betala avgift enligt denna avfallstaxa och ska teckna
abonnemang. Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den som
enligt fastighetstaxeringslagen ska anses som fastighetsägare. Tomträttsinnehavare och
samfällighetsförening kan i förekommande fall jämställas med fastighetsinnehavare.
Avgiftsskyldighet föreligger för alla fastigheter som är bebyggda. Betalningsskyldighet vid
abonnemang föreligger även då avfall inte finns att hämta.
1.4 Betalning och fakturering
Avfallsavgift ska betalas till kommunen, med undantag för avgift för slam och fett, som
betalas till av kommunen anlitad entreprenör.
Avgifter ska betalas vid de tidpunkter som anges på fakturan. Sker inte betalning av utfärdad
faktura inom föreskriven tid utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen, samt kostnader för
inkasso.
1.5 Ändring av abonnemang
Ändringar av abonnemang gäller från den dag ändringen träder ikraft. Justering av avgiften
sker vid nästa ordinarie faktureringstillfälle. Ett byte av kärlstorlek och hämtintervall per år
ingår i abonnemanget. För ändringar därutöver tas en avgift om 200 kr per gång.
Ändringar ska meddelas till kommunen, med undantag för ändringar som rör hämtning av
slam och urin från enskilda avlopp samt fett från fettavskiljare, som ska meddelas till
kommunens entreprenör.
1.6 Avfallsavgifterna
Avgifterna för hämtning av hushållsavfall är uppdelade i två huvuddelar, grundavgift och
abonnemangsavgift. Utöver detta finns avgifter för hämtning av andra typer av
hushållsavfall.
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1.6.1 Grundavgift
Grundavgiften finansierar övergripande kostnader som kundtjänst, fakturering, information
och planering. I grundavgiften för hushåll finansieras även kostnader för kretsloppcentraler
och hantering av farligt avfall.
För verksamheter ingår inte kostnader för kretsloppscentraler och farligt avfall i
grundavgiften. Dock kan verksamheter lämna grovavfall på kretsloppcentralen mot avgift
enligt särskild prislista.
1.6.2 Abonnemangsavgift
Abonnemangsavgiften finansierar kostnader för insamling, transport, eventuell eftersortering
och behandling av avfall från hushåll och verksamheter.
1.7 Avgifter vid undantag från kommunens avfallsföreskrifter
1.7.1 Uppehåll i hämtning och befrielse
Fastighetsinnehavare som har medgivits uppehåll i hämtning av hushållsavfall enligt § 73 i
föreskrifter om avfallshantering, betalar endast grundavgift för den period som uppehållet
avser.
Vid befrielse från skyldigheten att överlämna hushållsavfall till kommunen enligt § 74 i
föreskrifter om avfallshantering, debiteras varken grundavgift eller abonnemangsavgift.
1.7.2 Gemensam avfallsbehållare
En- och tvåbostadshus med rätt att använda gemensam avfallsbehållare betalar en
grundavgift per hushåll samt delar på abonnemangsavgift för aktuellt abonnemang. Vid
matavfallshämtning delas båda behållarna.
1.7.3 Eget omhändertagande av hushållsavfall
Kompostering av matavfall från en- och tvåbostadshus eller fritidsboende på den egna
fastigheten ska anmälas till Bygg- och miljönämnden. För handläggning av ärende kan
tillkomma en handläggningsavgift enligt Taxa för Upplands-Bro kommun § 113 för tillsyn
enligt miljöbalken.
Vid befrielse från skyldigheten att överlämna latrin, slam och filtermaterial till kommunen
enligt § 69 i föreskrifter om avfallshantering, debiteras ingen avgift.
1.7.4 Säsongbunden verksamhet
För verksamheter med säsongsbunden verksamhet kan abonnemang tecknas för del av året,
då verksamheten bedrivs, enligt överenskommelse med kommunstyrelsen.
1.8 Indexreglering
Kommunstyrelsen kan besluta om förändring av avgifterna i avfallstaxan baserat på
indexreglering, dock inte oftare än en gång årligen. Avgifterna avseende hämtning av slam
och fett förändras baserat på index T92SÅE2, avgifterna avseende hämtning av rest- och
matavfall förändras baserat på index A 12:1 MD. För övriga avgifter förändras avgifterna
baserat på KPI (konsumentprisindex).
1.9 Om taxan saknar tillämpning
Om ett behov av en tjänst som inte finns specificerad i denna taxa uppstår saknar taxan
tillämpning i det enskilda fallet. Avgiften beräknas då med hjälp av självkostnadspris för
hantering av det aktuella avfallet tillsammans med ett administrativt tillägg. Beslut om avgift
tas av Kommunstyrelsen.
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2 Avgifter
För en- och tvåfamiljshus samt fritidsboende är samtliga avgifter inklusive nu gällande
mervärdesskatt.
För verksamheter och flerfamiljshus anges även avgifter exklusive mervärdesskatt inom
parentes.
Avgifterna är indelade i två kategorier. Områden med införd matavfallsinsamling (med
matavfallsinsamling) respektive i områden där matavfallsinsamling inte påbörjats (utan
matavfallsinsamling).
2.1 Grundavgifter
En- och tvåbostadshus, kr per hushåll och år

1 615

En- och tvåbostadshus med gemensam fakturering till
samfälligheter, bostadsrättsföreningar och motsvarande, kr per
hushåll och år

1 335 (1 068)

Fritidsboende, kr per hushåll och år

780

Flerbostadshus, kr per hushåll/lägenhet och år

1 103 (882)

Verksamheter, kr per år

694 (555)

2.2 Abonnemangsavgifter – restavfall i kärl och säck i områden utan
matavfallsinsamling
Abonnemangsavgifterna i punkt 2.2.1 tom 2.3.2 gäller tillsvidare i områden där
matavfallsinsamling inte införts.
2.2.1 En- och tvåfamiljshus
För 13 hämtningar per år krävs särskilt tillstånd (för kompostering) från kommunen enligt
bilaga 2 i Föreskrifterna om avfallshantering.
Abonnemang för hämtning 52 gånger per år kan inte nytecknas.
Flera hushåll kan dela på ett abonnemang i enlighet med 71§ i Föreskrifter om
avfallshantering
Behållare
Kärl 140 liter

Kärl 190 liter

Kärl 240 liter

Antal hämtningar per år

Abonnemangsavgift restavfall kronor
per år

13

375

26

750

52

1 500

13

510

26

1 020

52

2 040

13

660

26

1 320

52

2 640

6

Kärl 370 liter

26

1 980

52

3 960

2.2.2 Flerfamiljshus
Abonnemangsavgiften gäller även för en- och tvåfamiljshus med gemensam fakturering
och/eller insamlingsplats (t ex via samfällighet).
Behållare

Kärl 190 liter

Kärl 240 liter

Kärl 370 liter

Kärl 660 liter

Antal hämtningar per år

Abonnemangsavgift restavfall kronor
per år

26

1 020 (816)

52

2 040 (1 632)

26

1 320 (1 056)

52

2 640 (2 112)

104

5 280 (4 224)

26

1 980 (1 584)

52

3 960 (3 168)

104

7 920 (6 336)

26

3 540 (2 832)

52

7 080 (5 664)

104

14 160 (11 328)

156

21 240 (16 992)

2.2.3 Verksamheter
Behållare

Kärl 140 liter

Kärl 190 liter

Kärl 240 liter

Kärl 370 liter

Antal hämtningar per år

Abonnemangsavgift restavfall kronor
per år

26

750 (600)

52

1 500 (1 200)

26

1 020 (816)

52

2 040 (1 632)

104

4 200 (3 360)

26

1 320 (1 056)

52

2 640 (2 112)

104

5 280 (4 224)

26

1 980 (1 584)

52

3 960 (3 168)

104

7 920 (6 336)

7

156

12 260 (9 808)

26

3 540 (2 832)

52

7 080 (5 664)

104

14 160 (11 328)

156

21 240 (16 992)

Kärl 660 liter

2.2.4 Fritidshus
Hämtningsperioden är från mitten av april till mitten av oktober.
För 6 hämtningar per år krävs särskilt tillstånd (för kompostering) från kommunen enligt
bilaga 2 i Föreskrifterna om avfallshantering.

Behållare

Kärl 140 liter

Kärl 190 liter

Kärl 240 liter

Kärl 370 liter

Antal hämtningar per år

Abonnemangsavgift restavfall kronor
per år

6

175

13

375

6

235

13

510

6

330

13

660

13

1 090

2.2.5 Abonnemangsavgifter för abonnenter på öarna (Gräsholmen och Alholmen)
samt klubbholmar med säckhämtning
I abonnemangsavgifterna för öarna ingår hämtning av hushållsavfall varje vecka från mitten
av april till mitten av oktober. Från klubbholmar sker hämtningar varannan vecka.
Områdena omfattas inte av matavfallsinsamling.
Behållare

Säck 160 liter

Abonnemangsavgift
säckhämtning från öarna

858

Hämtningsavgift kronor per
säck (endast klubbholmar)

44
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2.3 Abonnemangsavgifter – restavfall i container, krantömmande behållare,
komprimator och sopsug i områden utan matavfallsinsamling
Abonnemangsavgifterna gäller flerfamiljshus, en- och två bostadshus med gemensam
fakturering och/eller insamlingsplats (t ex via samfällighet) samt verksamheter.

2.3.1 Container
Behållare

Antal hämtningar per år

Container 3,5 m3
Container 6 m3
Container 8 m3

Abonnemangsavgift restavfall kronor
per år

26

18 770 (15 016)

52

37 540 (30 032)

26

32 175 (25 740)

52

64 350 (51 480)

26

42 900 (34 320)

52

85 800 (68 640)

2.3.2 Krantömmande behållare, komprimator och sopsug
I abonnemangsavgiften ingår hämtningsavgift enligt tabell nedan samt viktbaserad
behandlingsavgift på 982 kr per ton avfall.

Behållare

Antal hämtningar per år

Hämtningsavgift restavfall kronor
per år

13

4 875 (3 900)

17

6 375 (5 100)

26

9 750 (7 800)

52

19 500 (15 600)

104

39 000 (31 200)

13

5 280 (4 224)

17

6 905 (5 524)

26

10 563 (8 450)

52

21 130 (16 904)

104

42 250 (33 800)

Komprimator,

26

41 600 (33 280)

sopsug

52

83 200 (66 560)

Krantömmande
behållare 3 m

3

Krantömmande
behållare 5 m

3
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2.4 Abonnemangsavgifter – matavfall och restavfall i kärl och säck i områden
med matavfallsinsamling
Införandet av matavfallsinsamling kommer att ske områdesvis i kommunen.
Abonnemangsavgifterna i punkt 2.4.1 tom 2.5.2 gäller samtliga abonnenter i ett område från
och med det att matavfallsinsamling införts.
Följande abonnemang för hämtning av hushållsavfall (soppåsen) finns att välja på:
Abonnemang för sorterat restavfall innebär att hushåll och verksamheter sorterar sitt avfall i
två fraktioner, matavfall och restavfall. Matavfall placeras i en avsedd behållare eller
hemkomposteras, enligt de regler som anges i avfallsföreskrifterna. Restavfall placeras i
annan avsedd behållare.
Abonnemang för osorterat restavfall innebär att hushållen ej sorterar ut sitt matavfall och
placerar allt osorterat restavfall i en och samma avsedd behållare.
2.4.1 En- och tvåfamiljshus
I abonnemangsavgifterna för källsorterat hushållsavfall ingår hämtning av matavfall i 140
liters kärl 31 gånger per år, varje vecka under vecka 26-36, varannan vecka övrig del av året.
Behållare

Antal hämtningar
per år

Sorterat restavfall
kronor per år

Osorterat restavfall
kronor per år

Kärl 140 liter
för matavfall

31

Ingår i abonnemanget

Tillämpas ej

Kärl 140 liter

13

375

Tillämpas ej

26

750

1 500

13

510

Tillämpas ej

26

1 020

2 040

13

660

Tillämpas ej

26

1 320

2 640

13

1 090

Tillämpas ej

26

1 980

3 960

Kärl 190 liter

Kärl 240 liter

Kärl 370 liter

2.4.2 Flerbostadshus
Abonnemangsavgiften gäller även för en- och tvåfamiljshus med gemensam fakturering
och/eller insamlingsplats (t.ex. via samfällighet).
Behållare

Antal hämtningar
per år

Sorterat restavfall
kronor per år

Osorterat restavfall
kronor per år

Kärl 140 liter
för matavfall

Minst 52

Ingår i abonnemanget

Tillämpas ej

Kärl 190 liter

26

1 020 (816)

2 040 (1 632)
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Kärl 240 liter

Kärl 370 liter

Kärl 660 liter

52

2 040 (1 632)

4 080 (3 264)

26

1 320 (1 056)

2 640 (2 112)

52

2 640 (2 112)

5 280 (4 224)

104

5 280 (4 224)

10 560 (8 448)

26

1 980 (1 584)

3 960 (3 168)

52

3 960 (3 168)

7 920 (6 336)

104

7 920 (6 336)

15 840 (12 672)

26

3 540 (2 832)

7 080 (5 664)

52

7 080 (5 664)

14 160 (11 328)

104

14 160 (11 328)

28 320 (22 656)

156

21 240 (16 992)

42 480 (33 984)

2.4.3 Verksamheter
I abonnemangsavgifterna för sorterat restavfall ingår hämtning av matavfall i 140 liters kärl

varje vecka under vecka 26-36, övrig tid minst varannan vecka, eller i samband med
hämtning av restavfall.
Verksamheter som genererar små mängder matavfall kan anmäla om undantag från avgift
för osorterat restavfall. Kommunstyrelsen kan efter bedömning medge att avgift för sorterat
restavfall ska tillämpas för verksamheten.
För verksamheter som genererar stora mängder matavfall och lyder under livsmedelslagen,
tex restauranger, storkök, livsmedelsbutiker etc, sker hämtning av matavfall i 140 liters kärl
varje vecka mot avgift om 1500 kr per år och kärl. Antalet matavfallskärl justeras efter
behov.
Behållare

Antal hämtningar
per år

Sorterat restavfall
kronor per år

Osorterat restavfall
kronor per år

Kärl 140 liter
för matavfall

Minst 31

Ingår i abonnemanget

Tillämpas ej

Kärl 140 liter

13

375 (300)

Tillämpas ej

26

750 (600)

1 500 (1 200)

52

1 500 (1 200)

3 000 (2 400)

13

510 (408)

Tillämpas ej

26

1 020 (816)

2 040 (1 632)

52

2 040 (1 632)

4 080 (3 264)

13

660 (528)

Tillämpas ej

26

1 320 (1 056)

2 640 (2 112)

52

2 640 (2 112)

5 280 (4 224)

Kärl 190 liter

Kärl 240 liter

11

Kärl 370 liter

Kärl 660 liter

104

5 280 (4 224)

10 560 (8 448)

13

1 090 (872)

Tillämpas ej

26

1 980 (1 584)

3 960 (3 168)

52

3 960 (3 168)

7 920 (6 336)

104

7 920 (6 336)

15 840 (12 672)

26

3 540 (2 832)

7 080 (5 664)

52

7 080 (5 664)

14 160 (11 328)

104

14 160 (11 328)

28 320 (28 320)

156

21 240 (16 992)

42 480 (33 984)

2.4.4 Fritidshus
Hämtningsperioden är från mitten av april till mitten av oktober.
I abonnemangsavgifterna för sorterat restavfall ingår hämtning av matavfall i 140 liters kärl
minst 18 gånger per år, varje vecka under vecka 26-36, varannan vecka övrig del av
hämtningsperioden.

Behållare

Antal hämtningar
per år

Sorterat restavfall
kronor per år

Osorterat restavfall
kronor per år

Kärl 140 liter
för matavfall

Minst 18

Ingår i abonnemanget

Tillämpas ej

Kärl 140 liter

6

175

Tillämpas ej

13

375

750

6

235

Tillämpas ej

13

510

1020

6

330

Tillämpas ej

13

660

1320

Kärl 190 liter

Kärl 240 liter

2.5 Abonnemangsavgifter – restavfall i container, krantömmande behållare,
komprimator och sopsug i områden med matavfallsinsamling
Abonnemangsavgifterna gäller flerfamiljshus, en- och två bostadshus med gemensam
fakturering och/eller insamlingsplats (t ex via samfällighet) samt verksamheter (undantag:
verksamheter med stora mängder matavfall och som lyder under livsmedelslagen).
2.5.1 Container
I abonnemangsavgifterna för sorterat restavfall ingår hämtning av matavfall i 140 liters kärl
varje vecka. Antalet matavfallskärl justeras efter behov utan extra kostnad.
Hyra av container ingår i abonnemanget.
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Behållare

Antal hämtningar
per år
3

Container 3,5 m
3

Container 6 m

3

Container 8 m

Sorterat restavfall
kronor per år

Osorterat restavfall
kronor per år

26

18 770 (15 016)

37 540 (30 032)

52

37 540 (30 032)

75 080 (60 064)

26

32 175 (25 740)

64 350 (51 480)

52

64 350 (51 480)

128 700 (10 2960)

26

42 900 (34 320)

85 800 (68 640)

52

85 800 (68 640)

171 600 (137 280)

2.5.2 Krantömmande behållare, komprimator och sopsug
I abonnemangsavgiften ingår dels en hämtningsavgift och dels en behandlingsavgift.
Hämtningsavgiften är enligt tabellen nedan. En viktbaserad behandlingsavgift på 982 (786)
kr per ton restavfall tillkommer.
I abonnemangsavgifterna ingår hämtning av matavfall endast om det finns krantömmande
behållare för matavfall. Vid hämtning av restavfall 13 gånger per år hämtas dock matavfall
26 gånger per år.
Om det saknas krantömmande behållare för matavfall sker hämtning av matavfall i 140 liters
kärl varje vecka mot extra avgift om 1500 kr per år och kärl. Antalet matavfallskärl justeras
efter behov.

Behållare

Antal hämtningar
per år

Sorterat restavfall
kronor per år

Osorterat restavfall
kronor per år

13

4 875 (3900)

Tillämpas ej

17

6 375 (5 100)

12 750 (10 200)

26

9 750 (7 800)

19 500 (15 600)

52

19 500 (15 600)

39 000 (31 200)

104

39 000 (31 200)

78 000 (62 400)

13

5 281 (4 225)

Tillämpas ej

17

6 905 (5 524)

13 810 (11 048)

26

10 565 (8 452)

21 130 (16 904)

52

21 130 (16 904)

42 250 (33 800)

104

42 250 (33 800)

84 520 (67 616)

Komprimator,

26

41 600 (33 280)

83 200 (66 560)

sopsug

52

83 200 (66 560)

166 400 (133 120)

Krantömmande
behållare 3 m3

Krantömmande
behållare 5 m3

13

2.6 Tilläggstjänster
2.6.1 Gångvägstillägg
Debiteras för behållare med manuell tömning såsom kärl och säck.
Gångavstånd från angöringsplats (där sopbilen
stannar)

Avgift kronor per hämtning

3,1–10,0 m

10 (8)

10,1–20,0 m

15 (12)

20,1–30,0 m

25 (20)

över 30 meter, per 10 meter

10 (8)

2.6.2 Extrahämtningar
Beställs hos kommunens kundcenter för VA och avfall. Extra hämtningar utom ordinarie
rutt sker normalt inom ett dygn efter lagd beställning. HB-säck hämtas vid nästa ordinarie
hämtning.
Behållare

Avgift kronor per enhet

Hämtning-betald-säck (HB-säck), restavfall

35 (28)

Extra säck restavfall i samband med ordinarie tur

44 (35)

Extra hämtning av kärl, restavfall och matavfall, utom ordinarie
tur

470 (376)

Extrahämtning krantömmande behållare

750 (600)

Extrahämtning container

2 125 (1 700)

Extrahämtning komprimator och stationär sopsug, med
lastväxlarcontainer

2 125 (1 700)

Insatssäckar (125 liter) till matavfallskärl (rulle med 10 säckar)

45 (36)

2.7 Grovavfall
2.7.1 Abonnemang med schemalagd hämtning i flerbostadshus
Behållare
Kärl 660 liter

Container 6 m3

Antal hämtningar per år

Abonnemangsavgift kronor per år

26

4 000 (3 200)

52

7 575 (6 060)

26

27 625 (22 100)

52

55 250 (44 200)

14

Container 8 m3

26

35 750 (35 750)

52

71 500 (57 200)

2.7.2 Extra- och beställda hämtningar
Vid behov kan abonnenter med schemalagda hämtningar få extra hämtning mot beställning
enligt tabell nedan.
Vid behov kan beställd hämtning av grovavfall erhållas enligt tabell nedan. Utställning och
hämtning av container ingår i avgiften. Hyra av behållare ingår inte i avgiften och minst en
månadshyra debiteras per tillfälle.
Behållare

Extra hämtningar, kr

Beställd hämtning, kr

Lösmängd, m3
Kärl 660 liter

Hyra, kr/månad

250 (200)
225 (180)

Container 6 m3

1 625 (1 300)

1 625 (1 300)

290 (232)

Container 8 m3

2 000 (1 600)

2 000 (1 600)

325 (260)

Container 10 m3

2 500 (2 000)

2 500 (2 000)

375 (300)

2.8 Elavfall
Från flerbostadshus hämtas elavfall utan extra avgift en gång per månad från hämtningsplats
som ordnas av fastighetsinnehavaren enligt kommunens anvisningar.
Hämtning kan också beställas mot avgift enligt nedan.
Beställd eller extrahämtning
Elavfall, exkl. vitvaror
Vitvaror (kyl- och frysmöbler,
spisar, tvättmaskiner etc.)

Flerbostadshus

En- och tvåbostadshus,
fritidsboende

1 625 (1 300) kr/tillfälle
238 (190) kr/st

313 kr/m3
238 kr/st

2.9 Trädgårdsavfall
En- och tvåbostadshus samt fritidsboende kan teckna abonnemang för hämtning av
trädgårdsavfall. Trädgårdsavfallet hämtas enligt schema som är anpassad till trädgårdsarbete
under perioden från maj till november.
Behållare
Kärl 370 liter

Antal hämtningar
per säsong
13

Abonnemang för trädgårdsavfall
kronor per år
750

15

2.10 Latrin
Hämtning av latrinbehållare sker efter beställning hos kommunen, senast en vecka före
hämtningsveckan. Ordinarie hämtning sker en gång per månad under perioden mitten av
april till mitten av oktober.
Avgift kronor per kärl
Ordinarie hämtning, inklusive nytt kärl

288 (230)

Extra hämtning, inklusive nytt kärl

594 (475)

Nytt latrinkärl

288 (230)

Tillägg för hämtning i toalettutrymme (efter särskild prövning)

250 (200)

2.11 Slam och urin från enskilda avlopp
Tömningar beställs hos kommunens anlitade entreprenör.
I abonnemangsavgiften ingår hämtningsavgift per tillfälle enligt tabell nedan.
Behandlingsavgift på 75 kr per m3 tillkommer.

Storlek av
behållare

Schemalagd
tömning, kr
3

Extratömning
vardag, kr

Jourtömning
vardag, kr

Jourtömning
helg, kr

(inom 5 arbetsdagar)

(inom 24 timmar)

(inom 24 timmar)

< 3,0 m

750

890

1 195

3 820

3,1 - 6,0 m3

875

1 020

1 320

3 945

1 125

1 270

1 570

4 195

> 6,1 m3

Övriga avgifter, tilläggsavgift
Reduktion av tömningspriset vid tömning av mer än 1 brunn/tank vid samma
tömningstillfälle, per tömningstillfälle

Avgift, kronor
– 125

Bomkörning, per tillfälle

750

Tillägg för slangdragning > 20 meter, per 20 meter

150

Slamsugningsfordon, per timme
Hjälparbetare, per timme

1 125
480

16

2.12 Fett från fettavskiljare
Tömningar beställs hos kommunens entreprenör.
Storlek av behållare

Schemalagd tömning

Extratömning vardag
(inom 5 arbetsdagar)

≤ 2 m3

1 375 (1 100)

1 820 (1 456)

> 2 m3

2 250 (1 800)

2 695 (2 156)

Övriga avgifter, tilläggsavgift

Avgift, kr

Bomkörning, per tillfälle

750 (600)

Tillägg för slangdragning > 20 meter, per 20 meter

150 (120)

Slamsugningsfordon, per timme
Hjälparbetare, per timme

1 125 (900)
480 (480)
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Er beteckning

Tekniska nämnden

Svar på regionala principer för
återvinningscentraler i Stockholms län
Förslag till beslut
Tekniska nämnden ställer sig positiva till förslaget om regionala principer för
återvinningscentraler i Stockholms län.

Sammanfattning
Storsthlm har fått i uppdrag att utreda möjligheten till att skapa fri rörlighet för
länets medborgare till länets alla ÅVC-er. Bakgrunden till
rekommendationerna är en frågeställning som varit aktuell i nästan 10 år. Det
handlar i huvudsak om tre principer:
1. Invånarna i Stockholms län ska ha möjlighet att nyttja återvinningscentraler
(ÅVC) oberoende av kommungränser. Fri rörlighet ska råda.
2. Ekonomisk utjämning ska ske mellan de ÅVC-ansvariga organen, så att
kostnader för privatpersoners besök på återvinningscentraler belastar
avfallskollektiven på ett rättvisande sätt.
3. ÅVC-organen bör, med bibehållen identitet i sina respektive varumärken,
sträva efter att på sikt utforma informationsskyltar, benämningar med mera på
ett enhetligt sätt.
I detta skede har Stockholms läns alla kommuner fått i uppdrag att svara på
rekommendationerna innan 31 augusti 2019. Resultatet av dessa svar kommer
att mynna ut i ett arbete för att hitta system och lösningar för att genomföra
dessa principer.

Beslutsunderlag
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Stockholms län TN 19/0215
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Ärendet
Avfallsenheten har representerat Upplands-Bro kommun i ett första
samverkansmöte hos Storsthlm 2019-06-03. Grundinställningen i
samverkansgruppen är positiv, men det finns många frågor att behandla inför
en eventuell framtida utredning i frågan. Bland annat hur fördelningen mellan
kommunerna rent praktiskt kommer att fungera om rekommendationerna träder
Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
Telefon: 08-581 690 00 Fax: 08-581 692 40 E-post: kommun@upplands-bro.se Webb: upplands-bro.se

Datum

Vår beteckning

2019-06-04

TN 19/0215

i kraft. För att genomföra dessa rekommendationer på ett rättvist och korrekt
sätt krävs en betydligt bredare samverkan mellan kommunerna för att skapa
liknande förutsättningar i alla kommuner.
Samverkan är något som kan skapa en positiv utveckling av ÅVCverksamheten i hela länet. Därför ser tekniska avdelningen positivt på en
fortsatt utredning av principfrågorna.

Barnperspektiv
Beslutet bedöms inte få några konsekvenser för barn eller barns livsmiljö.

Mattias Rantanen
Samhällsbyggnadschef

Linda Edgren
Tf Teknisk chef

Mikael Thelin
Enhetschef avfall

Bilagor
 Regionala principer i samverkan ÅVC.pdf
Beslut sänds till
 Storsthlm: registrator@storsthlm.se
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RAPPORT
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1

Sammanfattning

1.1

Förslag till regionala principer för samverkan kring återvinningscentraler
Följande regionala principer föreslås:
1. Invånarna i Stockholms län ska ha möjlighet att nyttja återvinningscentraler
(ÅVC) oberoende av kommungränser. Fri rörlighet ska råda.
2. Ekonomisk utjämning ska ske mellan de ÅVC-ansvariga organen, så att
kostnader för privatpersoners besök på återvinningscentraler belastar
avfallskollektiven på ett rättvisande sätt.
3. De ÅVC-ansvariga organen bör sträva efter att på sikt samlas kring benämningar,
skyltning m.m. som gör verksamheten så enkel, bekväm och begriplig som
möjligt för privatpersoner och företag.

1.2

Bakgrund
Återvinningscentralerna (ÅVC), som i en del kommuner benämns kretsloppscentraler
eller returparker, har en viktig roll i avfallshanteringen. Där lämnar hushållen själva sitt
grovavfall, elavfall och farliga avfall. Mängden avfall som lämnas på
återvinningscentralerna har ökat kraftigt under de senaste åren.
Förutsättningarna för ÅVC-verksamheten har förändrats. Den har utvecklats mot mer av
återbruk och digitaliseringen har gett nya tekniska möjligheter när det gäller bl.a.
passersystem. Samtidigt har medvetenheten om betydelsen av att bedriva verksamheten
på bästa sätt för miljö och klimat blivit allt större.
Återvinningscentralerna är ett kommunalt ansvar. Stockholmsregionens 26 kommuner
har valt olika organisationsformer. Vissa har uppdragit åt gemensamma bolag att sköta
verksamheten. Det finns därför 12 ÅVC-ansvariga aktörer i länet av olika storlek. Den
praktiska organiseringen skiljer sig åt, med bl.a. olika former av passersystem med eller
utan bommar.
Stockholmsregionen är befolkningstät och många invånare har närmare till en
återvinningscentral i en annan kommun. Möjlighet att lämna avfall där det är lämpligast,
oberoende av kommungränser är till fördel för miljö och klimat samtidigt som det är
praktiskt för invånarna.
Storsthlm, som är den gemensamma organisationen för kommunerna i Stockholms län,
har uppdrag i sitt verksamhetsprogram att ta fram regionala principer för samverkan inom
ÅVC-verksamheten. En uppgift är att identifiera vilka principer som ska gälla för
interkommunalt utbyte av avfall.
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Denna rapport är framtagen av Sweco Society AB på uppdrag av Storsthlm. Ansvarig
konsult är Sven-Inge Nylund. Rapporten innehåller förslag till regionala principer för ÅVCverksamheten. I arbetet med rapporten har ingått dokumentstudier och intervjuer med
företrädare på chefsnivå i samtliga länets 12 ÅVC-ansvariga organ samt med ordförande
och VD i Avfall Sverige.

1.3

Slutsatser
•

Det är viktigt för klimat och miljö och för invånarnas bekvämlighet att
Stockholmsregionens invånare får en fri rörlighet när det gäller
återvinningscentraler. Man bör ha frihet att använda den ÅVC som är lämpligast,
oberoende av kommungränser.

•

Nuläget är inte tillfredsställande. Om inte frågan om fri rörlighet hanteras kommer
fler ÅVC-ansvariga organ att införa passersystem som hindrar, eller ger hög
kostnad, för privatpersoner som vill använda en ÅVC utanför det egna
avfallskollektivet. Därmed uppstår en ännu sämre situation än idag för klimat,
miljö och bekvämlighet.

•

Fri rörlighet kräver ekonomisk utjämning mellan de ÅVC-ansvariga organen. Det
är nödvändigt utifrån lagstiftning, men även för att den fria rörligheten ska kunna
accepteras i kommunerna.

•

Intervjuerna med de ÅVC-ansvariga organen visar att det finns en positiv
inställning till att åstadkomma fri rörlighet om det går att finna bra praktiska
lösningar.

•

Politiska beslut om principer, behövs för att arbete med genomförande ska
komma till stånd. Förslag till principer finns i 1.1 ovan.

•

De ÅVC-ansvariga organen tillsammans är bäst lämpade att svara för
genomförande, utifrån ett tydligt politiskt uppdrag. Intervjuerna bekräftar att det i
de ÅVC-ansvariga organen finns tillräckliga kunskaper och resurser.

•

Passersystem kan baseras på t.ex. bommar eller automatisk avläsning av
registreringsskyltar. Kombinationer är också möjliga och det är inte givet att den
fria rörligheten skulle kräva att alla ÅVC-ansvariga behöver ha samma lösning.

•

Passersystem behövs även fortsättningsvis vid de flesta ÅVC-anläggningarna,
bl.a. som grund för statistik, för att säkra företagens betalning och för
personalens arbetsmiljö. I länets yttre delar finns också ÅVC-anläggningar där
utnyttjandet från privatpersoner utanför avfallskollektivet bedöms vara marginell
och där även i övrigt behoven av reglering är mindre.

•

De tekniska förutsättningarna finns, och har blivit betydligt bättre genom att
digitaliseringen gett nya möjligheter. Det finns på marknaden olika tekniska
lösningar, tekniska framsteg sker snabbt och Stockholmregionens ÅVCansvariga organ är en tillräckligt stor del av marknaden för att kunna driva på
ytterligare utveckling.
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2

Återvinningscentraler i Stockholms län – nuläge, utmaningar och
utveckling

2.1

Nuläge
Kommunen ansvarar enligt miljöbalken för att hushållsavfall inom kommunen återvinns
eller bortskaffas. Kommunens hantering av hushållsavfallet finansieras normalt sett via
avfallstaxan. Avfallstaxan får inte finansiera insamling av avfall som ligger utanför det
kommunala renhållningsansvaret. Kommuner har ingen skyldighet att ta emot annat avfall
än hushållsavfall på återvinningscentraler. Vissa kommuner erbjuder företag att lämna
annat avfall än hushållsavfall på återvinningscentralerna, men hanteringen av detta
måste då finansieras på annat sätt än via avfallstaxan. 1
Återvinningscentralerna (ÅVC) har en viktig roll i avfallshanteringen. Där lämnar
hushållen själva sitt grovavfall, elavfall och farliga avfall. Mängden avfall som lämnas på
återvinningscentralerna har ökat kraftigt under de senaste åren.
Systemet med återvinningscentraler (som i vissa kommuner benämns kretsloppscentraler
eller returparker) är utbyggt i alla länets kommuner. Tre ÅVC-ansvariga aktörer
dominerar:
SÖRAB är ett regionalt avfallsbolag som ägs av kommunerna Danderyd, Järfälla,
Lidingö, Sollentuna, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby och
Vallentuna. SÖRAB har dock inte hand om avfallshantering, inklusive
återvinningscentraler, för Stockholm.
SRV återvinning AB ansvarar för avfallshanteringen i Huddinge, Haninge, Botkyrka,
Salem och Nynäshamn.
Stockholm Vatten och Avfall ansvarar för avfallshanteringen i Stockholms kommun.
Dessa tre stora aktörer svarar för ÅVC-verksamheten i kommuner med totalt 1,8 miljoner
invånare. Övriga kommuner, som sköter sin ÅVC-verksamhet själva eller i samverkan
med annan kommun har drygt 0,5 miljoner invånare.
I tabellen nedan förtecknas samtliga länets kommuner, vilket ÅVC-ansvarigt organ de
tillhör, samt kommunernas invånarantal 30 juni 2018:

1
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Passersystem på återvinningscentraler, Avfall Sverige Rapport 2018:10, sid 7.

Kommun
Ekerö
Nacka
Norrtälje
Vaxholm
Österåker
Sigtuna
Botkyrka
Haninge
Huddinge
Nynäshamn
Salem
Stockholm
Danderyd
Järfälla
Lidingö
Sollentuna
Solna
Sundbyberg
Täby
Upplands Väsby
Vallentuna
Nykvarn
Södertälje
Tyresö
Upplands-Bro
Värmdö
2.2

ÅVC-ansvarig
Ekerö kommun
Nacka vatten och avfall
Norrtälje kommun
Roslagsvatten
Roslagsvatten
Sigtuna Vatten och Renhållning
SRV
SRV
SRV
SRV
SRV
Stockholm Vatten och Avfall
SÖRAB
SÖRAB
SÖRAB
SÖRAB
SÖRAB
SÖRAB
SÖRAB
SÖRAB
SÖRAB
Telge Återvinning
Telge Återvinning
Tyresö kommun
Upplands-Bro kommun
Värmdö kommun

Invånarantal
28 067
102 499
61 357
11 944
44 428
47 659
92 145
88 975
110 885
28 160
16 806
955 397
32 976
77 412
47 472
72 301
80 304
49 910
70 937
45 099
33 340
10 773
96 684
47 748
28 358
44 027

Utmaningar
Frågan om återvinningscentralernas framtid innehåller många utmaningar. Bland dem är
hänsynen till klimat och miljö, invånarnas praktiska användning och kostnadseffektiviteten
viktiga.
Ett antal ytterligare utmaningar listades av Storsthlm 2017 utifrån möten med SÖRAB,
Stockholm Vatten och Avfall och SRV:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2.3

Statistik om besök, avfallsmängder och kostnader är bristfällig
Kapaciteten räcker inte för en växande stad
Mark är en bristvara
Anläggningar behöver flyttas eller stängas
Andelen återvunnet material är för låg
Företagsavfall bedöms orsaka merkostnader
Systemperspektivet är inte fullständigt
Hot, våld och stölder på ÅVC-anläggningar
Kunskapen om människors beteende behöver öka
Utredning om insamlingsansvar för förpackningar och tidningar
Hantering av avfallet efter insamling
Kontroll och mätning av gas, vatten, buller, sediment etc.
Nya bostadsområden är inte alltid tillgängliga för avfallshantering

Företagens avfall
Företagen ansvarar själva för sitt avfall och ska se till att det transporteras och behandlas
på lagenligt sätt. Kommunen är därför inte skyldig att ta emot företagens avfall på
återvinningscentralerna, men kan välja att göra det mot betalning. Det förekommer både
att man tar emot sådant företagsavfall som lämpar sig för återvinningscentralens
verksamhet och att man helt avvisar företag som därmed hänvisas till kommersiella
företag som tar hand om företagsavfall av olika slag.
Det är angeläget att företagen i regionen har möjligheter att få sitt avfall omhändertaget i
former som är bra för miljö och klimat, och samtidigt kostnadseffektivt. I den mån detta
leder till att återvinningscentraler tar emot företagsavfall ska företagen betala för sitt avfall
så att det inte belastar avfallskollektiven ekonomiskt. Ett av skälen för passersystem är att
de ger ökad möjlighet att identifiera och fakturera företag.

2.4

Utveckling
En utveckling pågår mot att återbruk får en mer central roll i återvinningscentraler. Ett
exempel som ofta hänvisas till är Eskilstuna, med ReTuna Återbruksgalleria där personal
tar emot inlämnade saker och delar ut dem till återbrukande butiker i gallerian, som
reparerar och säljer vidare.
I Stockholms län är SÖRABs anläggning Stockby Returpark på Lidingö ett exempel på en
modern anläggning med höga ambitioner när det gäller återbruk.
Flera ÅVC-ansvariga organ har infört enklare modeller för återbruk i form av t.ex. en
mindre byggnad på återvinningscentralen, där privatpersoner kan lämna saker och andra
kan ta dem med sig. Efter hand plockar sedan personalen bort sådant som inte röner
någon efterfrågan.
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Utmaningar när det gäller utvecklingen mot mer avancerade former för återbruk är
tillgången på mark, särskilt när det gäller att utöka verksamhet på befintliga
återvinningscentraler, samt att få en hållbar ekonomi i verksamheten.
En annan utvecklingstrend är mot mer flexibla former för att ta emot grovavfall och
elavfall. Mobila ÅVC-anläggningar, mini-anläggningar, kvartersnära och vid gångstråk,
erbjudanden om hushållsnära hämtning m.m. är varianter som finns eller övervägs.

3

Passersystem
Passersystem vid Återvinningscentraler kan vara av olika slag. Två huvudalternativ, som
också kan kombineras, är
•

bommar, kombinerade med avläsning av passerkort eller körkort.

•

automatisk avläsning av bilarnas nummerskyltar, på liknande sätt som för
trängselskatt och för parkering vid en del större köpcentra.

Passersystem på återvinningscentraler är på väg att införas på flertalet
återvinningscentraler i landet, enligt Avfall Sverige.2 Passersystem möjliggör exempelvis
kontroller, begränsning av antalet besökare inne på anläggningen vid samma tidpunkt,
insamling av statistik, samfakturering och företagsbetalning.
Bland fördelar med passersystem nämns i Avfall Sveriges rapport att statistik kan
användas för att styra öppettider och bemanning, att antalet taxebaserade besök kan
begränsas, att andelen betalande företag ökar, att det blir bättre flöden på ÅVC, att man
kan hantera besök från andra kommuner, att obemannade ÅVC kan införas, samt färre
konfliktsituationer för personalen.
Bland nackdelar presenteras att de är kostsamma att införa, att besökare blir oroliga och
att systemen kräver stabil internetuppkoppling. Det varnas också för en allmän övertro till
vilka utmaningar ett passersystem kan lösa.
Till de effekter som beskrivs i Avfall Sveriges rapport kan läggas att i en storstadsregion
riskerar passersystemen att leda till att de som förlorar möjligheten att fritt besöka
återvinningscentraler kan frestas använda sämre sätt att bli av med sitt avfall, eller
kommer att åka längre sträckor med bil med ökade utsläpp som följd.
Av de tre stora ÅVC-ansvariga aktörerna i länet har en, SRV, sedan länge ett
bomsystem. Stockholm Vatten och Avfall förberedde i ett skede också bomsystem, men
det infördes inte. SÖRAB har bibehållit fri inpassering. Bland övriga kommuner har
ungefär hälften bomsystem.

2

Passersystem på återvinningscentraler, Avfall Sverige Rapport 2018:10, sid 3ff.
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Tabellen nedan innehåller en förteckning över nuläget:

3

ÅVC-ansvarig

Bomsystem

Passerkort/körkort
för privata besök

Fotografering
nummerplåtar

Ekerö kommun

Ja

Passerkort, ingen
maxgräns.

Nej

Nacka vatten och avfall

Nej

Nej

Ja, på vissa
ÅVC3

Norrtälje kommun

Nej

Nej

Nej

Roslagsvatten

Nej

Nej

Ja, på vissa
ÅVC4

Sigtuna Vatten och
Renhållning

Nej5

Nej

Nej

SRV

Ja

Nej

Nej

Stockholm Vatten och Avfall

Nej

Nej

Ja, på vissa
ÅVC6

SÖRAB

Nej

Nej

Ja, på vissa
ÅVC7

Telge Återvinning

Ja

Passerkort med
maxgräns

Nej

Tyresö kommun

Ja

Passerkort med
maxgräns

Upplands-Bro kommun

Ja

Körkort8

Nej

Värmdö kommun

Nej

Nej

Nej

Nacka har automatisk avläsning av bilarnas nummerskyltar på två av tre ÅVCanläggningar
4 Roslagsvatten har automatisk avläsning av bilarnas nummerskyltar på ÅVC i Österåker.
ÅVC i Vaxholm har för närvarande inte något passersystem.
5 Sigtuna har inte bommar på nuvarande ÅVC. En ny kommer att ersätta, och då kan
frågan om bomsystem bli aktuell.
6 Stockholm testar automatisk avläsning av bilarnas nummerskyltar på två anläggningar,
Bromma och Sätra.
7 SÖRAB har automatisk avläsning av bilarnas nummerskyltar. Av kostnadsskäl finns det
dock inte på alla anläggningar.
8 Den som saknar körkort och tillhör avfallskollektivet kan beställa ett besökskort från
kommunens Kontaktcenter.
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Bland de ÅVC-ansvariga organ som har bomsystem förekommer dels att den besökande
privatpersonen får visa körkort i en läsare, dels kortsystem där den som tillhör
avfallskollektivet får ett kort som i vissa kommuner/ÅVC-ansvariga organ gäller för
obegränsat antal besök, medan man i andra kommuner har gjort begränsningar till ett
visst antal besök per år. Begränsningen i antal besök ligger på ganska hög nivå (t.ex. 1825 st), så skälet till begränsningen synes främst vara att hålla tillbaka förekomsten av
besök från företag där man legitimerar sig som privatperson.

4

Behovet av regionala principer för ÅVC-verksamheten
Återvinningscentralerna har en viktig roll och ska uppfylla många krav. De bör

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vara klimateffektiva
Bidra till en god yttre miljö
Öka andelen återvunnet och återanvänt material
Vara kostnadseffektiva
Ha avgiftssystem för företag som gör att dessa betalar sin del av
återvinningscentralernas kostnader
Vara organiserade så att det blir en rättvis fördelning av kostnader mellan
kommunerna
Vara enkla, bekväma och begripliga för invånarna
Vara enkla, bekväma och begripliga för företagen
Ha en bra arbetsmiljö och säkerhet för personal och brukare

Syftet med att ta fram regionala principer för samverkan är att hitta former för
verksamheten som bidrar till att förväntningarna ovan kan nås. Det ska ske med hänsyn
till kommunernas självbestämmanderätt, en rättvis kostnadsfördelning mellan
kommunerna och respektive kommuners och samverkansorganisationers uppfattningar,
uppbyggda system och gjorda investeringar.
Behovet av att hitta gemensamma principer, och de system som krävs för att göra
verklighet av dem, är störst i de inre, mest tätbebyggda, delarna av regionen. Det är där
som behovet är störst av att kunna besöka en annan återvinningscentral än den som
finns i den egna kommunen. Där man inte har någon form av passersystem fungerar
detta redan nu – men till priset av att kostnaden tas av ett avfallskollektiv som individen
inte tillhör.
Flera stora aktörer har dock passersystem, och fler är på väg att införa någon typ av
system.
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Skälen för en fri rörlighet, dvs att länets invånare kan besöka valfri återvinningscentral
över kommungränserna, handlar om
•

Klimat och miljö. Fri rörlighet ger kortare resor och därmed lägre utsläpp. Risken
minskar för att avfall dumpas på olämpliga platser.

•

Invånarnas bekvämlighet och effektiva tidsanvändning.

Om en överenskommelse görs av kommunerna i Stockholms län om fri rörlighet måste
denna kompletteras med rättvisande kostnadsfördelning.
En ekonomisk utjämning, ”kvittning”, ska ske mellan de ÅVC-ansvariga organen, så att
kostnader för privatpersoners besök på återvinningscentraler belastar avfallskollektiven
på ett rättvisande sätt. Detta är nödvändigt, dels för att den fria rörligheten ska kunna
accepteras i kommunerna, dels på grund av lagstiftning. Avfallstaxan får inte finansiera
insamling av avfall som ligger utanför kommunens renhållningsansvar.
En fri rörlighet med ekonomisk utjämning skulle också kunna underlätta optimering av
ÅVC-anläggningars placering i regionen. Nya platser för större anläggningar behövs, bl.a.
för att vidga möjligheter till återbruk och för att regionens invånarantal ökar. Det är
samtidigt svårt att finna mark som är lämplig ur verksamhets- och
kommunikationssynpunkt och kan accepteras av omgivningen. Om återvinningscentraler
kan placeras optimalt i samverkan mellan flera ÅVC-ansvariga organ är det en stor fördel.
En ytterligare princip som följer av fri rörlighet är att det bör vara enkelt, bekvämt och
begripligt för privatpersoner och företag var man kan lämna sitt avfall och vad som gäller
när man gör det. De ÅVC-ansvariga organen bör därför sträva efter att på sikt samlas
kring benämningar, skyltutformning m.m. Detta är inte något som är nödvändigt och
det kan verkställas successivt när man har skäl att förnya skyltning och annan
information.
I vissa intervjuer har också framförts att det skulle vara en fördel att hitta regionala
lösningar kring företagsavfall och samarbetsformer kring upphandling för återvinning av
olika avfallsfraktioner.

5

Förslag till regionala principer för samverkan kring
återvinningscentraler
Följande regionala principer föreslås med hänvisning till ovanstående:
1. Invånarna i Stockholms län ska ha möjlighet att nyttja återvinningscentraler
(ÅVC) oberoende av kommungränser. Fri rörlighet ska råda.
2. Ekonomisk utjämning ska ske mellan de ÅVC-ansvariga organen, så att
kostnader för privatpersoners besök på återvinningscentraler belastar
avfallskollektiven på ett rättvisande sätt.
3. De ÅVC-ansvariga organen bör sträva efter att på sikt samlas kring benämningar,
skyltning m.m. som gör verksamheten så enkel, bekväm och begriplig som
möjligt för privatpersoner och företag.
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6

Förutsättningar för förändring i enlighet med de föreslagna regionala
principerna
Det bör finnas förutsättningar för en bred politisk konsensus i kommunerna kring motiven
för principerna - hänsyn till klimat och miljö samt enkelhet och bekvämlighet för länets
invånare. Principen om ekonomisk utjämning av nettokostnaderna för den fria rörligheten
har lagstöd och torde därför vara okontroversiell.
I jämförelse med nuläget kommer några ÅVC-ansvariga organ sannolikt att få ökade
kostnader, medan andra får en intäkt som motsvarar de kostnader man idag har för att
invånare från andra kommuner besöker anläggningarna. Mot det står att tendensen är att
allt fler ÅVC-ansvariga organ skaffar passersystem och därmed får möjlighet att stoppa,
eller fakturera, individer som besöker ÅVC utan att tillhöra det egna avfallskollektivet.
Effekten av en utebliven fri rörlighet skulle därmed bli att medlemmarna i varje
avfallskollektiv med tiden hänvisas till de egna ÅVC-anläggningarna. Kollektiven får
därmed ta fullt ansvar för de kostnader som uppstår för sina medlemmar utan att de
positiva effekterna för klimat, miljö och bekvämlighet uppstår.
En praktisk konsekvens av att principerna antas skulle bli att man måste komma överens
om vilket pris som ska gälla mellan avfallskollektiven för dem som väljer att använda en
extern ÅVC. Sådana prislistor har dock kunnat upprättas mellan kommunerna i andra
sammanhang, t.ex. när det gäller fritt val av gymnasieskola i regionen.
En genomgång behöver också ske av vilka investeringar som skulle behöva göras i hårdoch mjukvara. I detta uppdrag har inte några förslag till tekniska lösningar tagits fram. Att
döma av intervjuerna med samtliga ÅVC-ansvariga organ, och av den rapport om
passersystem som tagits fram av Avfall Sverige 9 torde tekniska lösningar finnas eller gå
att få fram. Det är heller inte givet att alla ÅVC-ansvariga organ måste ha samma
passersystem (t.ex. bommar eller inte bommar). Den statistik som ska ligga till grund för
ekonomisk utjämning kan tas fram detaljerat genom passersystemen, men kan också ske
mer schablonmässigt genom någon typ av undersökningar med vissa tidsintervall.
Kommuner som bedömer att man har särskilt liten överströmning från andra kommuner
kan också välja att ta emot fakturor för egna invånare som besöker externa ÅVC utan att
investera i egen utrustning för att göra motsvarande fakturering.

7

Slutsatser
•

9

Det är viktigt för klimat och miljö och för invånarnas bekvämlighet att
Stockholmsregionens invånare får en fri rörlighet när det gäller
återvinningscentraler. Man bör ha frihet att använda den ÅVC som är lämpligast,
oberoende av kommungränser.

Passersystem på återvinningscentraler, Avfall Sverige Rapport 2018:10.
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•

Nuläget är inte tillfredsställande. Om inte frågan om fri rörlighet hanteras kommer
fler ÅVC-ansvariga organ att införa passersystem som hindrar, eller ger hög
kostnad, för privatpersoner som vill använda en ÅVC utanför det egna
avfallskollektivet. Därmed uppstår en ännu sämre situation än idag för klimat,
miljö och bekvämlighet.

•

Fri rörlighet kräver ekonomisk utjämning mellan de ÅVC-ansvariga organen. Det
är nödvändigt utifrån lagstiftning, men även för att den fria rörligheten ska kunna
accepteras i kommunerna.

•

Intervjuerna med de ÅVC-ansvariga organen visar att det finns en positiv
inställning till att åstadkomma fri rörlighet om det går att finna bra praktiska
lösningar.

•

Politiska beslut om principer, behövs för att arbete med genomförande ska
komma till stånd. Förslag till principer finns i avsnitt 5 ovan.

•

De ÅVC-ansvariga organen tillsammans är bäst lämpade att svara för
genomförande, utifrån ett tydligt politiskt uppdrag. Intervjuerna bekräftar att det i
de ÅVC-ansvariga organen finns tillräckliga kunskaper och resurser.

•

Passersystem kan baseras på t.ex. bommar eller automatisk avläsning av
registreringsskyltar. Kombinationer är också möjliga och det är inte givet att den
fria rörligheten skulle kräva att alla ÅVC-ansvariga behöver ha samma lösning.

•

Passersystem behövs även fortsättningsvis vid de flesta ÅVC-anläggningarna,
bl.a. som grund för statistik, för att säkra företagens betalning och för
personalens arbetsmiljö. I länets yttre delar finns också ÅVC-anläggningar där
utnyttjandet från privatpersoner utanför avfallskollektivet bedöms vara marginell
och där även i övrigt behoven av reglering är mindre.

•

De tekniska förutsättningarna finns, och har blivit betydligt bättre genom att
digitaliseringen gett nya möjligheter. Det finns på marknaden olika tekniska
lösningar, tekniska framsteg sker snabbt och Stockholmregionens ÅVCansvariga organ är en tillräckligt stor del av marknaden för att kunna driva på
ytterligare utveckling.
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Er beteckning

Tekniska nämnden

Beslut om fortsatt arbete enligt projektplan inför
införande av ny avfallsinsamling
Förslag till beslut
Tekniska nämnden ger avfallsenheten i uppdrag att arbeta vidare enligt
Projektplan implementering fyrfack daterad 2019-04-29 kring upphandlingen
och införande av fyrfacks systemet.

Sammanfattning
Tekniska nämnden beslutade 2019-04-08 om att genomföra en gemensam
upphandling kring avfallsinsamling tillsammans med Håbo, Knivsta och
Sigtuna kommun inför kommande avtalsperiod med start 2020-10-16. Denna
upphandling är baserad på fyrfackssystem för villahushåll och fritidshus.
Samarbetet mellan kommunerna blev en följd av en gemensam utredning kring
möjligheterna samla in förpackningar på ett bättre sätt än i dagsläget.
Arbetet med upphandlingen och införandet av ett nytt insamlingssystem i
samverkan mellan fyra kommuner är ett stort och komplicerat arbete med
många specifika frågor att ta hänsyn till. En arbetsgrupp med representanter
från respektive kommuns avfallsenheter har därför enats om att arbeta vidare
enligt bifogad projektplan för att nyttja resurserna på bästa sätt. I projektplan
Implementering fyrfack daterad 2019-05-24 beskrivs bakgrund, projektmål och
hur arbetet ska organiseras samt genomföras. En detaljerad tidplan för arbetet
är en del av projektplanen. Dokumentet är ett ”levande” dokument som
kommer att uppdateras efter hand som arbetet fortskrider, grunden och
principen för planen kommer dock vara densamma.
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Beslut om samordnad upphandling av avfallshämtning TN 19/0031

Ärendet
Tekniska nämnden beslutade 2019-04-08 om att genomföra en gemensam
upphandling kring avfallsinsamling tillsammans med Håbo, Knivsta och
Sigtuna kommun inför kommande avtalsperiod med start 2020-10-16. Denna
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upphandling är baserad på fyrfackssystem för villahushåll och fritidshus.
Samarbetet mellan kommunerna blev en följd av en gemensam utredning kring
möjligheterna samla in förpackningar på ett bättre sätt än i dagsläget.
Regeringens beslut om att 60 % av landets hushåll skall ha en fastighetsnära
insamling av förpackningar till 2021 och 100 % av hushållen till 2025 stämmer
väl överens med den planerade fyrfackslösningen.
Arbetet med upphandlingen och införandet av ett nytt insamlingssystem i
samverkan mellan fyra kommuner är ett stort och komplicerat arbete med
många specifika frågor att ta hänsyn till. Arbetsgruppen med representanter
från respektive kommuns avfallsenheter har därför enats om att arbeta vidare
enligt bifogad projektplan för att nyttja resurserna på bästa sätt. I projektplanen
beskrivs bakgrund, projektmål och hur arbetet ska organiseras samt
genomföras. En detaljerad tidplan för arbetet är en del av projektplanen.
Dokumentet är ett ”levande” dokument som kommer att uppdateras efter hand
som arbetet fortskrider, grunden och principen för planen kommer dock vara
densamma.
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1 Inledning
1.1 Bakgrund
Håbo, Knivsta, Sigtuna och Upplands- Bro kommuner har genomfört en
samordnad upphandling av avfallshämtning. Syftet med den samordnade
upphandlingen är att skapa förutsättningar för att på ett kostnadseffektivt
sätt öka servicenivån vid insamling av avfall och därigenom öka
utsorteringen av olika fraktioner till återvinning och minska mängden avfall
till förbränning . Den högre servicenivån för ökad utsortering och återvinning
av olika fraktioner ligger i linje med kommunernas avfallsplaner och fattade
regeringsbeslut.
Upphandlingen innebär att kommunerna kommer att ha samma typ av
insamlingssystem och i huvudsak erbjuda samma insamlingstjänster.
Huvudsystemet för insamlingen från villor och fritidshus med egna kärl
kommer att vara insamling i fyrfackskärl av matavfall, restavfall,
förpackningar och returpapper. Insamlingssystemet för lägenheter och
gemensamhetslösningarkommer i stora drag att se ut som idag med en
förhoppning om att alltfler fastighetsägareväljer att anlita entreprenör för
insamling av förpa ckningar och returpapper, som komplement till
kommunernas insamling av mat - och restavfall. Insamlingen från lägenheter
och gemensamhetslösningarkan ske i kärl, underjordsbehållare eller
krantömda markplacerade behållare. Valet av insamlingssystem baseraspå
ett omfattande utredningsarbete.
Kommunerna har synkroniserat avtalstiderna i nuvarande entreprenader så
att den nya gemensammaentreprenaden kan starta 2020 - 10-16.
Inför entreprenadstart och införande av fyrfackssystemet i kommunerna
kommer ett flerta l aktiviteter att behöva genomföras, exempelvis flera
upphandlingar, översyn av taxa och föreskrifter, anpassningar av
tjänsteutbud i kundsystem och information till fastighetsägare.Aktiviteterna
kommer så långt möjligt att genomföras i samverkan mellan kommunerna.
Kommunerna kommer också att behöva samråda med och bli
uppdragstagare åt en producentansvarsorganisation, som är operativt och
finansiellt ansvarig för insamling och återvinning av förpackningar och
returpapper enligt gällande lagstiftnin g.
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1.2 Projektmål
Följande mål har formulerats för projektet :
att samtliga villor och fritidshus med egna kärl ska ha fått två
fyrfackskärl senast vid utgången av december 2020 .1
att m inst 98 % av dessafastigheter efter implementerat system ska
fort sätta med systemet med två fyrfackskärl .
att mängden utsorterade och insamlade förpackningar och
returpapper i kommunerna har ökat med minst 1 700 ton/år senast
under 2022 , jämfört med 2018 års nivå.2
att de insamlade fraktionerna av förpackning ar och returpapper
innehåller minst 90 % rättsortera t material.
att mängden förpackningar och returpapper i restavfallsfraktionen
från villor och fritidshus har minskat med minst 50 % senast under
2022 , jämfört med mängden förpackningar och returpapper i
r estavfallsfraktionen vid den senasteplockanalysen i respektive
kommun innan fyrfackssystemet infördes .
För att målen ska kunna nås är det mycket viktigt att erforderliga personella
resurser för bl.a. planering, samordning, kvalitetsarbete, information och
kundtjänst avsätts.

1

Efter att fyrfackskärlen har distribuerats till samtliga hushåll får fastighetsägaren under en definierad
provperiod möjlighet att välja en annan lösning.
2
Ökningen motsvarar 50 % mindre förpackningar och returpapper i restavfallet från villor och fritidshus till
följd av införande av fyrfackssystemet. Mängden är beräknad utifrån 2017 års insamlade mängder och
senast genomförda plockanalyser av restavfall.
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2 Organisation
Projektägare är Håbo kommun, Knivsta kommun, Sigtuna Vatten &
Renhålln ing och Upplands- Bro kommun i samverkan. Projektet drivs av en
styr grupp och en samverkansgrupp med representanter för kommunerna
samt konsultstöd från Miljö & Avfallsbyrån . Specifika frågor hanteras i
mindre arbetsgrupper.
Möten i samverkansgruppen bör hållas ca 1 gång/månad under våren 2019
och fram till entreprenadstart och till dessatt det nya insamlingssystemet är
infört . Samverkansgruppen håll er korta möten, delvis via telefon/Skype.
Styrgruppen håller möten i samband med samverkansgruppsmötenaeller
vid behov. Arbetsgrupperna träffas vid särskilda möten vid behov.
Föreslagna grupper i projektorganisationen kan utgöra grunden för att driva
det fortsatta arbetet inom ramen för kommunernas samverkan även efter att
projektet är avslutat.

2.1 Styrgrupp
Styrgruppen består av avfallscheferna eller annan representant för respektive
kommun/bolag samt projektledaren :
Anna Darpe, Håbo kommun
Tomas Colm, Knivsta kommun
Winand Hendriks, Sigtuna Vatten & Renhållning AB
Maria Nordmark, Sigtuna Vatten & Renhållning AB
Mikael Thelin, Upplands-Bro kommun
Jörgen Leander, projektledare

Ersättare i styrgruppen utgörs av övriga representanter i
samverkansgruppen, se nedan. Ersättarna deltar på möten om någon av de
ordinarie ledamöterna är förhindrad att delta.
Representanter na från kommunerna i styr gruppen har som fr ämsta
uppgifter att ta fram underlag, ge synpunkter på skriftligt material och
resultat från arbetsgrupperna, svara för framtagande och utvärdering av
samverkansavtal mellan kommunerna samt delta på möten. Styrgruppen har
även ansvar för att återrapportera till ansvarig nämnd/styrelse inför politiska
beslut om exempelvis avfallstaxor och avfallsföreskrifter. Avrapportering och
förankring hos förvaltningschefer/bolags -VD eller politiskt ansvarig
nämnd/bolagss tyrelse kan även behöva ske inför att styrgruppen ska fatta
beslut i strategiska frågor. Sådana beslut kan kräva kompromisser tills alla är
överens.
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Sigtuna Vatten & Renhållning har en särskild roll i styrgruppen som ansvarig
för samordnade upphandling ar f ör övriga kommuners räkning.
Projektledarens roll i styrgruppen är främst att planera och driva projektet
framåt, bjuda in till möten samt tillse att underl ag finns tillgängliga inför
möten. Projektledaren ska löpande göra avstämningar mot och vid behov
up pdatera projektets tidplan.

2.2 Samverkansgrupp
Samverkansgruppen har en central roll i projektet genom att skapa en
kontinuitet i arbetet och underlätta kommunikationen mellan
arbetsgrupperna (se nedan). I samverkansgruppen ingår styrgruppen samt
representanter för arbetsgrupperna:
Anna Darpe, Håbo kommun
Tomas Colm, Knivsta kommun
Lena Ekström , Sigtuna Vatten & Renhållning AB
Winand Hendriks, Sigtuna Vatten & Renhållning AB
Maria Nordmark, Sigtuna Vatten & Renhållning AB
Mikael Thelin, Upplands-Br o kommun
Annica Noberg, Håbo kommun
Maria Åhrström, Håbo kommun
Johanna Eriksson, Knivsta kommun
Johanna Olsson, Knivsta kommun
Marie Rytterstedt, Sigtuna Vatten & Renhållning AB (inhyrd konsult)
Marina Danhill, Upplands-Bro kommun
Jörgen Leander, projektl edare

Projektledarens roll i samverkansgruppen är främst att planera och driva
projektet framåt, bjuda in till möten samt tillse att underlag finns tillgängliga
inför möten. Projektledaren ska löpande göra avstämningar mot och vid
behov uppdatera projektets tidplan.

2.3 Arbetsgrupper
Arbetsgrupperna ansvarar för frågor inom specifika områden.
Arbetsgrupperna består av minst en representant från varje kommun med
kompetens inom respektive sakområde. Resultatet av arbetsgruppernas
arbete avrapporteras löpande till styrgruppen . Framdriften stäms av mot och
dokumenteras i projektets tidplan samt vid möten med samverkansgruppen.
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Arbetsgrupper föreslås sättas samman för arbete inom specifika områden
enligt följande :
Arbetsgrupp Upphandling och logistik . Upphandlingar av
fyrfackskärl, omlastning och transport,
montering/taggning/utkörning av kärl och återtagning av befintliga
kärl , behandling av mat - och restavfall samt matavfallspåsar.
Samordning mellan olika entreprenader och leveranser, dialog med
entreprenörer och leverantörer. Gruppen utgörs av:
Maria Åhrström, Håbo kommun
JessicaLiljeblad, Knivsta kommun
Lena Ekström, Sigtuna Vatten & Renhållning AB
Maria Nordmark, Sigtuna Vatten & Renhållning AB
Marie Rytterstedt, Miljö & Avfallsbyrån (för SIVAB:s räkning)
Marina Danhill, Upplands- Bro kommun
Henrik Säfvestad,Miljö & Avfallsbyrån (ansvarig)
Arbetsgrupp Taxa och föreskrifter
föreskrifter . Gruppen utgörs av:

. Översyn av taxa och

Annica Noberg, Håbo kommun
Maria Åhrström, Håbo kommun
Tomas Colm, Knivsta kommun
Lena Ekström, Sigtuna Vatten & Renhållning AB
Maria Nordmark, Sigtuna Vatten & Renhållning AB
Marina Danhill, Upplands- Bro kommun
Marie Rytterstedt, Miljö & Avfallsbyrån (ansvarig)
Arbetsgrupp Kundtjänst . Anpassningar av tjänsteutbud i
kundsystem . Gruppen utgörs av:
Annica Noberg, Håbo kommun
Maria Åhrström, Håbo kommun
Johanna Olsson, Knivsta kommun
Johanna Eriksson, Knivsta kommun
Lena Ekström, Sigtuna Vatten & Renhållning AB
SusannePalm, Sigtuna Vatten & Renhållning AB
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Fredric Andersson, Upplands- Bro kommun
Eleonor Zeidlitz, Miljö & Avfallsbyrån (ansvarig)
Arbetsgrupp Information . I nformation till och kommunikation
med fastighetsägare, inklusive villaägarföreningar och samfälligheter .
Gruppen utgörs av:
Eleonora Amorelli, Håbo kommun
Johanna Eriksson, Knivsta kommun
Johanna Olsson, Knivsta kommun
Maria Nordmark , Sigtuna Vatten & Renhållning AB (ansvarig)
Fredric Andersson, Upplands- Bro kommun
Eleonor Zeidlitz, Miljö & Avfallsbyrån

2.4 Referensgrupp
En referensgrupp sätts samman beståendeav politiker i avfallsansvariga
nämnder/bolagsstyrelse samt förvaltningschefer/bolags - VD. Gruppen bjuds
in till diskussioner inför exempelvis politiska beslut om upphandlingar,
avfallsföreskrifter och avfallstaxa.

2.5 Övriga resurser
Miljö & Avfallsbyrån kommer, förutom att ha rollen som projektled are, att bistå
kommunerna med framtagande av upphandlingsdokument, översyn av taxa och
föreskrifter, utredningar i specifika frågor, rådgivning med koppling till
kundsystem, framtagande av kommunikationsplan och informationsmaterial
samt politisk förankring.
Upphandlingsdokumenten kommer att tas fram i nära samarbete med ansvarig
arbetsgrupp, kommunernas upphandlingsfunktioner och med hänsyn till vad
som framkommer i dialog med entreprenörer. Sigtuna kommun kommer att
förestå samtliga upphandling ar, vilket även innebär att Sigtuna kommuns
upphandlingsfunktion medverkar aktivt vid genomförande av upphandling arna
inklusive framta gande av administrativa delar i upphandlingsdokument en.
I arbetet med framtagande av koncept och informationsmaterial anlitas
reklambyrå.
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3 Genomförande
Projektets genomförande innefattar följande huvudmoment:

3.1 Inledning och planering
Projektet inleds med ett uppstartmöte med samverkansgrupp. Vid mötet
klargörs förutsättningar , tidplan , arbetssätt och ansvar för återrapportering .
Grunderna för en projektplan tas fram och närmast förestående aktiviteter
diskuteras. Möten med respektive arbetsgrupp hålls därefter regelbundet
enligt kapitel 2.
Efter uppstartmötet färdigställs en projektplan för införande av nytt
insamlingssystem. Projektplanen innehåller förutom exempelvis
organisation och tidplan en beskrivning av hur projektet ska genomföras och
en riskanalys, se Bilaga 2.

3.2 Upphandlingar
Samordnad upphandling av avfallshämtning, inklusive tömning av fyrfackskärl
från villor och fritidshus, har genomförts våren 2019. Andra viktiga upphandlingar
som behöver genomföras avser:
Fyrfackskärl
Montering, taggning och utkörning av nya kärl samt återtagning och
återvinning av befintliga behållare (kan eventuellt handlas upp
tillsammans med kärl)
Omlastning och t ransport
Behandling av matavfall och restavfall
Matavfallspåsar (om inte SKL:s avtal avsesnyttjas)
Arbetet med framtagande av upphandlingsdokument f ör de olika
upphandlingarna behöver pågå parallellt med andra aktiviteter i projektet .
Genom att genomföra samordnade upphandling ar underlättas
entreprenadstarten och en större upphandlad volym skapassom kan bli av
större intresse för leverantörer . Samordnad upphandling med noga övervägda,
rimliga, relevanta och tydliga krav bedöms kunna leda till rimliga prisnivåer.
Förutsättningar, omfattning och krav i upphandling arna kommer att behöva
diskuteras ingående kommunerna emellan. För att kunna ställa rimliga och
relevanta krav rekommenderas även att kommunerna för samtal med
leverantörer . Samtalen kan föras genom att kommunerna gemensamt, där en
representant från respektive kommun deltar, bjuder in en leverantör i taget
till samtal men avstämningar kan även göras via telefonkontakt .
När upphandlingsdokumenten för respektive upphandling är klara sker
annonsering. När anbudstiden har gått ut sker utvärdering, inklusive eventuell
referenstagning. Avtalsskrivning sker därefter så snart som möjligt så att
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leverantören hinner förbereda sin produktion, säkerställa tillgång till fordon och
utrustning, iordningställa lokaler och ytor, anställa personal etc inför avtalsstart.
Avtalstider och omfattning av nuvarande avtal framgår av sammanställning
som har tagits fram som underlag inför framtagande av
upphandlingsdokument för samordnad upphandling av avfallshämtning .
Utöver nämnda upphandlingar behöver även EDP Konsult anlitas för
uppgradering och anpassningar av kommunernas kundsystem för fler/nya
tjänster, se kapitel 3.5.
Inför att nya avtal om avfallshämtning m.m. börjar gälla behöver rutiner för
kvalitetssäkring och uppföljning av avtal tas fram.

3.3 Budgetberäkningar och kostnadsfördelning
Inför införandet av fyrfackssystem kommer mer detaljerade
budgetberäkningar behöva utföras på kommunnivå. Beräkningarna ligger till
grund för exempelvis avfallsverksamheternas budget och ny taxa.
Insamling över de f yra kommunernas kommungränser kommer innebära att
principer för hur kostnader för insamling, behandling av avfall och hantering
av material ska fördelas mellan de fyra kommunerna behöver tas fram.
Innan ny entreprenad tas i drift behöver principer och överenskommelser
inom samarbetet ha klargjorts och beslutats.

3.4 Översyn och anpassning av taxa och föreskrifter
Vilka tjänster som ska erbjudas och vilka principer som ska gälla för styrning
i taxan har utretts tidigare och ligger till grund för ny taxa. Från det datum
när insamling i fyrfackskärl införs behöver ny taxa finnas på plats. I arbetet
med taxan behandlas avgiftsnivåer för olika abonnemangstyper och hur de
bör sättas i förhållande till varandra samt taxans allmänna bestämmelser.
Grunden för beräkni ngarna av avgifterna för olika tjänster i respektive kommun
är bedömda antal av olika tjänster, önskade styreffekter och kostnader för olika
delar av avfallsverksamheten enligt genomförda budgetberäkningar.
Tillsammans med taxan behöver också föreskriftern a revideras för att vara
anpassadetill de nya insamlingssystemen.
Taxa och föreskrifter fastställs i respektive kommuns kommunfullmäktige,
varför politisk förankring kommer att bli nödvändigt. För föreskrifterna finns
lagstadgadekrav på samråd och utställning.
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3.5 Anpassning av tjänster i kundsystemet
Kommunerna använder samma typ av kundsystem, EDP Future. Inför start
av den gemensammaentreprenaden och abonnemangsval i fyrfackssystemet
behöver registervård genomföras och anpassningar göras i kommunernas
kundsystem. Anpassningar som behöver göras avser exempelvis:
Koder och benämningar på olika tjänster
Typ av avvikelser som kan registreras
Utökning med fyrfack ssystemets olika tjänster
Andra ändringar som görs i tjänsteutbudet till följd av den
samordnade upphandlingen av avfallshämtning
Inledningsvis , tills fyrfack ssystemet är fullt utbyggt, behöver både befintliga
och nya tjänster finnas i kundsystemen. Kommunikationen mellan
kommunernas kundsystem och entreprenörens tömningsregistreringssystem
EDP Mobile behöver också säkerställas. Inför entreprenadstart behöver
också ett EDP Mobile skapassom är gemensamt för alla kommunerna och
programvaran uppgraderas.

3.6 Inventering av hämtställen och rådgivning till fastighetsägare
Med utgångspunkt från kart material och fältbesök görs en inventering av
hämtställen inklusive en bedömning av tillgängliga utrymmen. Vid behov anlitas
bemanningsföretag. Inventering och bedömning ligger till grund för rådgivning
till fastighetsägareom placering av fyrfackskärl och till fastighetsägaresom inte
kommer att vara anslut na till fyrfackssystemet samt för entreprenörens
ruttplanering. Rådgivning bör ges om placering av fyrfackskärl där utrymmet är
begränsat samt vilka alternativa lösningar för fastighets- eller kvartersnära
insamling som kan finn as: kärl, underjordsbehållare eller krantömda
markplacerade behållare. Rådgivningen bör innefatta möjligheten att få
förpackningar och returpapper hämtade vid fastigheten genom entreprenörers
försorg .
Viktiga målgrupper för rådgivningen är:
Ägare av vill or och fritidshus med egna kärl där utrymmesbrist på
fastigheten eller framkomligheten för fyrfacksbilen begränsar
möjligheterna för placering av kärlen.
Ägare av flerfamiljshus och samfälligheter som har eller kommer att ha
gemensamhetslösningar.
Dialog bör även föras med privata entreprenörer angåendederas möjligheter att
erbjuda fastighetsnära insamling av förpackningar och returpapper till
flerfamiljshus och samfälligheter.
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3.7 Information och kommunik ation
Informationen till fastighetsägarnainför entreprenadstart och införande av
fyrfackssystemet kommer att vara av mycket stor betydelse och bör därför
planeras noga. Arbetet med planering och genomförande av
informationsinsatser kan med fördel ske samordnat mellan kommunerna,
exempelvis med delvis gemensaminformatör och med stöd av extern
reklambyrå som kommunerna anlitar och som medverkar vid framtagande
av koncept och informationsmaterial .
Informationen kommer att handla om förändringar till följd av den
samordnade upphandlingen, såsom ändrade hämtningsdagar, behållarutbud
eller tjänster. För villa - och fritidshusägare som har egna kärl kommer den
stora förändringen att bli införande av fyrfackssystemet. Informationen till
villa - och fritidshusägare bör omfatta anledningen till systembytet, miljö och kund nyttan med det nya systemet, praktiskt handhavande samt de
alternativ som fastighetsägaren har att välja mellan och hur valet går till .
Informationen till övriga fastighetsägare,inklusive fastighetsägaretill
flerfamiljshus, bör innefatta samma grund men även information om att
fastighetsnära insamling kan ordnas genom att fastighetsägarna anlitar egen
entreprenör.
Informationsinsatsen bör anpassasefter att källsortering av exempelvis
matavfall redan sker men att insamlingsmodellen nu får ett större fokus på
service och utsortering av flera fraktioner. Informationsmaterial som tas
fram kan med fördel utformas med en särskild profil, innefattande t.ex.
symbol, namn på nya abonnemang och grafisk profil.
Samtliga fastighetsägarebör få skriftlig information i god tid före
entreprenadstart. Detta gäller både fastighetsägaretill villor och fr itidshus
som kommer att anslutas till fyrfackssystemet och övriga fastighetsägare,
inklusive fastighetsägaretill flerfamiljshus. Information bör även kunna
hämtas på kommunernas hemsidor och eventuella sociala medier där
kommunerna är aktiva.
Under själva införandeperioden bör i nformation om fyrfackssystemet ske i
god tid före införande i respektive område, liksom i direkt anslutning till
utställning av kärlen. Det gör att information kommer att behöva ske
löpande under hela införandeperioden tills de sista kärlen är utställda.
Det bör även kunna ges m untlig i nformation vid kontakt med kommunernas
kundtjänst men även personal vid återvinningscentraler och entreprenörens
chaufförer behöver vara beredda på att kunna svara på frågor. Andra
tänkbara informationstillfällen kan vara vid särskilda informationsmöten om
det nya insamlingssystemet eller vid informationsplatser i kommunerna.
Inför genomförande av informationsinsatserna behöver kommunernas
kundtjänstpersonal, informatörer och rådgivare samt entreprenörens
chaufförer utbildas.
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Valprocesseni fyrfackssystemet bör genomföras på ett sätt som minimerar
administrationen, underlättar för fastighetsägarenoch uppmuntrar till hög
anslutningsgrad. Därför rekommenderas en modell som bygger på ett
”omvänt val”, där två kärl distribueras till samtliga vill or och fritidshus med
egna kärl . De fastighetsägaresom önskar ett annat alternativ, t.ex. endast ett
fyrfackskärl, ett delat kärl utan insats eller endast ett kärl för restavfall, har
möjlighet att byta abonnemang inom en bestämd tid. Informationsmaterialet
bör utformas så att det är tydligt framgår att fyrfackssystemet kommer att
vara standardabonnemang och den lösning som prioriteras i kommunen och
som fastigheten kommer att anslutas till om fastighetsägaren inte gör ett
aktivt val av annan lösning.

3.8 Samråd med producenterna
Kommunerna kommer också att behöva samråda med ansvarig
producentansvarsorganisation med målsättningen att bli uppdragstagare
avseendeinsamling av förpackningar och returpapper .
Komm unerna bör informera om planerat införande av fyrfacksystemet i
samband med ordinarie samråd med producenterna om nuvarande ÅVSsystem. Kommunerna bör även gemensamt bjuda in producenterna till
samråd om FNI. Samråd kommer tills vidare att ske i enlighet m ed den
samverkansplattform som har tagits fram av SKL, FTI och Avfall Sverige
samt i förlängningen i enlighet med Naturvårdsverkets riktlinjer för
tillståndspliktigt insamlingssystem.
Frågor som behöver diskuteras är exempelvis systemetsutformning, hur
kommunerna och producenterna tillsammans kan uppfylla lagstadgadekrav
på anslutning till FNI, vart insamlade fraktioner ska lämnas, kvalitetskrav på
insamlade fraktioner samt information till fastighetsägarna. En
överenskommelse om producenternas uppdrag till kommunerna bör även
innefatta ersättning för insamlade fraktioner .

3.9 Kärlhantering
Montering , taggning och utkörning av nya kärl samt återtagning av befintliga
kärl kommer att genomföras av upphandlad utförare.
Arbetet kommer att påbörjas ett par veckor innan entreprenadstart och pågå
under hösten 2020 så att fyrfackssystemet är fullt utbyggt senast i mitten av
december. Tidplanen är kort men rimlig och avstämd med tänkbara utförare.
För att säkerställa tillgång till personal, ford on, lokaler och ytor behöver avtal
tecknas med utförare i så god tid som möjligt.
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Kommentar [MVN2]: Visuell
TIDSLINJAL som vi ka se och följa va
vi ligger och om det är ”Röd flagg” vi
ligger efter det krävs insatser mm

4 Tidplan
Grunden för tidplanen är nuvarande avtalstider för kommunernas
insamlingsentreprenader, vilket innebär att den nya entreprenaden måste
start a 2020 - 10- 16.
I stora drag innebär tidplanen för projektet följande:
Samordnad upphandling avfallshämtning
o

Upphandlingsdokument klara

o

Annonsering

o

Utvärdering och avtalsskrivning
för ny entreprenadperiod

Q1-Q3 2019

Samordnad upphandling av omlastning och transport Q2 -Q3 2019
Samordnad upphandling av behandling

Q2 -Q3 2019

Övriga samordnade upphandlingar

Q2 2019- Q2 2020

o

Kärl och kärlhantering

o

Matavfalls påsar

Samråd med producenter

Q1 2019- Q4 2020

Inventering hämtställen

Q3 2019

Anpassning av taxor och föreskrifter

Q3 2019- Q3 2020

o

Revidering

o

Politisk förankring (träff sept 2019)

Anpassning av tjänster i kundsystem m.m.

Q2- Q3 2020

Uppgradering av kundsystem

Q3 2020

Rådgivning fastighetsägare

Q3-Q4 2020

Entreprenadstart

Q4 2020

I nförande

Q4 2020

o

Information och valprocess

o

Montering och utkörning av fyrfackskärl etc

o

Första hämtning av fyrfackskärl

En detaljerad tidplan återfinns i separat Excel-fil , som visar när olika
aktiviteter i projektet avsesgenomföras samt projektets framdrift.
Införandet av system f ör fastighetsnära insamling av förpackningar och
returpapper kan ske etappvis, exempelvis per kommun, eller inom hela det
geografiska området samtidigt. En inledande dialog med entreprenörer visar
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att det är fördelaktigt och eftersträvansvärt att det nya i nsamlingssystemet
med fyrfackskärl införs under en så kort tidsperiod som möjligt och påbörjas
så snart som möjligt efter entreprenadstart . Montering och utkörning av
fyrfackskärl kommer därför att påbörjas ett par veckor innan
entreprenadstart och pågå un der hösten 2020 så att fyrfackssystemet är fullt
utbyggt senast i mitten av december.
Genom detta snabba införande minimeras tiden då entreprenören behöver
hämta avfall i både det gamla och det nya insamlingssystemet samtidigt som
grunden läggs för en kostnadseffektiv insamling genom hela entreprenaden.
Det snabba införandet medger inte utvärdering och anpassning av
exempelvis informationsmaterial eller bemanning hos kundtjänst utan
erfarenheter från införande av fyrfackssystemet förutsätts istället kunna
inhämtas från andra kommuner inför utbyggnaden.
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Kommentar [MVN5]: Måste vara
tydligt satt – detta kommer att kräva
personell/ekonomisk och energi åtgå

5 Resursbehov
5.1 Internt
För projektet kommer interna resurser hos kommunerna att behöva tas i anspråk.
Uppskattad t idsåtgång för ett exempel för en kommun med två medverkande
personer i projekt ets styr - och arbetsgrupper presenteras i Tabell 1.
Tabell 1

Uppskattat i nternt resursbehov för hösten 2019 – hösten 2020. Exempel för
kommun med två representant er i projekt et . Vid fler medverkande ökar tiden
för möten.

Kommentar [JL6]: Har kommenter
efter tabellen nedan att det kan kräva
förstärkning av interna resurser för
vissa moment.

Kommentar [MVN7]: Måste
kvalitetssäkras i alla fall för SIVAB –
otroligt viktigt att våra chefer förstår
vi måste arbeta med detta på hel/delt
och under lång period. Jag tänker att
tar detta med Winand separat också.

Tidsåtgång,
dagar /kommun
Möten: I genomsnitt 2 möten/månad t.o.m. dec 20 20 , totalt
24 möten, 1 pers/möte

24

Granskning av handlingar 3 , f ramtagande
underlag : motsvarande 0,5 dag/möte

12

av

Information
till nämnder:
upp till 1 möte/månad t.o.m. sept. 20 20 , inkl. förberedelser,
upp till 8 möten , 0,5 dag/möte
Beredning inför strategiska
antag 6 beslut, 1 dag/beslut

7

beslut 4 :

6

Information
och rådgivning:
antag 2 pers heltid, 1 år, fördelas på 4 kommuner

120

Kundsystem och administration
antag 1 pers heltid, 6 månader

120

:

Utbildning av personal, egen och entreprenörens
antag 2 tillfällen, 2 dagar/tillfälle inkl. förberedelser

:

4

Upphandlingsenhetens
arbete: 4-5 upphandlingar,
4 dagar/upphandling , fördelas på 4 kommuner

5

Övrig tid : kontakter med övriga kommuner, upphandlare ,
konsulter och utförare

10

Summa:

ca 300

Interna resurser avser främst tid som kommunernas representanter i
styr grupp , samverkansgrupp och arbetsgrupper lägger på möten, politisk
förankring , arbete med information, taxa, föreskrifter, kundsystem m.m .
3

Upphandlingsdokument, taxa, föreskrifter och andra dokument som tas fram av konsult.
Beslut om föreskrifter och taxa i nämnd, KS och KF. I Sigtuna tillkommer beslut om godkännande av
upphandlingsdokument inför annonsering av de upphandlingar som kommer att göras.
4
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Härutöver tillkommer övrig administration hos kommunerna samt den tid
upphandlingsenheten i Sigtuna lägger på arbete med upphandling ar .
Nuvarande interna resurser kan behöva förstärkas under projekttiden med
administrativ personal för exempelvis kundtjänst, information och
inventering av hämtställen.

5.2 Externt
I arbetet tas externa resurser in enligt följande:
Projektledning (Miljö & Avfallsbyrån)
Framtagande av upphandlingsdokument (Miljö & Avfallsbyrån)
Stöd vid översyn av taxa och föreskrifter (M iljö & Avfallsbyrån)
Genomförande av utredningar som underlag till upphandling ar och
planering för införande av fyrfackssystemet (Miljö & Avfallsbyrån)
Löpande projektstöd avseendeexempelvis rådgivning om
kundsystem, framtagande av kommunikationsplan och
informationsmaterial samt politisk förankring (Miljö & Avfallsbyrån)
Framtagande av informationsmaterial och filmer (reklambyrå)
Tryckning av informationsmaterial (tryckeri)
Inköp av roll - ups, giveawaysetc.

Omfattningen av konsultstödet framgår av avtal.

18 ( 24)

Projektplan
Införande av nytt insamlingssystem i Håbo, Knivsta, Sigtuna och UpplandsBro kommuner

Bilaga 1

24 maj 2019

Kommentar [MVN9]: Mandat och
BEFOGENHETER för Styrgrupp Mås
vara samverkat, beslutat och
dokumenterat

Riskanalys

Kommunernas avtalstider med entreprenörer för insamling förutsätter en
ambitiös tidplan för att de samordnade upphandling ar som är nödvändiga
ska kunna genomföras med entreprenadstart för insamlingen 2020 - 10- 16.
Om tidplanen för projektet av någon anledning blir förskjuten kan det
innebära att kommunerna istället behöver skapa ” mellanlösningar ” för
insamlingen , vilket kan medföra ekonomiska konsekvenseroch det kan även
påverka samarbetet. Att tidplane n hålls är därför av stor betydelse för utfallet
av projektet .
Följande risker har identifierats:
Brist på personella resurser
Om någon av kommunernas nyckelpersoner inom projektet inte
längre kan delta förlorar projektet en person som är väl insatt i
arbetet och förutsättningarna i aktuell kommun . Om detta sker bör
kommunen snarast möjligt hitta en annan representant till styrgrupp ,
samverkansgrupp eller arbetsgrupper . Övriga projektmedlemmar kan
medverka vid introduktion av en ny person i projektet .
Dokum entation från t idigare arbete med utredning ar, upphandlingar,
politisk förankring, workshop m.m. är till stor hjälp för att sätta sig in
i projektet.
Det bedöms inte som en risk att konsulterna vid Miljö & Avfallsbyrån
inte skulle kunna fullgöra sitt uppdrag som projektledare och hjälpa
till med planering, utredningar , taxefrågor, rådgivning m.m. som
krävs för att fullfölja tidplanen. Miljö & Avfallsbyrån har 10
medarbetare där kompetenserna överlappar varandra och flera av
konsulterna har erfarenhet och kunskap inom samma område.
Oenighet mellan kommunerna
Oenighet mellan kommunerna kan uppstå inom projektet i för
samarbetet avgörande frågeställningar eller arbetssätt. Oenighet kan
påverka tidplanen men även formerna för samarbetet och vilka
kommuner som deltar .
Om oenighet mellan kommunerna skulle leda till att samarbetet inte
kan fortsätta som planerat kan det innebära ekonomiska
konsekvenserpå längre sikt. Samarbete mellan kommunerna
underlättar exempelvis samordnade upphandlingar, skapar logistiska
fördelar och skalfördelar, ger ett större underlag för att successivt
bygga upp erfarenhet, kunna samordna projektledning och
information vid införandet samt underlätta informationsinsatser om
avfallshanteringen i kommunerna.
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Nödvändiga p olitiska beslut fattas inte
Det finns en risk att kommunerna inte fattar de politiska beslut som
krävs enligt fastställd tidplan , avseendeexempelvis investeringar i
kärl eller fastställande av taxa eller föreskrifter .
Om en försening av beslut sker i någon/ några kommuner eller om
politiska beslut som tas i någon/några kommuner innebär en annan
inriktning för avfallshanteringen behöver styrgruppen omgående
analysera konsekvensernaav detta. Det kan innebära omtag i delar av
projektet, att tidplanen inte kan hållas eller att inte samtliga
kommuner väljer att inte gå vidare med fastighetsnära insamling av
förpackningar och returpapper eller att inte fortsätta samarbetet.
Fysiska förutsättningar
kan inte tillskapas inför
entreprenadstart
De utredning ar som genomförts tidigare visar att det finns goda
förutsättningar för att införa fastighetsnära insamling av
förpackningar och returpapper i kommunerna och att det finns
aktörer på marknaden som har ett intresse av att omlasta de olika
fraktionerna inför transp ort till behandling eller återvinning .
Beroende på utfallet av kommande upphandlingar så finns det dock
fortfarande en risk att exempelvis praktiska frågor avseende
avlämning av avfall för omlastning inte kan lösas inför
entreprenadstart. Det kan kräva ett senare införande av nytt
insamlingssystem.
Försenade leveranser av kärl eller fordon
Om leveransen av fyrfackskärl till kommunerna eller fyrfacksfordon
till leverantören försenas påverkas tidpunkten för när införandet av
det nya insamlingssystemet kan ske. Införandet måste då flyttas till
våren 2021. Entreprenören måste i så fall använda standardfordon
fram till dessatt det nya insamlingssystemet införs, exempelvis
genom att köra skift med övriga fordon eller att anlita nuvarande
entreprenörer som underentreprenörer . Så snart avtal tecknats med
insamlingsentreprenör och kärlleverantör kan den slutliga tidplanen
för införande av nytt insamlingssystem fastställas.
Utifrån uppgifter om nuvarande leveranstider bedöms risken för
försening av leveranser av kärl eller fordon vara måttlig.
Konsekvensenav en försening av leveranser av kärl eller fordon kan
minimeras genom att se till att genomföra upphandlingarna enligt en
tidplan med viss marginal.
Oväntat dyra anbud erhålls
Ekonomiska kalkyler som genomförts i tidigare utredning om
insamlingssystemet bygger på ett tömningspris på 26 kr/tömning.
Detta är ett väsentlig högre pris än i flera entreprenader med
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fyrfacksbilar. Samtidigt har några aktuella upphandlingar resulterat i
ett tömningspris på nivån 30 kr/töm ning.
Förutsättningarna i regionen avseendebl.a. transportavstånd och
tillgång på tänkbara omlastningsplatser bedöms vara gynnsamma,
vilket gör att risken för ett avsevärt högre tömningspris än i
genomförda kalkyler bedöms som låg eller måttlig.
Abonneman gsval stämmer inte med mängdförteckningen
Det finns en risk att antalet fyrfackskärl efter avslutat införande
avviker från antalet i mängdförteckningen i upphandlingen av
avfallshämtning och att det kan bli svårt att nå målen om ökad
källsortering . Om antalet avviker i sådan omfattning att
entreprenören begär omförhandling av tömningspriset behöver
styrgruppen analysera orsaken till avvikelsen. Om tömningspriset
måste höjas ökar den totala kostnaden för insamlingsentreprenaden.
Om prishöjningen beror på omständigheter i en specifik kommun ska
övriga kommuner kompenseras för detta i enlighet med upprättat
samverkansavtal.
Generellt bedöms förutsättningarna för en hög anslutningsgrad till
fyrfackssystemet vara goda, mot bakgrund av de gemensamma
taxeprinciper och modell för abonnemangsval som tagits fram.
Risken för att abonnemangsvaletinte stämmer med
mängdförteckningen ökar om någon kommun väljer att inte fullt ut
tillämpa de gemensammataxeprinciper och modellen för
abonnemangsval .
Lagstiftning om producentansvar
försvårar genomförande
Det finns en risk att den ekonomiska ersättningen från
producenterna inte fullt ut täcker kostnaderna för förpackningar och
returpapper. Otillräcklig finansiering från producenterna leder till att
den fastighetsnära i nsamlingen delvis behöver finansieras med taxan.
I tidigare genomförd utredning har delfinansiering från avfallstaxan
varit en förutsättning för de ekonomiska beräkningarna.
Möjligheterna att hålla nere avfallstaxan minskar om full
kostnadstäckning för fin ansiering av insamling av förpackningar och
returpapper inte kan erhållas av producenterna. En politisk acceptans
för delfinansiering genom avfallstaxan bör skapasgenom politisk
förankring.
Den nya lagstiftningen bedöms dock inte hindra ett införande av
fastighetsnära insamling genom kommunernas försorg. En
förutsättning är dock att samråd med producenterna sker, med syfte
att bland annat skapa samordning för effektiv hantering och ett gott
samarbete med producenterna där kommunerna blir uppdragstagare
åt producenterna .
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Sannolikheten att en identifierad risk (händelse) ska inträffa och
konsekvensenom det inträffar har bedömts på en tregradig skala:
1 = låg

2 = måttlig

3 = hög

För varje identifierad risk har ett riskvärde beräknats, som produkten av
bedömd sannolikhet och bedömd konsekvens.Riskvärde 6- 9 avser risker där
särskilda åtgärder bör sättas in för att eliminera risken. Beräknade
riskvärden presenteras i Tabell 2.
Tabell 2

Risk

Bedömd sannolikhet för och konsekvenser av identifierade risker.

Sanno likhet

Konse kvens

Risk värde

Åtgärd

Brist på
personella
resurser

2

3

6

Minst två projektdeltagare från varje kommun,
p rioritera rekrytering till projektet och
introduktion av ersättare.

Oenighet mellan
kommunerna

2

3

6

Genomarbetad projektplan, avtal om
samverkan, strukturerat arbetssätt, utrymme
för diskussioner vid möten.

Nödvändiga
politisk a beslut
fattas inte

3

3

9

Väl fungerande förankring , analys av
konsekvenser av försenade/uteblivna beslut,
ev. lämnar någon kommun samarbetet för att
övriga ska kunna fullfölja projektet .

Fysiska förutsätt ningar kan inte
tillskapas inför
entreprenadstart

1

2

2

Entreprenadstart med gemensamt avtal enligt
tidplan men senarelagt införande av nytt
insamlingssystem.

Försenade leveranser av kärl
och fordon

2

2

4

Genomföra upphandlingar i god tid.

Oväntat dyra
anbud erhålls

2

2

4

Öka konkurrensen genom samordnade
upphandlingar, undvika onödiga
kostnadsdrivande krav.
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Sanno likhet

Konse kvens

Åtgärd

Abonnemangsval stämmer inte
med mängdför teckningen

2

3

6

Gemensamma principer för taxa och
utbyggnadsmodell.

Lagstiftning om
producentansvar
försvårar
genomförande

1

2

2

Samråd med producenterna angående FNI och
ersättning, politisk förankring för att skapa
ekonomiska förutsättningar för delfinansiering
genom avfallstaxan.

De största riskerna (störst riskvärde) är brist på personella resurser, oenighet
mellan kommu nerna, att nödvändiga politiska beslut om investeringar,
föreskrifter och taxor inte fattas samt att abonnemangsval inte stämmer med
mängdförteckningen . För att minska eller eliminera dessarisker föreslås
följande åtgärder:
Brist på personella resurser
För att minska risken för brist på personella resurser från
kommunerna i projekt et bör kommunerna löpande informera fler
tjänstemän i den kommunala organisationen och även involvera fler
än en person i arbete med projektet så att varje kommun har minst
två deltagare. Kommunerna bör även vara beredda på att det kan
behöva hyras in personal för vissa arbetsuppgifter.
Oenighet mellan kommunerna
Ett gott samarbete underlättas av en väl genomarbetad projektplan
som tydligt visar vilket arbete som krävs och när, och med en tydlig
arbetsfördelning. Hur eventuell oenighet mellan kommunerna ska
hanteras bör regleras genom ett samverkansavtal mellan
kommunerna.
Ett aktivt deltagande av tjänstemän i kommunerna tillsammans med
regelbundna och strukturerade möten med noggrann planering av
vad som behöver tas upp underlättar för kommunerna att komma
överens i viktiga frågor och skapar utrymme på mötena för
nödvändiga diskussioner. Dokumentation från mötena där beslut
som fattats och eventuella reservationer framgår är grun dläggande.
Genom att kommunrepresentanterna levererar underlag till
utredningar och diskussioner i tid gesgoda förutsättningar till att
genomföra de aktiviteter som krävs. Underlag som tas fram av
konsult behöver levereras enligt tidplan och med framförhå llning för
att ge utrymme för granskning och diskussioner i styr grupp,
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mängd för tänkta 4-fack i förtecknin
2/3 3 = 9 MÅSTE säkras se 3.6 sidan
12

Kommentar [JL12]: Se raden ovan
”Abonnemangsval stämmer inte med
mängdförteckningen”.

Projektplan
Införande av nytt insamlingssystem i Håbo, Knivsta, Sigtuna och UpplandsBro kommuner

24 maj 2019

samverkansgrupp och arbetsgrupper inför ställningstaganden och
vägval som kan behöva göras och inför beslut som kan behöva fattas.
Nödvändiga politiska beslut fattas inte
För att minska risken för att besluten drar ut på tiden är det viktigt
med väl fungerande förankring genom exempelvis löpande
information till avfallsansvariga nämnder enligt denna projektplan .
Abonnemangsval stämmer inte med mängdförteckningen
För att minska risken för att antalet fyrfackskärl inte uppgår till
antalet enligt mängdförteckningen avsesfyrfackssystemet införas
med en modell för abonnemangsvalsom bygger på ett s.k. ”omvänt
val” , se kap. 3.6, och taxan stimule ra abonnemang med 2 stycken 370
liters fyrfackskärl , vilket bör vara väl förankrat politiskt i alla
kommunerna inför införande av fyrfackssystemet.
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Kommentar [MVN13]: FELINVEN
ERINGAR AV KÄRL SE SIDAN 11

Kommentar [JL14]: Se nästa punkt

Bilaga 2

2019-06-05

Moment
Avtalstider
Håbo
Knivsta
Sigtuna
Upplands-Bro
MÖTEN
Styrgrupp
Samverkansgrupp
Arbetsgrupp Upphandling och logistik
Arbetsgrupp Taxa och föreskrifter
Arbetsgrupp Kundtjänst
Arbetsgrupp Information
Referensgrupp
PROCESS
Planering
Framtagande av projektplan
Framtagande av samverkansavtal
Upphandling omlastning och transport
Framtagande av upphandlingsdokument
Annonsering
Anbudsutvärdering
Avtalsskrivning
Upphandling behandling
Framtagande av upphandlingsdokument
Annonsering
Anbudsutvärdering
Avtalsskrivning
Upphandling kärl
Framtagande av upphandlingsdokument
Annonsering
Anbudsutvärdering
Avtalsskrivning
Upphandling kärlhantering
Framtagande av upphandlingsdokument
Annonsering
Anbudsutvärdering
Avtalsskrivning
Upphandling matavfallspåsar
Framtagande av upphandlingsdokument
Annonsering
Anbudsutvärdering
Avtalsskrivning
Samråd med FTI om nytt insamlingssystem
Inventering hämtställen
Kartstudier och fältbesök
Testkörning med treaxlat insamlingsfordon
Anpassning avfallstaxor

Datum Ansvar Andra medv Kommentar
Omlastning, transport, behandling, påsar

P
P
HS
MR
EZ
MN
SG
P

SG
SamG
AGU
AGT
AGK
AGI
RG
RG

P
AD

SG
SG

SU
SU
SU
SU

AGU
AGU
AGU
AGU

SU
SU
SU
SU

AGU
AGU
AGU
AGU

SU
SU
SU
SU

AGU
AGU
AGU
AGU

SU
SU
SU
SU

AGU
AGU
AGU
AGU

SU
SU
SU
SU
AGU

AGU
AGU
AGU
AGU

2019
Q1

Q2

Q3

Q4

2020
Q1

Vid samverkansgruppsmötena eller vid behov
1 gång/månad, korta möten, vissa via telefon/Skype
Möten vid behov
Möten vid behov
Möten vid behov
Möten vid behov
Information vid ordinarie nämnd-/styrelsemöten.
Särskilda möten vid behov.

Grundas på fullmakt till Sigtuna Vatten & Renhållning.

Grundas på fullmakt till Sigtuna Vatten & Renhållning.

Kolla SKL:s centrala avtal. Grundas på fullmakt till Sigtuna Vatten & Renhållning.

Ev. tillsammans med kärl. Inkl. utkörning, återtagning, taggning. Grundas på fullmakt till Sigtuna Vatten & Renhållning.

Stäm av mot kommunernas gällande avtal. Använda SKL:s avtal?

AGU
AGU

Q2

Q3

Q4

jan
feb
mars
apr
maj
juni
juli
aug
sep
okt
nov
dec
jan
feb
mars
apr
maj
juni
juli
aug
sep
okt
nov
dec

Tidplan för införande av fyrfackssystemet i Håbo, Knivsta, Sigtuna och Upplands-Bro kommuner
Uppdaterad:
2019-04-29

Inkl finansiering. Stäm av mot "Samverkansplattformen FTI/SKL/Avfall Sverige".
Avser "svåra hämtställen" och hämtställen som inte kan anslutas till fyrfackssystemet.

Bilaga 2
Budgetberäkningar
Översyn av avfallstaxorna i kommunerna
Utformning av nya avfallstaxor
Politisk förankring och beslut
Anpassning avfallsföreskrifter
Översyn av avfallsföreskrifterna i kommunerna
Utformning av nya avfallsföreskrifter
Utställning och remiss
Politisk förankring och beslut
Anpassning av tjänster i kundsystemen
Registervård
Dialog med EDP Konsult
Anpassning av tjänster
Skapa gemensamt EDP Mobile
Säkerställa kommunikation med EDP Mobile
Uppgradering kundsystem
Rutiner för entreprenad-/kvalitetsuppföljning
Rådgivning fastighetsägare gemensamma pl.
Rådgivning fastighetsägare fyrfack
Entreprenadstart
Införande
Framtagande av informationsplan
Framtagande av informationsmaterial
Information och valprocess
Montering och utkörning av fyrfackskärl etc
Första hämtning av fyrfackskärl

2019-06-05

AGT
AGT
AGT
AGT

Inkl allmänna bestämmelser, avgiftsnivåer och abonnemangstyper.
Beslut i flera instanser inkl KF.

AGT
AGT
AGT
AGT

Beslut i flera instanser inkl KF.

AGK
AGK
AGK
AGK
AGK
AGK
AGU
AGI
AGI
AGU

Inkl. koder, benämningar, avvikelsehantering, nya/ändrade tjänster.

Inkl. utbildning av användare.
Entreprenörsmöten, avtalsrevision, kvalitetssäkring vid insamling m.m.
Alternativa system
2020-10-16

AGI
AGI
AGI
AGU
AGI

Inkl. informationsmanual, hemsida, app m.m. Även vägledninsmtrl till specifika fastighetsägare.
Projektanställa?
Utförs av upphandlad utförare. Vad göra med utställda men återtagna fyrfackskärl?

INSAMLING FYRFACKSSYSTEM
Håbo
Knivsta
Sigtuna
Upplands-Bro
Förklaringar:
Möten och beslut
Aktiviteter
P
SG
SamG
SU
AGU
AGT
AGK
AGI
RG

Projektledare (JL)
Styrgrupp (TC, AD, MN, MT)
Samverkansgrupp
Sigtuna kommun, upphandlingsenheten
Arbetsgrupp Upphandling och logistik
Arbetsgrupp Taxa och föreskrifter
Arbetsgrupp Kundtjänst
Arbetsgrupp Information
Referensgrupp

TC
AD
MN
MT

Tomas Colm
Anna Darpe
Maria Nordmark
Mikael Thelin

Bilaga 2

2019-06-05

JL
MR
HS
EZ

Jörgen Leander
Marie Rytterstedt
Henrik Säfvestad
Eleonor Zeidlitz

TJÄNSTESKRIVELSE

Mikael Thelin
Avfallschef
Avfallsenheten
+46 8-518 321 76
Mikael.Thelin@upplands-bro.se

Datum

Vår beteckning

2019-03-20

TN 19/0031
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Er beteckning

Tekniska nämnden

Beslut om samordnad upphandling av
avfallshämtning
Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar att
1. genomföra en samordnad upphandling tillsammans med kommunerna

Knivsta, Sigtuna och Håbo avseende avfallshämtning från villor,
lägenheter, fritidshus och verksamheter för nästkommande avtalsperiod,
samt de upphandlingar som behövs kopplade till avfallshämtningen.
2. den samordnade upphandlingen av avfallshämtning innefattar bland annat
fastighetsnära insamling av mat- och restavfall, förpackningar och
returpapper i fyrfackskärl från villor där användandet av två 4-fackskärl
premieras, samt andra för kommunen specifika tilläggstjänster.
3. ge fullmakt till Sigtuna Vatten & Renhållning AB vad gäller genomförande
och administration av den samordnade upphandlingen avseende
avfallshämtning, kärl, matavfallspåsar, omlastning, transport och
behandling i samråd med arbetsgruppen av tjänstemän.
4. Tekniska nämndens presidium bereds tillfälle att ta del av utvärderingen
inför tilldelningen tillsammans med representanter från de övriga
kommunerna.
5. Beslutet ska justeras omedelbart

Sammanfattning
Nuvarande avtal avseende hämtning av hushållsavfall löper ut 2020-10-15 och
Avfallsenheten planerar att i samband med kommande avtalsperiod införa
fastighetsnära insamling av mat- och restavfall, förpackningar och returpapper,
baserat på ett system med fyrfackskärl för villor.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

För att skapa förutsättningar för en kostnadseffektiv insamling planeras också
att samordnade upphandlingar avseende avfallshämtning, kärl, matavfallspåsar,
omlastning, transport och behandling i Håbo, Knivsta, Sigtuna och UpplandsBro kommuner genomförs.
Inför införandet av fyrfackssystemet kommer en översyn av avfallstaxan
genomföras för att inkludera de nya tjänsterna. För att få så bra utfall som
möjligt vid införandet är det av stor vikt att inriktningen i taxeprincipen som
framgår av bilaga 4 följs. Det vill säga att det som ska premieras är en komplett
Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
Telefon: 08-581 690 00 Fax: 08-581 692 40 E-post: kommun@upplands-bro.se Webb: upplands-bro.se

Datum

Vår beteckning

2019-03-20

TN 19/0031

lösning med 2 st 4-facks kärl. När systemet kommit igång ordentligt och
materialersättningarna förhandlats med företrädare från
förpackningsproducenternas organisation kommer en mer övergripande
översyn genomföras av avfallstaxan, enligt prognos tidigast 2021-2022.

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse daterad 21 januari 2019



Tjänsteskrivelse daterad 20 mars 2019



Bifogad utredning ”Utredning insamling i samverkan” daterad 29 juni
2018

Ärendet
Upplands-Bro, Knivsta, Sigtuna och Håbo kommuner har genomfört en
gemensam utredning med syfte att belysa vad det skulle innebära att införa
fastighetsnära insamling av förpackningar och returpapper i kommunerna samt
tagit fram förslag till en gemensam systemlösning. Utredningen ”Insamling av
avfall i Håbo, Knivsta, Sigtuna och Upplands-Bro kommuner, 2018-06-29” har
tidigare redovisats för tekniska nämnden.
Sedan utredningen genomfördes har den uppdaterats gällande beräkningarna av
antalet kärl som behöver köpas in i respektive kommun. Detta för att ha en mer
exakt investeringsnivå. Utifrån utredningens resultat föreslås fastighetsnära
insamling av mat- och restavfall, förpackningar och returpapper ske i
fyrfackskärl som den gemensamma systemlösningen.
För att fortsätta utvecklingen av projektet med en gemensam fastighetsnära
insamlingslösning för förpackningar och returpapper är ett naturligt steg att
genomföra en samordnad upphandling av tjänsten. Att på detta sätt skapa
förutsättningar för en kostnadseffektiv insamling av förpackningar och
returpapper med högre servicenivå ligger i linje med nyligen fattade
regeringsbeslut. Syftet med den högre servicenivån som den fastighetsnära
insamlingen ger är att öka utsorteringen av olika fraktioner till återvinning och
minska mängden avfall till förbränning. Detta är i linje med den nya
avfallsplanen som kommunfullmäktige beslutade om i december 2018.
Samarbete mellan kommunerna skapar logistiska fördelar och skalfördelar, ger
ett större underlag för att successivt bygga upp erfarenhet, ger möjlighet att
samordna projektledning och information vid införande av ett nytt
insamlingssystem samt underlättar informationsinsatser om avfallshanteringen
i kommunerna. Detta bygger på att samma systemlösning införs i alla
kommunerna och att samverkan mellan de fyra kommunerna fortsätter och
vidareutvecklas.
Samordnad upphandling av avfallshämtningen är grundläggande och bedöms
skapa förutsättningar för kommunerna att tillsammans komma upp i en
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upphandlad volym som blir mer intressant för entreprenörer att lämna anbud
på. Detta bedöms öka konkurrensen och göra att priserna för insamling kan
hållas på en rimlig nivå, vilket är särskilt viktigt om ett mer kostsamt
insamlingssystem som innefattar fastighetsnära insamling av förpackningar och
returpapper ska införas. På motsvarande sett gäller detta även övriga
upphandlingar kopplade till avfallshämtningen såsom upphandling av kärl,
matavfallspåsar, omlastning, transport och behandling.
Runt om i Sverige ökar samarbetet mellan kommuner avseende
avfallshantering för att rusta sig inför allt fler uppgifter och det komplexa och
långsiktiga arbete som det innebär att göra avfallshanteringen mer hållbar.
Kommunens avfallsplan förespråkar mer samverkan mellan kommuner.
Genomförandet av de samordnade upphandlingarna innebär att en av
kommunerna praktiskt genomför upphandlingarna. För dessa upphandlingar
kommer Sigtuna Vatten & Renhållning AB vara upphandlande myndighet.
Valet av upphandlande myndighet skedde gemensamt i arbetsgruppen, då
Sigtuna Vatten & Renhållning AB var den kommun som var bäst rustad för att
genomföra en upphandling i dagsläget. Förfrågningsunderlaget utgår ifrån
Avfall Sveriges mall för denna typ av upphandlingar i likhet med föregående
upphandling som genomfördes tillsammans med Håbo kommun.
Upphandlingen genomförs enligt Lagen (2016:1145) om offentlig upphandling.
Samordnad upphandling av avfallshämtning innebär i detta fall att förfrågan
utformas så att entreprenören inte kan lämna anbud på vissa kommuner utan
enbart på de fyra kommunernas geografiska område som helhet.
Upphandlingen utformas så att prissättningen för en tjänst blir densamma i alla
kommunerna inom det geografiska området, men avfallstaxan har respektive
kommun egen rådighet över. För att kunna samla in avfallet effektivt bör i stort
sett samma tjänsteutbud erbjudas i alla kommunerna, möjlighet finnas till
gemensam omlastning och insamling tillåtas ske över kommungränserna.
Grunden för den samordnade upphandlingen av avfallshämtning är att
kommunerna inför fastighetsnära insamling i fyrfackskärl för villor och andra
med liknade förutsättningar och därigenom drar nytta av skalfördelar med
mera.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering
Införande av fastighetsnära insamling av förpackningar och returpapper
kommer att innebära ökade insamlingskostnader. En samordnad upphandling
av avfallshämtningen medför bland annat ett större underlag för entreprenören
med avseende på logistikplanering, nyttjande av fordon och andra
stordriftsfördelar vilket begränsar den förväntade kostnadsökningen. En
förbättrad sortering medför lägre behandlingskostnader. Denna typ av uppdrag
kräver stora investeringar för en entreprenör, därför är avtalslängden en viktig
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faktor, ett längre avtal bör ge ett mer fördelaktigt pris och arbetsgruppen
arbetar för en avtalstid på 7-8 år, förslagsvis 6+1+1 år.
Investeringsvolym för fyrfackskärl i Upplands-Bro kommun har beräknats
uppgå till ca 13 000 tkr, men inköp av nya kärl i kommunen kommer att krävas
i en nära framtid oavsett framtida insamlingslösning. Detta eftersom branschen
enats om en ny EU-standard för avfallskärl. Anledningen till ny standard är
brister i arbetsmiljö och säkerhetssynpunkt med nuvarande kärl. De gamla
kärlen kommer då att återvinnas.
Det kommer att krävas en tillfällig resursförstärkning under införandet för
bland annat kundtjänst, montering och utkörning av kärl. I detta arbete kan
kommunens arbetsmarknadsenhet med fördel användas i viss utsträckning.
Inför införandet av fyrfackssystemet kommer en översyn av avfallstaxan
genomföras för att inkludera de nya tjänsterna. För att få så bra utfall som
möjligt vid införandet är det av stor vikt att taxeprincipen som framgår av
bilaga 4 följs. Det vill säga att det som ska premieras är en komplett lösning
med 2 st 4-facks kärl. När systemet kommit igång ordentligt och
materialersättningarna förhandlats med företrädare från
förpackningsproducenternas organisation kommer en mer övergripande
översyn genomföras av avfallstaxan, enligt prognos tidigast 2021-2022.
Riskanalys

De största riskerna, enligt genomförd riskanalys, är brist på personella resurser,
oenighet mellan kommunerna eller att nödvändiga politiska beslut inte fattas.
För att minska eller eliminera dessa risker krävs ett brett deltagande och
förankring hos både tjänstemän och politiker samt att framtagen projektplan
följs.
Andra risker som har identifierats är bland annat höga entreprenadpriser för
avfallshämtning, möjligheten att ordna omlastning till rimlig kostnad samt att
upphandlingen överklagas, vilket kan innebära att tidplanen förskjuts.
Tidplan

Nytt avtal ska träda i kraft 16 oktober 2020. För att ge entreprenören rimlig tid
att anskaffa fordon och personal med mera, behöver avtalsskrivning för ny
entreprenadperiod ske under sommaren år 2019, om möjligt redan i juni.
Upphandlingsdokumenten behöver vara klara så att annonsering kan ske senast
i april 2019. Upphandlingsprocessen samt processen för utbyggnaden av den
nya lösningen presenteras nedan, mer detaljer kring detta finns i bilagorna
”Upphandlingsdokument och process” och ”Plan för införande av
fyrfacksystemet”.
April 2019 - Justering av kravspecifikation, mängdförteckning och övriga
bilagor. Samordning med upphandlingsjurist avseende
upphandlingsdokumenten i sin helhet sker löpande fram till annonsering.
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Slutet av april 2019 – Annonsering
Början av juni 2019 – Anbudsöppning, därefter kvalificering och utvärdering
under cirka 2 veckor.
Andra halvan av juni 2019 – Tilldelningsbeslut efter genomförd utvärdering
samt presentation för kommunernas inbjudna politiker, se punkt 4 i beslutet.
Tilldelningsbeslut fattas formellt av styrelsen i Sigtuna Vatten & Renhållning
AB.
Kontraktstilldelning sker 10 dagar efter tilldelningsbeslutet.
Utöver upphandlingen av själva insamlingsuppdraget kommer arbetet att fortgå
med de övriga upphandlingarna som behöver genomföras för omlastning,
transport och behandling. Fram till årsskiftet 2019/2020 genomförs även
upphandlingar av kärl och montering/utställning av kärl samt matavfallspåsar.
Under sommaren och tidig höst 2019 sker inventering av hämtställen. Hösten
2019 sker översyn och revidering av avfallsföreskrifter och avfallstaxor, för
beslut under våren 2020. Våren 2020 sker även anpassning av tjänster i
kundsystemen och rutiner för entreprenad-/kvalitetsuppföljning tas fram.
Redan under hösten 2019 påbörjas rådgivning till fastighetsägare som kan
behöva ansluta sina fastigheter till alternativa lösningar. Våren 2020 tas
informationsmaterial inklusive exempelvis broschyrer, hemsida, app med mera
fram och den aktiva informationsinsatsen påbörjas och fullföljs under sen höst
2020. Den 16 oktober 2020 startar den nya entreprenaden. Utbyggnad av
fyrfackssystemet pågår under oktober-december 2020, där samtliga villor och
fritidshus med enskild hämtning får prova fyrfackskärl. De som så önskar har
möjlighet att avstå från fyrfackskärl och istället välja andra alternativ.

Efterfrågade kriterier
a. att abonnenternas valfrihet tryggas när det gäller val av bl.a.
insamlingskärl
Uppdraget bygger på att två stycken 370 kärl per villahushåll är
standardabonnemanget. Abonnent kan välja bort kärl nummer 2 (Plast, metall,
pappersförpackningar och ofärgat glas) vid brist på plats eller liknande.
Abonnenten har då endast kärl nummer 1 (Hushållsavfall, matavfall, färgat glas
och returpapper) Detta kärl tar mindre plats än den nuvarande lösning som finns
idag. Det åligger då abonnenten själv att enligt gällande lagstiftning ta till vara på
de förpackningar som skulle ingått i kärl 2 och säkerställa att de hamnar på en
insamlingsplats för dessa material. Det kommer att finnas ytterligare alternativ, till
exempel tvåfackskärl för mat och restavfall. Det finns även möjlighet att dela kärl
med sin granne.
b. vilken ersättning som FTI kommer att överföra till kommunen för den
förpackningsnära insamlingen
Då FTI är osäkra på vad den nya lagstiftningen kommer att innebära för deras
verksamhet är deras framtida ersättningsnivåer för materialen också osäkra.
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I kommuner som redan idag samlar in förpackningar så ligger ersättningen från
FTI för de insamlade materialen i snitt på ca 400-500 kr / ton. Det är även dessa
siffror som bedömningarna i rapporten utgått ifrån.
Klart är att kommunerna kommer att få ersättning för materialen, och detta är
material som idag antingen hamnar i hushållsavfallet och medför en kostnad vid
förbränning, alternativt att det hamnar i FTI-s nuvarande stationer där
kommunerna inte får någon som helst ersättning över huvud taget.
c. att upphandlingen ska möjliggöra att vi även i fortsättningen kan
uppmuntra och premiera ett resurssnålt beteende
Hela upphandlingen syftar till att kommunen ska uppnås ett resurssnålt beteende.
Förslaget innebär att kommunen är med och styr och samordnar transporterna
tillsammans med den upphandlade entreprenören.
Alternativet är att FTI innan 2026 utför en helt parallell insamling av
förpackningar där kommunerna inte kan påverka i samma utsträckning.
Arbetet med ruttoptimerad logistik bidrar också till ett resurssnålt beteende då
entreprenören inte behöver ta hänsyn till kommungränserna, utan kan lägga rutter
som i vissa fall kanske till och med innefattar alla fyra kommuner på en och
samma rutt. Den service som förslaget erbjuder innebär även att abonnenterna
slipper samla på sig och mellanlagra förpackningar i hemmet, istället kan
abonnenten lämna ifrån sig förpackningarna direkt i kärlet och slipper dessutom
använda bilen för att åka och lämna materialen. Denna service främjar en bra
källsortering i kommunens hushåll, något som aktuell avfallsplan förespråkar.
Erfarenheter från andra kommuner har visat att den höga service som
fastighetsnära insamling ger, bidrar till ett resurssnålt beteende. Genom att
utforma taxan så att källsortering för alla fraktioner premieras uppmuntras ett
resurssnålt beteende.
d. formen för beslut om tilldelning
Grundläggande ordning hos anbudslämnare, dvs att de betalar skatter, löner
enligt lagar och regler samt arbetar med ett systematiskt arbetsmiljöarbete och
liknande självklara krav som måste ställas. Utöver detta krävs även:
 Minst 3 års erfarenhet av avfallshämtning.
 Att en genomförandebeskrivning lämnas in där anbudslämnaren
beskriver hur entreprenaden kommer att utföras för att säkerställa att de
förstått uppdraget och dess komplexitet.
 En bedömning av avfallslämnarens kompetens och tekniska kapacitet.
Utvärdering kommer att göras med avseende på pris och hur entreprenören
säkerställer att de uppfyller de ställda kraven i förfrågningsunderlaget.
Delar ur arbetsgruppen kommer att delta i anbudsöppning och anbudsutvärdering.
e. plan för den gemensamma uppföljningen
En återrapportering av upphandlingens och införandeprocessens framdrift kommer
rapporteras i tekniska nämnden löpande vid behov fram till uppstarten av den nya
uppdragsperioden. Avfallsenheten föreslår även att ett temaärende kring det nya
uppdragets utfall hålls ett halvår in i nya avtalsperioden för att rapportera hur
omställningen av verksamheten fungerar. Därefter rapporteras framdriften och
arbetet kontinuerligt i verksamhetsberättelsen. Uppföljning av själva
entreprenaden kommer genomföras gemensamt med arbetsgruppen från de fyra
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kommunerna tillsammans med entreprenören. Här kommer större och mer
komplexa frågor att avhandlas. Utöver detta kan den enskilda kommunen vid
behov ha lokala avstämningsmöten med entreprenörens uppdragsansvariga på
liknande sätt som idag.
f. hur avfallshanteringen för fritidsfastigheter ska genomföras
Avfallshanteringen i kommunens fritidshusområden fungerar idag inte
tillfredsställande ur ett rationellt, logistiskt och hållbart perspektiv. Idag har
fritidshusägarna ett till två insamlingskärl per fastighet. Entreprenören kör sina
tunga fordon på smala och trånga vägar och letar efter relativt få utställda
avfallsbehållare. Ett vanligt sätt att underlätta i för fritidshusområden är att skapa
gemensamma insamlingsplatser där området delar på gemensamma
avfallsbehållare, på en lättillgänglig plats. Detta är en vanlig metod som med
fördel kan användas för att skapa förutsättningar för en smidigare och effektivare
avfallsinsamling.
Detta ger fritidshusägarna bättre förutsättningar att källsortera sitt avfall.

Barnperspektiv
Alla invånare, såväl vuxna som barn och ungdomar i Upplands-Bro kommun
berörs av avfallsverksamheten. Förslag till beslut kan bidra till att fler hushåll
sorterar ut matavfall och förpackningar, vilket leder till en effektivisering av
avfallshantering och minskning av miljöpåverkan som är positiv även från
pedagogisk synpunkt. Barn och ungdomars bästa beaktas indirekt genom att ett
nytt insamlingssystem ska styra mot ett mer kretsloppsanpassat samhälle som
gynnar deras framtid.

Mattias Rantanen
Samhällsbyggnadschef

Linda Edgren
Tf Teknisk Chef

Mikael Thelin
Enhetschef Avfall

Bilagor
1. Tjänsteskrivelse daterad 21 januari 2019
2. Utredning insamling i samverkan
3. Upphandling av avfallshämtning daterad 28 mars 2019 OBS! Sekretess
4. Upphandlingsdokument och process daterat 28 mars 2019
5. Plan för införande av fyrfacksystemet daterat 28 mars 2019
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Er beteckning

Tekniska nämnden

Lina.Delde@upplands-bro.se

Begäran om ändring av beslut om
remissinstans vid namnärenden (KF 19 oktober
2016 §90 pkt 2)
Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar att begära att Kommunfullmäktige återtar beslut
om att Kultur och fritidsnämnden ska vara remissinstans för namnärenden (KF
19 oktober 2016 §90 pkt 2).

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 19 oktober 2016 att Tekniska nämnden
skulle överta ansvaret för namnsättning i Upplands-Bro kommun från Kulturoch fritidsnämnden. I samband med det beslutades även att Kultur- och
fritidsnämnden ska vara remissinstans vid namnsättning.
Tekniska nämnden antog den 19 december 2016 riktlinjer för en namnberedningsgrupp som bevakar behovet av och tar fram förslag till namn. I
riktlinjerna tas det upp att Kultur- och fritidsnämnden ska vara remissinstans i
alla namnärenden enligt Kommunfullmäktiges beslut.
Efter att ha arbetet enligt dessa riktlinjer i drygt två år kan man konstatera att
arbetssättet innebär att namnärenden tar orimligt lång tid från initiering till
beslut. Tekniska nämnden vill därför ändra riktlinjerna så att Kultur- och
fritidsnämnden inte är en obligatorisk remissinstans. Då beslutet om att Kulturoch fritidsnämnden ska vara remissinstans är fattat av Kommunfullmäktige
begär Tekniska nämnden att Kommunfullmäktige omprövar sitt beslut och tar
bort kravet på att Kultur- och fritidsnämnden ska vara en obligatorisk
remissinstans.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Beslutsunderlag


Namnberedningsgruppens tjänsteskrivelse den 28 maj 2019.



Riktlinjer för namnberedningsgrupp, §67 TN den 19 december 2016.



Beslut om reviderade reglemente för Tekniska nämnden och Kulturoch fritidsnämnden, §90 KF den 19 oktober 2016.
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Ärendet
I de gällande riktlinjerna för namnberedningsgruppen, antagna av Tekniska
nämnden (TN) den 19 december 2016, står det att Kultur- och fritidsnämnden
(KFN) är en obligatorisk remissinstans. Det grundar sig i ett beslut taget av
Kommun-fullmäktige den 19 oktober 2016 där det beslutas att ”vid
namnsättning ska Kultur- och fritidsnämnden vara remissinstans”.
Beredning av namnärenden tar olika lång tid beroende på ärendets komplexitet.
Namnberedningsgruppen arbetar så effektivt som möjligt för att beredningen
inte ska ta längre tid än den behöver. Under beredningen tar namnberedningsgruppen kontakt med berörda parter (t ex fastighetsägare, verksamheter som
berörs, andra intressenter så som hembygdsföreningar och eventuellt andra
ortnamnsmyndigheter/språkinstitut). Vid behov skickas ärendet på remiss.
Remiss skickas alltid till en nämnd om dess verksamhet är berörd, t ex om det
rör en skola eller förskola skickas det på remiss till Utbildningsnämnden. I
namnberedningsgruppen ingår en tjänsteperson från Kultur- och fritidskontoret
som särskilt bevakar och bidrar med den kulturhistoriska förankringen.
När ett ärende skickas på remiss till en annan nämnd innebär det att det tar
ytterligare minst 1-2 månader beroende på när nämnderna har sina möten innan
ärendet kan tas upp för beslut av Tekniska nämnden. I extrema fall har det dröjt
4-6 månader från att remiss har skickats ut till att remissvar har inkommit och
ärendet har kunnat tas upp för beslut.
Namnberedningsgruppen bevakar hela tiden nya projekt och exploateringar så
att ärenden kan initieras så tidigt som möjligt, men trots det uppstår situationer
då adresser inte kan sättas i tillräckligt god tid för att underlätta byggandet i
nya områden, på grund av den långa ärendeprocessen. Särskilt påtalande blir
problemet med den långa tiden för enskilda fastighetsägare som bygger nytt på
enskilda tomter. Det är fall som namnberedningsgruppen inte kan bevaka på
samma sätt som större projekt. Det är inte sällan som en fastighetsägare hör av
sig i slutfasen av en nybyggnation och kommer på att de behöver en adress när
de ska flytta in. Är det då inte möjligt att adressätta utifrån befintliga väg- eller
gårdsnamn kan ett nytt väg- eller gårdsnamn behöva beslutas och
fastighetsägaren kan behöva vänta flera månader innan en adress kan tilldelas
det nybyggda bostadshuset.

Barnperspektiv
Tydliga och gällande adresser och namn på andra platser underlättar blåljus att
hitta vid olyckor eller andra händelser som kräver blåljusutryckning. Detta
påverkar även barns trygghet och säkerhet. En snabbare ärendeprocess av
namnärenden påverkar barns trygghet och säkerhet positivt.
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