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TJÄNSTESKRIVELSE

Datum

Vår beteckning

Markku Tiainen

2022-05-19

TN 22/0222

VA-enheten

Tekniska nämnden

Er beteckning

Markku.Tiainen@upplands -bro.se

Omfördelning investeringsbudget Tjusta 2022
Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar
att omfördela investeringsmedel om 34 400 tkr från projektet Utökad VAverksamhetsområde till projekt Tjusta år 2022-2023.

Sammanfattning
Samhällsbyggnadskontoret föreslår en omfördelning av VA-avdelningens
investeringsbudget. Omfördelning utförs från årets investeringsbudget för
Utökad verksamhetsområde till åren 2022–2023 budget för Tjusta VAutbyggnad. Omfördelning grundar sig på de investeringsprognoser som
framkommit under realiseringen av projektets etapp A och C.

Beslutsunderlag


Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 19 maj 2022

Ärendet
Samhällsbyggnadskontorets förslag till omfördelning av investeringsmedel för
år 2022 och 2023 enligt följande tabell i tkr.
Projekt

Tjusta budget
2022–2023

Överförs

Ny
budget

Kommentar

9 560

34 400

43 960

Omfördelas från
Utökad VA
verksamhetsområde

52 922

34 400

18 522

Omfördelas till
Tjusta 2022–2023

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Utökad VAverksamhetsområde
budget 2022

Kvar

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

Vår beteckning

2022-05-19

TN 22/0222

Förklaring till omfördelning
De ökade kostnaderna orsakas av både från ej påverkansbara kostnadsökningar
såsom utökade råvarupriser, ökade transport- och tippkostnader etc, men även
utifrån ej tidigare identifierade krävda åtgärder som fördyring av pumpstation
efter krav på spont, bortkörning av överblivet material, kostnader av
trädfällning mm. Tillsammans utgör dessa en ökad kostnad på ca 3,5 miljoner
kronor. Den främsta orsaken till den stora kostnadsökningen är dock att
kostnadskalkylen för hela Tjusta VA-utbyggnad är baserat på en meterkostnad
som är till hälften av de faktiska meterkostnaderna vid utförande för nedlagt
ledningsträcka.

Barnperspektiv
Kommunalt vatten och avlopp medför kontrollerad hantering både av
dricksvatten och spillvatten som bidrar till en tryggare miljö och livsmedel för
barn och ungdomar.

Samhällsbyggnadskontoret
Thomas Lenell
Samhällsbyggnadschef

Maja Taaler Larsson
Teknisk chef

Beslut sänds till


Ekonomistaben
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Beslutsärenden - Upphandling sug- och spolbilstjänster :

Denna punkt på agendan är sekretessbelagd
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TJÄNSTESKRIVELSE

Marina Danhill
Avfallsingenjör
Avfallsenheten
+46 8-581 696 26
marina.danhill@upplands -bro.se

Datum

Vår beteckning

2022-05-09

TN 22/0187

Er beteckning

Tekniska nämnden

Samråd om förslag till ny avfallsplan 2023–
2030
Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar
1. att förslag till ny avfallsplan för Upplands-Bro kommun, inklusive
bilagor och miljökonsekvensbeskrivning (MKB), i enlighet med förslag
från Samhällsbyggnadskontoret ställs ut för samråd enligt 15 kap. 42§
miljöbalken.
2. att genomförandet av avfallsplanen bedöms kunna innebära betydande
positiv miljöpåverkan enligt 6 kap. Miljöbalken och att miljöbedömning
därför sker.

Sammanfattning
Föreliggande förslag till ny avfallsplan har tagits fram i samverkan med Håbo,
Knivsta och Sigtuna kommuner. Innan ett förslag till avfallsplan antas ska
samråd ske med fastighetsägare och berörda myndigheter, samt ställas ut för
granskning.
Efter beslut om att ställa ut förslaget för granskning kommer handlingar att
skickas ut till kommunernas nämnder och bolag, länsstyrelserna, större
fastighetsägare, vissa intresseföreningar med flera. Förslaget kommer även att
finnas tillgängligt på kommunernas hemsidor.
Utställning för samråd påbörjas när Tekniska nämndens beslut vunnit laga kraft
och pågår till 30 september.
Beslut om antagande sker i Kommunfullmäktige preliminärt runt årsskiftet
2022/2023 med målsättning att avfallsplanen ska vara gällande från 2023-0401.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Beslutsunderlag


Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 9 maj 2022



Förslag till ny avfallsplan 2023-2030 inklusive bilagor, den 9 maj 2022

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

Vår beteckning

2022-05-09

TN 22/0187

Ärendet
Enligt tidigare beslut har ett förslag till gemensam avfallsplan tagits fram för
Håbo, Knivsta, Sigtuna och Upplands-Bro kommuner. Avfallsplanen är en del
av kommunens renhållningsordning enligt 15 kap. 41 § Miljöbalken (SFS
1998:808). En miljöbedömning av avfallsplanen har genomförts, eftersom
planen enligt 6 kap. Miljöbalken bedöms kunna innebära betydande positiv
miljöpåverkan.
Arbetet har skett i en projektgrupp med representanter från
avfallsorganisationerna, miljöstrateger hos kommunledningskontoren samt
miljökontoren från alla fyra kommunerna. Samråd har även genomförts i form
av workshopar och möten, med olika delar av kommunkoncernens
verksamheter samt med politiker i presidierna för avfallsansvarig nämnd i
kommunerna.
En avfallsplan är hela kommunens strategiska plan för cirkulär
materialhantering och berör hela kommunkoncernen, medborgare och
verksamheter. I avfallsplanen föreslås mål och aktiviteter om:


Förebyggande och återanvändning av avfall med aktiviteter för
exempelvis information, upphandling, arbete mot matsvinn, bygg- och
rivningsavfall samt andra aktiviteter för förebyggande och
återanvändning inom kommunkoncernen med fokus på IT-produkter,
textilier och möbler.



Från avfall till resurs med aktiviteter för exempelvis information,
utveckling av återvinningscentraler, materialåtervinning av bygg- och
rivningsavfall, fortsatt utbyggnad av fastighetsnära insamling av
förpackningar och returpapper.



Minskad miljöpåverkan med aktiviteter för exempelvis minskad
nedskräpning, tillsyn och uppföljning av verksamheters hantering av
avfall, nedlagda deponier, förebyggande av farligt avfall inom
kommunkoncernens verksamheter samt insamling av farligt avfall.



Tillgänglighet och service med aktiviteter för exempelvis informatio n,
utveckling av återvinningscentraler, fysisk planering, utbud av service
och tjänster samt genomföra kundundersökningar.

Flera av de aktiviteter som föreslås i planen kan genomföras i samverkan med
tidigare nämnda samarbetskommuner, vilket bedöms kunna medföra flera
samordningsvinster.
Med den gemensamma avfallsplanen som grund bedöms kommunerna vara
ännu bättre rustade för att gemensamt ta sig an utmaningar inom områden som
exempelvis förebyggande av avfall, utveckling av återvinningscentralerna,
insamling av farligt avfall samt hantering av bygg- och rivningsavfall.

2 (5)
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Datum

Vår beteckning

2022-05-09

TN 22/0187

Ekonomiska konsekvenser och finansiering
Kostnaderna för avfallshantering ökar genom de aktiviteter som behövs för att
nå uppställda lokala och nationella mål.
Aktiviteterna i avfallsplanen är formulerade med utrymme för att de fyra
kommunerna ska kunna ha olika förutsättningar, olika ambitionsnivå och olika
prioriteringar. Flera av aktiviteterna kan genomföras i samverkan med andra
delar inom kommunen och med övriga kommuner. Genom samverkan bedöms
de totala kostnader kunna bli mindre än om varje kommun skulle genomföra
samma aktiviteter på egen hand.
Vissa av aktiviteterna kan finansieras av intäkter från avfallstaxan. Det gäller
de aktiviteter där avfallsansvarig nämnd anges som ansvarig. Det innebär att
avfallstaxans avgifter kan komma att påverkas beroende på till exempel
omfattning av informationsinsatser och på vilka sätt återvinningscentralen
behöver utvecklas.
Övriga aktiviteter berör skattefinansierade verksamheter inom kommunen.
Kommunkoncernens olika förvaltningar och bolag ansvarar för att planera och
budgetera för aktiviteter som berör respektive verksamhet.
Följande aktiviteter behöver planeras och budgeteras för i särskilt projekt:


Aktiviteter kopplade till bygg- och rivningsavfall. I ett första steg
handlar det om en förstudie om hur kommunkoncernen kan bidra till att
etablera möjligheter till återanvändning av byggmaterial och produkter.



Aktiviteter vid nedlagda deponier. I första skedet handlar det om att vid
behov komplettera utredningar och planera eventuella skyddsåtgärder.
Där kommunen har ansvar planeras åtgärder så att det kan genomföras
så kostnadsneutralt som möjligt.



Aktiviteter mot nedskräpning. Det handlar om information,
kartläggning och fysiska åtgärder.



Tillsynsprojekt. Det kan handla om avfallshantering hos mindre
verksamheter samt sortering och hantering av bygg- och rivningsavfall.



I övrigt handlar flera aktiviteter om förändrade arbetssätt och rutiner för
att förebygga och återanvända saker. Sådana aktiviteter kan efter en tid
ingå i normal driftbudget, men det kan komma att behövas
projektbudget för att genomföra aktiviteterna och ta fram nya rutiner.
Det gäller till exempel:
o Upphandling - utveckling av rutiner och krav
o Förebyggande av farligt avfall inom kommunkoncernen - Fasa
ut kemikalier och produkter, som innehåller farliga ämnen i
kommunkoncernen.
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Datum

Vår beteckning

2022-05-09

TN 22/0187

o Fysisk planering – utveckla rutiner och riktlinjer samt ta fram en
anpassad teknisk handbok.
Privata och kommunala fastighetsägare påverkas av samhällets krav på ökad
källsortering av avfall och god arbetsmiljö. I de fall fastigheter behöver anpassa
avfallsutrymmen för att klara dessa krav kan det medföra behov av
investeringar. Det ställer också krav på att fastigheter planeras på ett bra sätt
från början för att undvika merkostnader i senare skede.

Barnperspektiv
Genomförande av avfallsplanen bedöms påverka barn och ungdomars uppväxt
och framtid positivt på flera olika sätt:


På lång sikt genom att minska avfallets miljö- och klimatpåverkan.



I närmiljön genom aktiviteter för minskad nedskräpning.



Minska risker för hälsa genom aktiviteter för att förebygga farligt avfall
i förskolor och skolor samt genom att säkerställa att farligt avfall
hanteras på miljöriktigt sätt.



Minska risker för olyckor genom aktiviteter för att i ett tidigt skede av
bygg- och planeringsprocesser säkerställa till exempel god
trafiksäkerhet. Planen innehåller aktiviteter för att ta fram riktlinjer med
mera för att vara tydligare med vad som ska gälla vid planering och
projektering av bostadsområden och andra områden där barn och
ungdomar visats.

Under samrådstiden planeras för aktiviteter för att särskilt fånga synpunkter
från barn och ungdomar. Det görs dels i samarbete med feriearbetande
ungdomar och dels i samband med fest- och marknadsdagar. Det planeras även
för samrådsaktivitet i samverkan med skola.

Samhällsbyggnadskontoret
Thomas Lenell
Samhällsbyggnadschef
Maja Taaler Larsson
Teknisk chef
Mikael Thelin
Enhetschef
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Datum

Vår beteckning

2022-05-09

TN 22/0187

Bilagor
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Förslag till Avfallsplan 2023-2030
Bilaga 1 - Handlingsplan
Bilaga 2 - Styrmedel
Bilaga 3 - Nulägesbeskrivning
Bilaga 4 - Nedlagda deponier
Bilaga 5 - Uppföljning av tidigare avfallsplaner
Bilaga 6 - MKB avfallsplan
Bilaga 7 - Framtida mängder, insamlingssystem och anläggningar

Beslut sänds till


Ange här vilka som ska ta del av beslutet, exempelvis sakägare,
sökanden, myndighet, organisation, kontorschef. Använd formatmallen
Punktlista.Den här texten återanvänds i protokollet.
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AVFALLSPLAN 2023 – 2030
för Håbo, Kni vsta, Sigtuna och Uppl ands-Bro kommuner
Tillsammans är vi föregångskommuner för det hållbara, cirkulära samhället där avfall betraktas som resurs.
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Läsanvisning
Avfallsplanen består av detta huvuddokument med tillhörande bilagor.
Huvuddokumentet fokuserar på syfte, målen, genomförandet och uppföljning.
Bi l agor
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Handl i ngsplan med akti vi teter
Styr medel
Nuvar ande avfal l shanter i ng
Nedl agda deponi er
Uppföl j ni ng av ti di gar e avfal lsplan
Mi l j öbedömni ng (MKB)
Fr amti da avfal l smängder , i nsamlingssystem och anl äggni ngar

Sl utnoter är pl acer ade i Bi l aga 3
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Håbo, Knivsta, Sigtuna och Upplands-Bro kommuner,
i denna avfallsplan benämnda som:

Kommunerna
har tagit fram avfallsplanen tillsammans.

Bakgrund

Syfte
Syftet med avfallsplanen är att förebygga
avfall, öka återanvändningen och
materialåtervinningen samt minska
avfallets miljö- och klimatpåverkan genom
att:
ange mål och aktiviteter
ge en samlad bild av den
nuvarande avfallshanteringen
bidra till att de globala målen
enligt Agenda 2030 och de
nationella miljömålen inom
avfallsområdet uppfylls.
långsiktigt styra avfallshanteringen
så att den bidrar till ett hållbart
och cirkulärt samhälle
Avfallsplanen är ett verktyg för att möta
samhällets krav inom området.

Enligt miljöbalken ska det finnas en
avfallsplan för varje kommun.
Avfallshanteringen är en viktig del av
samhället och påverkar infrastruktur,
människors hälsa samt miljön.
Avfallsplanen är ett kommunalt
styrdokument som påverkar och påverkas
av andra kommunala planer och program.
Avfallsplanen riktar sig till alla inom
kommunerna – medborgare,
verksamheter, politiker och
kommunkoncernens tjänstepersoner.
Alla måste ta sitt ansvar för att se till att
avfallshanteringen sker på rätt sätt.
Kommunerna har ökat samarbetet kring
avfallshanteringen, bland annat har de
tillsammans infört insamling med
fyrfackskärl vid småhus. De har även tagit
fram avfallsföreskrifter och avfallstaxa
gemensamt. Arbetet med att ta fram en
avfallsplan är en naturlig del i det fortsatta
samarbetet.
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Innehåll i en
kommunal
avfallsplan
Avfallsplanen ska, enligt Naturvårdsverket,
bland annat innehålla:
Mål
planerade åtgärder
uppgifter om vilka avfallstyper som
uppkommer inom kommunen samt
uppgifter om mängd och ursprung

Från avfall
till resurs

Produktion

Organisation för
framtagande av
avfallsplanen
Avfallsplanen har tagits fram av
representanter från kommunernas
avfallsverksamheter,
kommunledningskontor och
miljöförvaltning. Kommunerna har
även haft konsultstöd under hela
framtagandet. Politiker från var och en
av kommunernas
presidier/ bolagsstyrelse har följt
arbetet och bidragit med synpunkter
avseende inriktning och mål.

Avfallshantering

Det har genomförts gemensamma workshop’s och temamöten med representanter
från bland annat kommunernas verksamheter inom gata/ park, bygg- och
miljöavdelningar, fastighet, skolor, vård och omsorg. Exempelvis har åtgärder för att
minska nedskräpning, förebygga avfall och öka återanvändning diskuterats.

Konsumtion
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Vision

Kommunerna Håbo, Knivsta,
Sigtuna och Upplands-Bro
arbetar tillsammans för ett
cirkulärt samhälle genom att
bland annat förebygga och
återanvända avfall samt
minska miljöpåverkan.
Avfallshanteringen är
t illgänglig för alla och
erbjuder god service.

Kommuninvånarna är nöjda
med avfallshanteringen i
kommunerna och har goda
kunskaper om hur de kan
orsaka så liten
miljöpåverkan som möjligt.
Kommunerna är tillsammans
föregångskommuner för det
hållbara, cirkulära
samhället, där avfall
bet rakt as som en resurs.

I kommunerna finns
avfallssystem som bidrar till
att det är lät t at t göra rätt
när avfallslämnare sorterar
och nästan allt material kan
återanvändas eller
materialåtervinnas i
cirkulära kretslopp.
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Förebyggande och återanvändning
Struktur: mål och
åtgärder
I avfallsplanen finns fyra utvecklingsområden
med tillhörande utvecklingsmål som anger
övergripande målsättningar.

Avfall till resurs

Till varje utvecklingsmål finns en eller flera
indikatorer med målvärden.
Aktiviteter kopplade till målen anges i bilaga 1
med beskrivningar av aktiviteterna samt
ansvariga för de olika aktiviteterna.
Två av de fyra utvecklingsområdena utgår ifrån
avfallstrappans olika steg; Förebyggande och
åt eranvändning samt Från avfall t ill resurs.

Minskad miljöpåverkan

Det tredje utvecklingsområdet, Minskad
miljöpåverkan, fokuserar på nedskräpning och
en giftfri miljö.
Det fjärde utvecklingsområdet, Tillgänglighet
och service, stöttar de andra
utvecklingsområdena med det mänskliga
användarperspektivet.

Tillgänglighet och service
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Nationella mål,
EU och
Agenda 2030

Avfallstrappan anger prioritetsordning för hur
produkter och material ska hanteras. Den är fastslagen i
EU:s avfallsdirektiv och i miljöbalken
I de flesta fall behövs en samverkan mellan
kommunerna och mellan olika aktörer för att målen ska
kunna uppnås. Det kan vara till exempel kommunerna,
fastighetsägare, byggherrar, verksamheter och inte
minst kommuninvånare.

Avfallsplanens mål har bland annat utgått från:
FN:s globala hållbarhetsmål enligt Agenda 2030
Mål och bestämmelser enligt EU:s direktiv1 om
avfallshantering och handlingsplan för cirkulär
ekonomi 2
De nationella miljökvalitetsmålen, etappmålen
och den nationella avfallsplanen 2018–20233
med bland annat Sveriges långsiktiga klimatmål
som innebär att senast år 2045 ska Sverige inte
ha några nettoutsläpp av växthusgaser till
atmosfären4.
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Nationella etappmål finns för bland annat:
bygg- och rivningsavfall till materialåtervinning eller återanvändning,
kommunalt avfall till materialåtervinning eller återanvändning,
biologisk behandling av matavfall,
minskning av utsläpp av växthusgaser,
återanvändning av förpackningar,
utfasning av farliga ämnen från miljön,
minskat matsvinn.
Den nationella strategin för omställning till
en cirkulär ekonomi och den nationella
avfallsplanen, med de särskilt utpekade
avfallsflödena plast, textil, livsmedel, byggoch rivning och elektronik, med respektive
handlingsplan är också viktiga underlag i
framtagandet av mål och aktiviteter.

Källa: www.regeringen.se
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Förebyggande och
återanvändning av avfall
Avfallsmängderna ska minska genom förebyggande och
återanvändning.
Många saker kan användas under längre tid genom att dela, hyra, reparera och
återanvända istället för att köpa nytt. Mindre nytillverkning och längre livslängd ger stora
miljövinster genom lägre energiförbrukning, minskade utsläpp av klimatpåverkande gaser
och besparing av begränsade naturresurser. Vi behöver alla hjälpas åt och inspirera
varandra genom goda exempel. Det viktigaste är att inte automatiskt köpa nya produkter
utan fundera på om köpet behövs, och i så fall, om det finns begagnade alternativ. Det
kan även bidra till fler arbetstillfällen i regionen.
I avfallsplanens handlingsplan anges aktiviteter som valts ut som prioriterade insatser att
arbeta med under avfallsplanens genomförandeperiod.
Det är framför allt information, utbildning för politiker och tjänstemän, utveckling av krav
i upphandlingar, utveckling av möjligheter för förebyggande och återanvändning av byggoch rivningsavfall samt arbete för att minska matsvinn i skolor och omsorg.

Indikatorer:
Total mängd kommunalt avfall 5, kg/person6
Målvärde: Nedåtgående trend
Mängd matsvinn från kommunernas storkök, gram/ portion uppdelat på
tallrikssvinn, serveringssvinn och tillagningssvinn
Målvärde: Nedåtgående trend
Andel upphandlingar som genomförs i enlighet med Mål 6 En miljömässigt
ansvarsfull offentlig upphandling i den nationella upphandlingsstrategin, %
Målvärde: Uppåtgående trend
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Från avfall till resurs

Materialåtervinning och biologisk återvinning ska öka.
Det avfall som inte kan återanvändas ska sorteras och i första hand
materialåtervinnas för att spara på energi och resurser. Det ger generellt
sett större miljönytta att materialåtervinna avfall än att bränna det, även
om energin från förbränningen tas till vara.
Avfall behöver lyftas högre upp i den så kallade avfallstrappan7 för
användning av resurser på bästa möjliga sätt.
Det avfall som inte kan materialåtervinnas ska förbrännas med
energiutvinning och bästa möjliga reningsteknik. Restprodukter från
energiåtervinning ska i möjligaste mån användas som ny produkt eller
råvara.
Insamlingssystemen behöver vidareutvecklas så att flera olika material
kan sorteras och samlas in separat, till exempel textilier.
I avfallsplanens handlingsplan anges aktiviteter som kommer att ut föras
för att bidra till att andelen avfall till materialåtervinning och biologisk
återvinning ska öka.
Det är framför allt utveckling av återvinningscentraler/
kretsloppscentraler8 med mottagning av fler typer av material,
komplettering av fastighetsnära insamling av förpackningar och
returpapper samt utveckling av möjligheter att sortera bygg- och
rivningsavfall.

Indikatorer:
Andel kommunalt avfall 9 för materialåtervinning, inklusive biologisk
behandling10
Målvärde: 55 % till år 2025, 60 % till år 2030, 65 % 2035
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Minskad miljöpåverkan

Nedskräpning och annan negativ miljöpåverkan ska minska
Avfall är förknippat med flera olika typer av diffus spridning av föroreningar och ämnen
som påverkar miljön, klimatet och vår hälsa negativt. Det handlar om bland annat
nedskräpning, utsläpp från transporter, hantering av farligt avfall samt utlakning från
nedlagda deponier.
Utsläppen och påverkan på miljön kan minskas genom att exempelvis undvika att sprida
skräp i omgivningen, i naturen eller i vattendrag välja miljövänligare alternativ, hantera
farligt avfall på säkert sätt.
Med en ren och skräpfri omgivning ökar även tryggheten i området, även om det finns
andra, mer komplicerade faktorer att också arbeta med för ökad trygghet.
I avfallsplanens handlingsplan anges aktiviteter som kommer att utföras för att
nedskräpning och annan negativ miljöpåverkan ska minska.
Det är framför allt ett flertal informationsinsatser i kommunerna. Informationen
kommer vara riktad till olika grupper, bland annat skolor och bör finnas på olika språk.
Kartläggning av nedskräpning kommer genomföras och gemensamma strategier
kommer tas fram för bland annat sortering av avfall på allmänna platser.
En annan aktivitet, som pågår systematiskt inom vissa verksamheter, är att fasa ut
kemikalier och produkter som innehåller farliga ämnen i alla kommunkoncernens
verksamheter.

Indikatorer:
Skräpmätning, st/10 m2
Målvärde: Nedåtgående trend
Andel förnybara drivmedel för insamling av avfall 11, %
Målvärde: Uppåtgående trend
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Tillgänglighet och service

Förtydliga, förenkla och uppmuntra så att det blir lätt att göra rätt.
Det ska vara lätt att förstå hur avfall kan minskas, hur det ska sorteras och var det lämnas.
Det kan handla om bland annat information, skyltning och pedagogiskt utformade
insamlingssystem.
I avfallsplanens handlingsplan anges aktiviteter som kommer att utföras för att vidareutveckla tillgänglighet och service.
Det är framför allt:
Informationsinsatser, exempelvis genom att vidareutveckla kommunernas app för avfallshantering för information och som stöd i arbetet med att förändra beteenden.
Det handlar även om att vidareutveckla insamlingssystem nära avfallslämnaren, till
exempel fastighetsnära insamling i flerbostadshus, och service på återvinningscentralerna
i kommunerna.

Indikatorer:
Andel av i nvånarna som är nöjda med kommunen som l everantör av avfal l stjänster,
%12
Mål värde: Uppåtgående trend
Andel hushål l i småhus och i fl er-bostadshus, som har ti l l gång ti l l fasti ghetsnära
i nsaml i ng för både förpackni ngar och returpapper, %Mål värde: 95 %13
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Ansvar och genomförande
Alla nämnder och bolagsstyrelser är ansvariga för att implementera avfallsplanen i sin
verksamhet och genomföra aktiviteter. För att uppnå avfallsplanens mål behövs
samverkan mellan nämnder, bolagsstyrelser och mellan kommunerna. Flera av
aktiviteterna kan genomföras mer effektivt i samverkan mellan kommunerna.

Uppföljning och redovisning
Avfallsansvarig nämnd i varje kommun har det övergripande ansvaret för att följa upp
och utvärdera genomförandet av avfallsplanen och miljöpåverkan enligt
miljökonsekvensbeskrivningen, bilaga 6.
Planen ska följas upp årligen och resultatet redovisas i en rapport med statistik för
uppföljning per mål samt redovisning av genomförda aktiviteter. Uppföljningen
redovisas både uppdelat per kommun och samlat. För att avfallsplanens mål ska nås
behövs kontinuerliga uppföljningar. På så sätt finns också möjlighet att se om
förstärkta resurser eller ett annorlunda arbetssätt krävs inom något område.

Planera

Genomföra

Förbättra

Utvärdera
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BILAGA 1
HANDLINGSPLAN MED
AKTIVITETER

Utställningshandling 2022-05-09

1 (1 4)
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Förebyggande och återanvändning av avfall
Aktiviteter

Ansvarig/
Samordnare
Håbo

Information och utbildning: Ta fram gemensamt material som kan användas i Avfallsalla kommunerna och även på andra sätt genomföra informationsinsatser och ansvarig
utbildningar med gemensamma resurser. Arbetet med informationsmaterial
nämnd
och utbildningar samordnas för avfallsplanens olika utvecklingsområden.
Det omfattar bland annat utbildning av politiker och tjänstemän och
informationsinsatser riktade till medborgare, fastighetsägare och företag. En
av kanalerna som kan användas är appen för avfallshantering.
Information och utbildning syftar bland annat till att stötta övriga aktiviteter i
avfallsplanen och kan omfatta bland annat:
- Information om hur kommuninvånare kan förebygga avfall
- Utbildning och workshop om förebyggande av avfall inom
kommunkoncernens verksamheter, med fokus på IT-produkter,
engångsartiklar/ förbrukningsmaterial, textilier, möbler samt
byggmaterial

2 (1 4)

Ansvarig/
Samordnare
Knivsta

Ansvarig/
Samordnare
Sigtuna

Ansvarig/
Tidplan
Samordnare
Upplands-Bro

Avfallsansvarig
nämnd

Avfallsansvarig
nämnd

Avfallsansvarig
nämnd

2023 och
insats
varje år

40 Samråd om förslag till ny avfallsplan 2023–2030 - TN 22/0187-1 Samråd om förslag till ny avfallsplan 2023–2030 : Bilaga 1 Handlingsplan

Aktiviteter

Ansvarig/
Samordnare
Håbo

Ansvarig/
Samordnare
Knivsta

Ansvarig/
Samordnare
Sigtuna

Ansvarig/
Tidplan
Samordnare
Upplands-Bro

Upphandling: Upphandling ska användas för att minska mängden avfall och
återanvända produkter i så stor utsträckning som möjligt.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

2023 och
insats
varje år

Gemensam workshop för representanter från upphandlingsenheterna, om
Kommunhur rutiner och krav i upphandlingar kan användas för att förebygga avfall och styrelsen
återanvända produkter, för samverkan och erfarenhetsutbyte mellan
kommunerna. Om det är aktuellt med någon specifik typ av upphandling för
kommunerna kan den användas som tema för det årets workshop och då kan
även representanter för berörd verksamhet delta.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

En varje
år

Det omfattar bland annat att vidareutveckla inköps- / upphandlingspolicy
med syfte att lyfta cirkulär hantering av produkter och förebygga avfall.
Arbetet bör göras i samverkan över kommungränserna och kan till exempel
omfatta att ta fram riktlinjer. Prioriterade produkter: IT-produkter,
engångsartiklar/ förbrukningsmaterial, textilier, möbler, livsmedel. Inspiration
kan hämtas från Upphandlingsmyndigheten med flera.
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Aktiviteter

Ansvarig/
Samordnare
Håbo

Ansvarig/
Samordnare
Knivsta

Ansvarig/
Samordnare
Sigtuna

Ansvarig/
Tidplan
Samordnare
Upplands-Bro

Återanvändning inom kommunkoncernen: Vidareutveckla möjligheter till
återanvändning.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

2023 och
insats
varje år

Ta fram verktyg/metod för mätning av mängder återbruksprodukter som
lämnas in vid återvinningscentraler. Tas fram gemensamt för kommunerna.

Avfallsansvarig
nämnd

Avfallsansvarig
nämnd

SIVAB

Avfallsansvarig
nämnd

2023

Minskat matsvinn: Systematiskt arbete för att minska matsvinn i förskolor,
skolor samt vård och omsorg.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

2023 och
insats
varje år

Det omfattar bland annat att hålla workshop med olika teman för
representanter från berörda förvaltningar i alla kommuner – med syfte att
sprida goda exempel och inspirera varandra mellan olika verksamheter.
Samverkan bör ske över kommungränserna och med representanter för
externa aktörer och frivilligorganisationer. Se även aktiviteter för att ta fram
gemensamt material för information och utbildning. Prioriterade produkter
att återanvända, eller på annat sätt förlänga livstiden för, är IT-produkter,
textilier och möbler.

Det omfattar bland annat årlig mätning av matsvinn och integrering av
aktiviteter i förskolornas och skolornas pedagogiska arbete när det är möjligt.
En del i den årliga uppföljningen av arbetet med matsvinn kan till exempel
vara att hålla gemensam workshop för representanter från alla kommunernas
storköksverksamhet. På gemensam workshop kan även annat arbete med att
minska mängden avfall för verksamheterna tas upp.
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Aktiviteter

Ansvarig/
Samordnare
Håbo

Ansvarig/
Samordnare
Knivsta

Ansvarig/
Samordnare
Sigtuna

Ansvarig/
Tidplan
Samordnare
Upplands-Bro

Förebyggande och återanvändning av bygg- och rivningsavfall:
Skapa förutsättningar för förebyggande och återanvändning av byggmaterial
inom kommunkoncernen samt i samverkan med externa aktörer och mellan
kommunerna.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

Det kan omfatta viss mottagning på återvinningscentraler, återbyggdepå,
politiskt beslut om riktlinjer för kommunens egna verksamheter,
samverkansgrupp med representanter från alla kommunerna med syfte att
vidareutveckla rutiner, framtagande av riktlinjer/krav/vägledning för
kommunens egna verksamheter, avseende hantering och sortering av byggoch rivningsavfall med mera. Inspiration kan hämtas från
branschorganisationen Byggföretagen, med flera.
En förstudie om hur kommunkoncernen kan bidra till att etablera möjligheter
till återanvändning av byggmaterial och produkter genomförs som ett första
steg i arbetet.

2023 och
insats
varje år
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Från avfall till resurs

Aktiviteter

Ansvarig/
Ansvarig/
Samordnare Samordnare
Håbo
Knivsta

Ansvarig/
Samordnare
Sigtuna

Ansvarig/
Tidplan
Samordnare
Upplands-Bro

Avfallsansvarig
nämnd

SIVAB

Avfallsansvarig
nämnd

2023 och
insats
varje år

Genomföra plockanalyser av avfall minst vart tredje år och vid behov Avfallsefter större förändring av insamlingssystemen. Inriktning och urval för ansvarig
plockanalyser kan variera beroende på behov av information.
nämnd
Resultatet av analyserna ska redovisas och användas i
informationsarbetet. Plockanalyserna genomförs gemensamt och
samordnat mellan kommunerna.

Avfallsansvarig
nämnd

SIVAB

Avfallsansvarig
nämnd

Vart
tredje år

Utveckling av återvinningscentraler/kretsloppspark:
AvfallsSe över möjligheter att få avsättning för ytterligare typer av material ansvarig
och utveckla sortering vid återvinningscentraler. Detta omfattar både
nämnd
grovavfall och bygg- och rivningsavfall som lämnas till
återvinningscentraler. Se även åtgärder kopplade till ”Tillgänglighet
och service”.

Avfallsansvarig
nämnd

SIVAB

Avfallsansvarig
nämnd

2023 och
insats
varje år

Information om materialåtervinning, bland annat om:
-

AvfallsVidareutveckla information om vad som ska sorteras och hur ansvarig
nämnd
det ska ske.
Ge återkoppling till kommuninvånare om miljönytta med
sortering och materialåtervinning.

Se informationsaktiviteter kopplade till ”Förebyggande och
återanvändning av avfall”, om samordning och samverkan.
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Aktiviteter

Ansvarig/
Ansvarig/
Samordnare Samordnare
Håbo
Knivsta

Fastighetsnära insamling av förpackningar och returpapper
KommunInventera och komplettera fastighetsnära insamling av förpackningar
styrelsen
och returpapper samt sortering av matavfall i kommunkoncernens
verksamheter. Samordna i största möjliga utsträckning rutiner och
ansvarsfördelning mellan fastighetsägare och kommunala
verksamheter.

Ansvarig/
Samordnare
Sigtuna

Ansvarig/
Tidplan
Samordnare
Upplands-Bro

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

2023 och
insats
varje år

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

2023 och
insats
varje år

Utöver ovanstående kommer fortsatt utbyggnad av fastighetsnära
insamling av förpackningar och returpapper att ske i flerbostadshus
där detta saknas. Fastighetsägare ansvarar för utformning av
avfallsutrymmen för att få plats för sortering. Det väntas beslut från
regeringen under sommaren 2022, om förutsättningarna för
insamling av förpackningar.
Bygg- och rivningsavfall
Utveckla och följ upp krav på sortering och materialåtervinning av
bygg- och rivningsavfall, vid ny- och ombyggnationer av
kommunkoncernens fastigheter och vid mark- och
anläggningsarbeten.
Se separat aktivitet för mottagning av bygg- och rivningsavfall vid
återvinningscentraler, ”utveckling av återvinningscentraler” ovan.

Kommunstyrelsen
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Aktiviteter

Ansvarig/
Ansvarig/
Samordnare Samordnare
Håbo
Knivsta

Avfall från behandling av avloppsvatten
KommunFortsatt arbete för att säkerställa att slam från behandling av
styrelsen
avloppsvatten även i fortsättningen klarar krav på kvalitet och gränser
för innehåll av föroreningar. Det omfattar uppströmsarbete i
samverkan mellan kommunernas VA-organisationer och ansvariga för
avloppsreningsverk. För Knivsta omfattar det även utveckling av
återförandet av avloppsslam från ureaanläggning, som tar emot
svartvatten från slutna tankar.

Kommunstyrelsen

Ansvarig/
Samordnare
Sigtuna

Ansvarig/
Tidplan
Samordnare
Upplands-Bro

SIVAB

Tekniska
nämnden

2023 och
insats
varje år

40 Samråd om förslag till ny avfallsplan 2023–2030 - TN 22/0187-1 Samråd om förslag till ny avfallsplan 2023–2030 : Bilaga 1 Handlingsplan

3

Minskad miljöpåverkan

Aktiviteter

Ansvarig/
Ansvarig/
Samordnare Samordnare
Håbo
Knivsta

Ansvarig/
Samordnare
Sigtuna

Ansvarig/
Tidplan
Samordnare
Upplands-Bro

Nedskräpning

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

2023 och
insats
varje år

Samverkansgrupp med representanter från olika förvaltningar för samordning Kommunav arbete mot nedskräpning och tydliggöra roller. Samverkan bör ske med
styrelsen
motsvarande grupp i alla kommuner.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

2023 och
insats
varje år

Information om nedskräpning, inklusive följande moment:








Ta fram en kommunikationsplan för minskad nedskräpning
Informationsinsatser för att skapa beteendeförändringar.
Information om skräpets skadlighet
Riktad information till olika grupper:
 Skolor - barn
 Information på olika språk
Medborgardialog om nedskräpning med lokala grupper
Använd material från Håll Sverige Rent och komplettera med
gemensamt material i alla kommunerna

Se informationsaktiviteter kopplade till ”Förebyggande och
återanvändning av avfall”, om samordning och samverkan.
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Aktiviteter

Ansvarig/
Ansvarig/
Samordnare Samordnare
Håbo
Knivsta

Ansvarig/
Samordnare
Sigtuna

Ansvarig/
Tidplan
Samordnare
Upplands-Bro

Kartlägga nedskräpning genom skräpmätning, i enlighet med metod som SCB Kommunoch Håll Sverige Rent har tagit fram. Mätningar är ett verktyg för att studera styrelsen
utvecklingen av nedskräpningen över tid, ge underlag för åtgärder, se över
placeringen av papperskorgar och askkoppar och följa upp nedskräpningsmål
i avfallsplanen. Det statistiska mått som används är genomsnittligt antal
skräpföremål per 10 kvadratmeter (10 m2 ). Skräpmätningar kan utföras
samordnat i kommunerna.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

Vart
tredje år

Genomföra fysiska åtgärder för att minska nedskräpning. Ta fram
gemensamma riktlinjer/strategier för utformning av papperskorgar och
förebyggande av nedskräpning samt sortering av avfall på allmänna platser.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

2024 och
insats
varje år

Tillsyn och uppföljning
Information, registerkontroll och kontakter med verksamheter för att följa
upp om verksamheter har abonnemang och har rätt abonnemang.
Uppföljning av abonnemang fokuserar på avfall under kommunalt ansvar.
Granskning av verksamheternas hantering av farligt avfall. Detta bör särskilt
avse hantering hos små verksamheter.
Information till företagare om hur avfallshanteringen fungerar och vad får
man göra, avseende hantering av allt avfall.

KommunKommunstyrelsen i
styrelsen
samarbete
med Byggoch
miljönämnde
n

Bygg- och
Bygg- och
2023 och
miljönämnde miljönämnde insats
n och SIVAB n i samarbete varje år
med avfallsansvarig
nämnd
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Aktiviteter

Ansvarig/
Ansvarig/
Samordnare Samordnare
Håbo
Knivsta

Ansvarig/
Samordnare
Sigtuna

Ansvarig/
Tidplan
Samordnare
Upplands-Bro

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

Nedlagda deponier
Bygg- och
Detta avser komplettering av dokumentation och genomförande av
miljöundersökningar där det behövs. Planera och dokumentera vilka
nämnden
skyddsåtgärder som behövs, eller dokumentera bedömningen att åtgärder
inte behövs.
Steg 1. Klassificering enligt MIFO fas 1 för deponier där det inte har gjorts
tidigare.
Steg 2. Kompletterande undersökningar och provtagningar, där kommunen är
ansvarig
Steg 3. Skapa prioriteringsordning för de deponier som behöver åtgärdas med
grov tidplan
Arbetet kan ske i samverkan mellan kommunerna.

Kommunstyrelsen

Förebygg farligt avfall
Tillämpa och anpassa konceptet för ”Giftfri förskola” för fler verksamheter:
Fasa ut kemikalier och produkter, som innehåller farliga ämnen i
kommunkoncernen. Genom samverkan mellan kommunerna kan kunskap
och goda exempel spridas.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

2023 och
insats
varje år

Insamling och hantering av farligt avfall
Utvärdera insamling och hantering av farligt avfall som kommunen ansvarar
för och vid behov vidta åtgärder för att förbättra insamlingen för att
säkerställa att farligt avfall omhändertas på ett miljösäkert sätt.
Se även aktivitet för tillsyn och uppföljning av små verksamheters farliga
avfall och aktivitet för plockanalyser.

Avfallsansvarig
nämnd

Avfallsansvarig
nämnd

SIVAB

Avfallsansvarig
nämnd

2024,

2026
2030

2026,
2028
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Tillgänglighet och service
Aktiviteter

Ansvarig/
Ansvarig/
Samordnare Samordnare
Håbo
Knivsta

Ansvarig/
Samordnare
Sigtuna

Ansvarig/
Tidplan
Samordnare
Upplands-Bro

Information, inklusive följande moment:
Avfalls Utveckla appen om avfallshantering och ha mer
ansvarig
kommunikation i appen
nämnd
 Utveckla utbud av e-tjänster
 Informera och stötta fastighetsägare i arbetet med att utveckla
fastighetsnära insamling av förpackningar och returpapper
Se informationsaktiviteter kopplade till ”Förebyggande och
återanvändning av avfall”, om samordning och samverkan.

Avfallsansvarig
nämnd

SIVAB

Avfallsansvarig
nämnd

2023 och
insats
varje år

Utveckling av återvinningscentraler/kretsloppspark
Utvärdera, och vid behov utveckla, anläggningarnas erbjudande
avseende öppettider, tillgänglighet, lokalisering, tjänster med mera.
Undersök om utveckling och drift av anläggningarna kan samordnas,
eller ske gemensamt, i större utsträckning mellan kommunerna.
Se även åtgärder kopplade till ”Från avfall till resurs”.

Avfallsansvarig
nämnd

SIVAB

Avfallsansvarig
nämnd

2023,

Avfallsansvarig
nämnd

2026,
2029
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Aktiviteter

Ansvarig/
Ansvarig/
Samordnare Samordnare
Håbo
Knivsta

Ansvarig/
Samordnare
Sigtuna

Ansvarig/
Tidplan
Samordnare
Upplands-Bro

Fysisk planering
KommunFysisk planering för användning av hållbara och effektiva
styrelsen
insamlingssystem i exploateringsprojekt samt vid annan ny- och
ombyggnation.
Ta fram kortfattade lokala riktlinjer och en anpassad gemensam teknisk
handbok med utgångspunkt i Avfall Sveriges handbok om
avfallsutrymmen, som stöd i plan- och bygglovsprocessen. Arbetet sker
gemensamt i kommunerna.

Kommunstyrelsen

Bygg- och
miljönämnde
n i samarbete
med SIVAB

Bygg- och
2024,
miljönämnde 2028
n i samarbete
med avfallsansvarig
nämnd

Se över behovet av nya och befintliga återvinningsstationer i samråd
med ansvarig för insamling av förpackningar.

Avfallsansvarig
nämnd

Avfallsansvarig
nämnd

Avfallsansvarig
nämnd

Avfallsansvarig
nämnd

2024,

Tjänster och service för insamling av avfall
Utvärdera service avseende utbud av tjänster och undersök
möjligheter att i ännu större utsträckning erbjuda likartade tjänster i
kommunerna.

Avfallsansvarig
nämnd

Avfallsansvarig
nämnd

SIVAB

Avfallsansvarig
nämnd

2023,

2026,
2028
2026,
2029
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Aktiviteter

Ansvarig/
Ansvarig/
Samordnare Samordnare
Håbo
Knivsta

Ansvarig/
Samordnare
Sigtuna

Ansvarig/
Tidplan
Samordnare
Upplands-Bro

Genomföra kundundersökningar
Undersökning av kommuninvånarnas uppfattning om kommunernas
avfallshantering görs genom enkät minst vart tredje år och vid behov
efter större förändring av insamlingssystemet. Enkätundersökningar
genomförs gemensamt för kommunal service eller teknisk service.
Kommunerna kan även genomföra egna enkätundersökningar för
avfallshanteringen. Vilken typ av enkätundersökning som kommer att
genomföras bestäms av kommunen när det är aktuellt.

Kommunstyrelsen/
Avfallsansvarig
nämnd

Kommunstyrelsen
/SIVAB

Kommunstyrelsen/
Avfallsansvarig
nämnd

Kommunstyrelsen/
Avfallsansvarig
nämnd

Vart
tredje
år
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Inledning

I denna bilaga beskrivs styrmedel som kommunerna avser att använda för att nå
målen i avfallsplanen.

2

Avfallsföreskrifter

Kommunen beslutar om avfallsföreskrifter. I föreskrifterna står vilket ansvar och
vilka skyldigheter olika aktörer har och innehåller bestämmelser om hur avfallet ska
sorteras, förvaras och hämtas. Föreskrifterna är en del av det juridiska stödet vid
genomförande av avfallsplanens åtgärder.
I föreskrifterna anges till exempel regler om matavfallsinsamling, som kommunerna
har sedan flera år tillbaka, och regler om insamling med fyrfackskärl, som
kommunerna har infört för alla småhus för att göra det lätt för kommuninvånare att
sortera.
Inom en snar framtid väntas det beslutas om förändrad lagstiftning. Föreskrifterna
kommer att behöva anpassas både med avseende på lagstiftning och för att se över
möjligheterna att tydligare styra mot mål i avfallsplanen.

3

Avfallstaxa

Avfallstaxan finansierar avfallshanteringen i respektive kommunen och följer
självkostnadsprincipen. Taxan är ett viktigt ekonomiskt styrmedel för att påverka
fastighetsägares och verksamhetsutövares val av tjänster.
Kommunerna har miljöstyrande avfallstaxa, där avgifterna tas ut så att
återanvändning, återvinning eller annan miljövänlig avfallshantering stimuleras
samt för att främja en effektiv hämtning.
I alla fyra kommuner används avfallstaxan för att påverka abonnenter att sortera
matavfall. Taxan används också för att påverka boende i småhus att sortera ut fler
förpackningsfraktioner, genom att abonnemang med två fyrfackskärl kostar lika
mycket som abonnemang med enbart ett fyrfackskärl.
Avfallstaxa kommer att fortsätta anpassas till förändrade krav enligt lagstiftning och
för att se över möjligheterna att tydligare styra mot mål i avfallsplanen.

4

Kommunikation

Information om avfall ska vara tillgänglig, begriplig och förtroendegivande.
Kommuninvånarna ska känna att avfallshanteringen är effektiv, servicenivån är god
och att de kan bidra till att minimera avfallets miljöpåverkan tillsammans med
kommunen.
Alla kommuner har ett lagstadgat ansvar för information om både sådant avfall som
omfattas av kommunalt renhållningsansvar och för vissa typer av avfall som
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omfattas av producentansvar. Kommunerna ska informera både om hur avfall ska
sorteras, om tillgängliga insamlingssystem och om förebyggande av avfall1.
Miljökommunikation är i allmänhet komplex och syftar till både en attityd- och
beteendeförändring, och det tar tid att få genomslag. Avfallsfrågorna präglas av att
hushåll och verksamheter förväntas ändra attityd och därmed även sitt beteende.
För att nå en beteendeförändring är det viktigt med enkelhet och tillgänglighet i
insamlingssystemet för att få invånarna att göra på rätt sätt.
Kommunernas avfallsverksamheter medverkar i nationella informationskampanjer
som kan understödja mål för avfallshanteringen.
Exempel på informations- och kommunikationskanaler som används inom
avfallshanteringen i kommunerna är:






App för kommunernas avfallshantering
Återkommande utskick med information om avfallshanteringen direktutskick
Kommunernas och Sigtuna Vatten & Avlopps webbplatser
Annonsering i lokalpress
Särskild information till nyinflyttade

Flera aktiviteter i avfallsplanen handlar om information, utbildning och
kommunikation, bland annat om förebyggande av avfall, återanvändning av
produkter och nedskräpning.

5

Upphandling

Kommunerna har stora möjligheter att påverka genom offentlig upphandling och
offentliga inköp. Upphandling är ett viktigt styrmedel. Genom att ställa miljökrav i
upphandlingar kan kommunerna både påverka miljöbelastning och
resurshushållning inom den egna verksamheten, inspirera andra organisationer att
ställa liknande krav och motivera utveckling. Kommunerna kan också ha rutiner för
avfallsförebyggande arbete i samband med inköp och upphandling, vilket i sig kan
bidra till att aktivt förebygga avfall och dess farlighet.
Kommunerna samarbetar med avseende på upphandlingar inom
avfallsverksamheten och har gjort gemensamma upphandlingar av avtal om
insamling och behandling i samband med att insamling med fyrfackskärl infördes.
Genom att göra gemensam upphandling blir kommunerna tillsammans en starkare
beställare.
I avfallsplanen finns aktiviteter om fortsatt utveckling av krav i upphandlingar för
ökad återanvändning och återvinning av material samt samverkan mellan
kommunerna.

1

Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om kommunala avfallsplaner om förebyggande och hantering av avfall
(2020:6) samt förordning om producentansvar för förpackningar (2018:1462).
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Fysisk planering

En väl fungerande avfallshantering är ett allmänt intresse och finns därför med i den
fysiska planeringen. Det kan gälla fastighetsnära platser för källsortering,
återvinningscentraler och avfallsanläggningar.
I detaljplaner regleras markens lämplighet för en viss användning mer i detalj. I
arbetet med att ta fram en detaljplan ska avvägningar göras mellan allmänna och
enskilda intressen, vilket innebär att bland annat möjligheterna att ordna
avfallshämtning kan behöva utredas.
I byggandet av det hållbara samhället är avfallshanteringen en del av den
grundläggande infrastrukturen. Fysisk planering är därför ett viktigt styrmedel för
att nå avfallsplanens mål om förebyggande, återanvändning och återvinning av
avfall. Det sker genom att säkerställa att det finns ytor och utrymmen för
avfallssortering inom byggnader och på fastigheter. I den fysiska planeringen
behöver hänsyn också tas till att hämtning och transport av avfall ska kunna ske på
ett säkert sätt för både hämtningspersonal, boende och andra som vistas i området.
För att inte alla kommuninvånare ska behöva använda bil för att lämna grovavfall
och saker som kan återanvändas, behöver fler alternativ till de traditionella
grovsopsrummen och återvinningscentralerna utvecklas. Det kan exempelvis
utgöras av mobil återvinningscentral eller mini-ÅVC/kvarters-ÅVC. Även vid sådana
avlämningsplatser bör det finnas plats för att sortera ur och lämna saker till
återbruk, i samarbete med second-hand-verksamhet i kommunal eller privat regi.
Det är viktigt att varje planprocess som berör bostäder tar hänsyn till möjligheter att
lämna grovavfall och produkter som kan återanvändas, nära bostaden eller på
platser som kan nås med andra färdmedel än bil. När mobil lösning ska användas
behöver det planeras in platser där sådan insamling kan ställas upp tillfälligt.
I den fysiska planeringen tas avfallshantering med i de detaljplaner där det behövs,
till exempel i planer för ny bebyggelse. Kommunernas avfallsverksamheter är
remissinstanser för exempelvis detaljplaner och bygglov i respektive kommun och
bistår i övrigt med råd när behov uppstår.
I avfallsplanen finns aktiviteter för att vidareutveckla rutiner kring fysisk planering
och för att ta fram riktlinjer för att tydligare styra mot avfallsplanens mål
”Förtydliga, förenkla och uppmuntra så att det blir lätt att göra rätt”. Det ska vara
lätt för kommuninvånare att sortera. Insamlingen ska kunna ske på ett säkert sätt
och med god arbetsmiljö.

7

Tillsyn

Tillsyn utövas av tillsynsmyndigheten som ser till att avfallshanteringen i
verksamheter går rätt till. Tillsynen är ett viktigt verktyg för att påverka hanteringen
av avfall som inte omfattas av kommunalt ansvar.
I avfallsplanen finns aktiviteter som omfattar tillsyn för att säkerställa att avfall
hanteras så att materialåtervinning främjas och att farligt avfall hanteras på ett
säkert sätt.
5 (5)

40 Samråd om förslag till ny avfallsplan 2023–2030 - TN 22/0187-1 Samråd om förslag till ny avfallsplan 2023–2030 : Bilaga 3 Nulägesbeskrivning

BILAGA 3 NUVARANDE
AVFALLSHANTERING

Utställningshandling 2022-04-28

40 Samråd om förslag till ny avfallsplan 2023–2030 - TN 22/0187-1 Samråd om förslag till ny avfallsplan 2023–2030 : Bilaga 3 Nulägesbeskrivning

Bilaga 3 Nulägesbeskrivning

Innehål l
1

I N LEDN IN G ..................................................................................................4

2

BESKRIV N ING AV KOMMUN ERNA ..................................................................5
2.1 Geograf iskt läge och inf rastru ktu r..................................................... 5
2.2 Bef olkn in g och bebyggelse.................................................................5
2.3 N äringslivsstru ktu r............................................................................ 6
2.4 An svar f ör avfallsf rågor ..................................................................... 7

3

AV FA LL SOM OM FA TTA S AV KOMM UNA LT A NSVA R ......................................... 8
3.1 Förebyggan de och återbru k............................................................... 8
3.2 Avfallsslag och mängder .................................................................... 9
3.3 I n sam lin g och behan dlin g............................................................... 13
3.3.1 I nf öran de av fyrf ackssystem ................................................. 13
3.3.2 M at- och restavfall ................................................................ 14
3.3.3 Retu rpapper .......................................................................... 15
3.3.4 Grovavf all och trädgårdsavf all .............................................. 15
3.3.5 Latrin avfall ............................................................................ 15
3.3.6 Slam f rån en skilda avloppsan läggn ingar .............................. 16
3.3.7 Fett och m atolja..................................................................... 16
3.3.8 Fettavskiljarslam................................................................... 16
3.3.9 Textilavfall............................................................................. 16
3.3.9 Farligt avf all .......................................................................... 16
3.3.10 Kun dn öjdh et ......................................................................... 16

4

AV FA LL FRÅN KOMM UNA L V ERKSA MHET .................................................... 17
4 .1 Förebyggan de och återbru k............................................................. 17
4 .2 Skolor, f örskolor och storkök .......................................................... 18
4 .3 Äldreom sorg och hälso- och sju kvård ............................................. 18
4 .4 Fastigh et och lokalvård.................................................................... 18
4 .5 Vatten- och avloppsren in gsverk ...................................................... 19
4 .6 Gata och park................................................................................... 19
4 .7 Adm in istration.................................................................................20

5

AV FA LL SOM OM FA TTA S AV PRODUCENTAN SVA R .........................................20
5.1 Avfallsslag och mängder ..................................................................20
5.2 Förpackn ingar ................................................................................. 22
5.3 Däck 22
5.4 Batterier ........................................................................................... 22
5.5 Bilar 22
5.6 Avfall f rån elektriska och elektron iska produ kter ........................... 23
5.7 Läkem edel........................................................................................ 23

6

ÖV RIGT AV FA LL ..........................................................................................24
6.1 Avfallsslag och mängder ..................................................................24
6.2 Han terin g av avfall f rån f öretag och an dra verksamh eter ..............24

7

AN LÄ GGN IN GA R FÖR Å T ERV INN IN G OCH BORTSKA FFAN DE AV AV FA LL ......... 25
7.1 Avfallsan läggn in gar i komm un erna ................................................ 25
7.1.1 Återvin n ingscen traler ........................................................... 25
7.1.2 M obila återvin n ingscen traler................................................ 27
7.1.3 Brista avfallsan läggn in g, Ragn-Sells..................................... 28
7.1.4 Bristaverket, Stockh olm Exergi............................................. 28
7.1.5 Om lastn in gsan läggn ing Östu na, PreZero AB....................... 28
7.1.6 Avf allsan läggnin g på Högbytorp kretsloppsan läggn in g,
Ragn-Sells.............................................................................. 28

2 (31)

40 Samråd om förslag till ny avfallsplan 2023–2030 - TN 22/0187-1 Samråd om förslag till ny avfallsplan 2023–2030 : Bilaga 3 Nulägesbeskrivning

Bilaga 3 Nulägesbeskrivning

7.1.7 Förbrän n in gsan läggn in g på Högbytorp
kretslopp san läggn ing, E.ON ................................................. 28
7.1.8 Biogasan läggnin gen på Högbytorp kretsloppsan läggn in g,
St1.......................................................................................... 29
7.1.9 Sten a Recyclin g AB ............................................................... 29
7.1.10 Övriga an läggn in gar.............................................................. 29
7.2 An läggn ingar u tanf ör kommu n ern a................................................ 29
7.2.1 Hovgården s avfallsan läggn ing, U ppsala............................... 29
7.2.2 Vatten falls f örbrän n in gsan läggn in g, U ppsala ......................30
7.2.3 Salmu nge avf allsan läggn ing, N orrtälje.................................30
7.2.4 Käppala avloppsren in gsverk, Lidin gö...................................30
7.2.5 U ppsala Biogasan läggn ing, U ppsala Vatten och Avfall AB ..30
8

SLUT N OTER H UV UDDOKUMEN T.................................................................. 31

3 (31)

40 Samråd om förslag till ny avfallsplan 2023–2030 - TN 22/0187-1 Samråd om förslag till ny avfallsplan 2023–2030 : Bilaga 3 Nulägesbeskrivning

Bilaga 3 Nulägesbeskrivning

1 Inl edning
Håbo, Kni vsta, Si gtuna och Uppl ands-Bro kommuner samarbetar i arbetet med att
ta f ram avf al l spl an. I denna bi l aga ti l l avf allsplan avseende Håbo, Kni vsta, Si gtuna
och Uppl ands-Bro kommuner (nedan benämnda kommunerna) beskrivs
f örhål l anden som påverkar avf all etsmängd och sammansättning, såsom antal
i nvånare, antal hushål l f ördelat på ol i ka boendeformer och näri ngsl i vetsstruktur.
Däref ter beskri vsnuvarande avf all smängder samt hanteri ng av dessa i f orm av
i nsaml i ngssystem och avf al l sbehandling.
Beskri vni ngen är uppdel ad på:
Avf al l som omf attasav kommunal t ansvar:
-

Hushål l ensmat-, rest-, grovavfall, returpapper, l atri n, sl am,
f osf orf il ter och f arl i gt avf all

-

Därmed j ämf örl i gt avf all f rån verksamheter

Avf al l som omf attasav producentansvar: f örpackni ngar, däck, bi l ar, el avfal l,
batteri er samt l äkemedel.
Övri gt avf al l: i ndustri avf all, bygg- och ri vni ngsavfal l med mera.
Från och med 1 j anuari 2022 är returpapper under kommunal t avfal lsansvar. För
avf al l som omf attasav kommunal t ansvar angesmängder samt hur det saml asi n
och behandl as. För avf al l som i nte omfattasav kommunalt ansvar angesöversiktliga
uppgi f ter.
När detta skri vs(f örsta kvartalet 2022) pågår en remi ssrunda på de f örsl ag som l agts
f ram av den utredni ng som gj ortsunder 2021 gäl l ande ansvaret f ör i nsamling av
f örpackni ngar. Ett av f örsl agen är att ansvaret f ör i nsaml ingen av f örpackni ngar l äggs
på kommunerna och att detta f i nansi erasav f örpackni ngsproducenterna.
Regeri ngen kommer trol i gtvisatt f atta besl ut under sommaren år 2022.

I denna samrådsversion av avf allsplanen visasstatistik som avser år 2020. Ef ter
samrådet har genomf örtskommer statistik f ör år 2021 att f innastillgänglig och
uppgifterna uppdateras innan avf allsplanen beslutas. När samrådshandlingen
sammanställsf innsinte all statistik klar. Denna text tasbort ef ter samrådet.
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2 Beskr ivning av kommuner na
2.1 Geografiskt läge och infrast rukt ur
Kommunerna Håbo, Kni vsta, Si gtuna och Uppl ands-Bro är al l a bel ägna i l andskapet
Uppl and men ti l l hör två ol i ka l än; Stockhol msl än (Si gtuna och Uppl ands-Bro) och
Uppsal a l än (Håbo och Kni vsta). Ti l lsammanshar kommunernaen l andareal på
ungef är 990 km2. Markanvändni ngen domi nerasi al l a kommunerna av skogsmark.
Tabell 1 Kommunernas landareal, km 2. Källa: SCB

Landar eal (km 2)
Håbo

144

Knivst a

282

Sigt una

328

Upplands-Br o

235

I kommunerna f i nnsett antal kommuni kati oner som är av nati onel l och regi onal
betydel se. Här f i nns Sveri ges huvudf lygplats, Arl anda f l ygplats. Här f i nnsäven
järnvägarnaMäl arbanan, Ostkustbanan och Arl andabanan, som al l aär av stor
strategi sk betydelse f ör samspelet och pendl i ngsutbytet med angränsade
kommuner och regi oner. E4:an passerar i nord-sydl ig ri ktni nggenom regi onen och
är av stor nati onel l och regi onal betydel se f ör vägtraf iken i stråket Uppsal aStockhol m samt f ör koppl i ngen mot Arl andaområdet vi aArl andal eden. I ost-västlig
ri ktni ng passerar E18 och den hårt traf i kerade väg 263 som f örbi nder västra
Mäl ardal en med Stockhol m respektive Arl andaregionen.

2.2 Befolkning och bebyggelse
Kommunerna har ti l l sammansnästan 120 900 i nvånare. Kommunernasrespektive
antal i nvånare vari erar i storl ek, se nedan i Tabel l 2. Mel l an 2019 och 2020 ökade
bef ol kningen i al l akommunerna. Mest ökade bef ol kni ngen i Uppl ands-Bro (med
ci rka 850 personer) och mi nst i Håbo (med 85 personer).
Fördel ni ngen över i nvånare boende i tätort och på l andsbygd är ungef är samma i de
ol i ka kommunerna. I Håbo, Si gtuna och Uppl ands-Bro bor drygt 90% av
bef ol kningen i tätort och mi ndre än 10 %på l andsbygden. I Kni vsta bor strax över 70
%i tätort och omkri ng 30 %på l andsbygden.
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Tabell 2

Antal invånare i kommunerna år 2020, antal hushåll fördelat på olika boendeformer
samt antal fritidshus. Källa: SCB och Avfall Web.

Invånar e

Hushåll i villa

Hushåll i
fler bost adshus

Fr it idshus

Håbo

22 019

6 041

2 916

313

Knivst a

19 106

4 653

2 474

440

Sigt una

49 537

6 805

12 384

431

Upplands-Br o

30 195

5 487

7 105

741

Den vanl i gaste f ormen av permanentboende i Håbo och Kni vsta kommuner är vi l l a.
Baserat på uppgi f ter om antal gästnätter bedömssäsongsvari ationerna i rel ati on ti l l
permanentboende befolkning vara ca 190 personer f ör Håbo och ca 100 personer
f ör Kni vsta1.
Den vanl i gaste f ormen av permanentboende i Si gtuna och Uppl ands-Bro kommuner
är l ägenhet. Baserat på uppgi f ter om antal gästnätter bedömsvari ationerna i
rel ati on ti l l permanentboende befolkning vara omkri ng 2570 personer f ör Si gtuna.
Si gtuna kommun en av Sveri gesal la kommuner som i f örhål l ande ti l l f ol kmängden
har f l est gästnätter. Motsvarande uppgi ft f ör Uppl ands-Bro är ca 140 personer.

2.3 Näringslivsst rukt ur
Näri ngsl i vet i kommunerna uppvisar en stor bredd. I samtl i ga kommuner är
kommunen den största arbetsgi varen. I Uppl ands-Bro utgör Li vgardet största
verksamheten ef ter kommunen. I Uppl ands-Bro byggsdet även mycket l okaler f ör
f öretag l ängsE18. I Si gtuna är SASoch andra f öretag med anknytni ng ti l l
f l ygbranschen och Arl anda de största arbetsgi varna ef ter kommunen.
Tabell 3

Dominerande branscher och stora arbetsgivare uppdelat per kommun

Dom iner ande
br anscher

St or a ar bet sgivar e

Håbo

Ti l l ver kni ng, handel ,
tj änsteför etag

Håbo kommun, Gypr oc, Bender s, I ca Maxi

Knivst a

Pl asti ndustr i

Kni vsta kommun, Habi a Teknofl our

Sigt una

Logi sti k, besöksnär i ng

Si gtuna kommun, SAS,

Upplands-Br o

Byggver ksamhet, l ager
och l ogi sti k samt
tj änsteför etag

Uppl ands-Br o kommun, Li vgar det, Zal ando

1 Enl i gt

Avfal l Webs posi ti on A3
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2.4 Ansvar för avfallsfrågor
Kommunerna har ett stort ansvar f ör hanteri ngen av avf al l men det är f l era aktörer
som har ansvar f ör ol i ka del ar av avf al l shanteringen. Kommunerna är både
besl utsf attare, utf örare och ti l l stånds-/ till synsmyndighet i avf al lshanteri ngen.
Avf al l sl ämnaren har ett grundl äggande ansvar enl igt Mi l j öbal kens15 kap 5 § att se
ti l l att avf al l et hanteraspå ett häl so- och mi l j ömässigt godtagbart sätt. Det i nnebär
även ett ansvar f ör att avf al l et sorterasoch l ämnasti l l de i nsaml ingssystem som
ti l l handahålls. Ansvaret i nnefattar också ti l l exempel att som verksamhetsutövare
f örsäkra si g om att den som transporterar bort avf al l som kommunen i nte ansvarar
f ör att transportera.
Kommunernahar en grundl äggande rol l i avf al lshanteri ngssystemet och ska se ti l l
att avf al l f rån hushål l och l i knande avf all f rån verksamheter tasom hand. Detta har
si n grund i Mi l j öbal ken där det f ramgår av 15 kap 20 § att kommunen har ansvar f ör
kommunal t avf al l 2 (avfal l f rån hushål l och l i knande avf all), avfal lsfraktioner f rån
enski l da avl oppsanläggningar samt bygg- och ri vni ngsavfal l som i nte uppkommit i
kommersi ell verksamhet. Förenklat i nnebär det att kommunen ansvarar f ör al l t
avf al l som uppkommer på stäl l en där männi skor uppehåller si g, som på
arbetspl atser, skol or och vårdi nrättningar. Exempel på sådant avf al l är mat- och
restavf al l samt uttj änta möbl er.3
Kommunerna har även ansvar f ör det verksamhetsavfall som uppstår i kommunal a
verksamheter, exempelvisreni ngsverk, energi anl äggningar, och
f asti ghetsf örvaltning.
Kommunerna ansvarar också f ör nedskräpningsf rågor, enli gt gaturenhål lningslagen.
Det omf attar ti l l exempel att tömma papperskorgar och andra typer av behål l are f ör
avf al l på al l männa pl atser, samt gaturenhål lning. Undantag i ansvar gäl l er f ör pl atser
l ängsstatl i ga vägar, dessa f al l er under Traf i kverketsansvar.
Kommunerna ansvarar också f ör att upprätta en avf al l splan f ör f örebyggande och
hanteri ng av avf al l i nom kommunen.
Producenter av vi ssa produkter ansvarar f ör att saml a i n, bortf orsl a,
materi al återvi nna och/ ell er energiåtervinnadet avf al l som uppstår då produkten
kasseras. Syf tet med producentansvaret är att sti mul era ti l l f ramtagande av
produkter som är mer resurssnål a och l ättare att återvi nna och som i nte i nnehål ler
f arl i ga ämnen. Producentansvar f i nnsf ör närvarande f ör: f örpackningar (papper,
pl ast, metal l , gl as), batterier, gl ödl ampor, el-produkter, bi lar och däck.
Producentansvaret f ör returpapper har upphört och returpapper är f rån och med 1
j anuari 2022 under kommunal t ansvar. Producentansvaret f örutsätter att f örbrukare
och konsumenter sorterar ut f örpackni ngar, batteri er med mera och l ämnar dessa
avf al l sslag ti l l de i nsamlingssystem som erbj uds. En kommun kan också bedri va
i nsaml i ng av f örpackni ngar i nom kommunen utan särski l t ti l lstånd, f örutsatt att det
i nsaml ade material et l ämnasti l l ett i nsaml ingssystem som har ti l l stånd. När detta
skri vs (f örsta kvartal et 2022) pågår en remi ssrunda på de f örsl ag som l agtsf ram i

2 Se även ” Vägledning t il l defi nitionen
3 ” Vägl edning t i ll defi nitionen

av kommunal t avfall , Versi on 1”. Nat ur vår dsverket 2021-09-24
av kommunal t avfall , Versi on 1”. Nat urvårdsverket 2021-09-24
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den utredni ng som gj orts under 2021 gäl l ande ansvaret f ör i nsamling av
f örpackni ngar. Utredni ngen f öreslår att ansvaret f ör i nsaml ingen av f örpackningar
l äggspå kommunernaoch att detta f i nansi erasav f örpackningsproducenterna.
Verksamhetsutövare som ger upphov ti l l avf al l, som i nte omf attasav kommunal t
ansvar, har hel a ansvaret f ör att avf al l et genomgår en f ul l ständig behandling och f ör
kostnaderna f ör att hantera det avf al l som har producerats, enl igt 15 kap. 11a §
mi l j öbal ken.
Fasti ghetsi nnehavare ansvarar f ör det avf al l som uppstår på f asti gheten.
Fasti ghetsinnehavareskaf öl j a bestämmelserna i kommunernasavf allsföreskrif ter
f ör avf al l shantering om sorteri ng och övri g hanteri ng av avf al let.
Fasti ghetsinnehavare är betal ni ngsskyl di g f ör avf all stj änster som behövsf ör det
avf al l som uppstår och som kommunerna ansvarar f ör.

3 Avfall som omfat t as av kommunalt ansvar
3.1 Förebyggande och åt erbruk
I kommunerna f i nnsmånga möj l i gheter f ör det enskilda hushål let att f örebygga och
återbruka avf al l . I samtl i ga kommuner f i nnssecondhandverksamheter som tar emot
och säl j er kl äder, möbl er och andra pryl ar.
På återvi nni ngscentralen i Håbo kommun f i nnsden så kal l ade Skattkammaren där
besökare kan l ämna el l er f ynda saker. Skattkammaren samarbetar även med Bål sta
Centrumdär återbrukade saker vi sasupp i en l okal under en peri od (ci rka 1 månad)
f ör att i nspi rera ti l l återbruk. Däref ter l ämnassakernaut ti l l i ntresserade besökare.
På återvi nni ngscentralen kan besökarel ämna vi sst byggavf all ti ll återbruk, ti l l
exempel i soleri ng, kakel , kl inker och trycki mpregnerat vi rke.I Håbo kommun f i nns
även Fri ti dsbanken. Samarbete f i nnsockså med Naturskyddsföreningen som
anordnar kl ädbytardagar.
Kni vsta kommun har ett eget återbruk på Kretsl oppsparken. Andra möj l i gheter som
f i nnsf ör kommuni nvånare att f örebygga avf all el ler återbruka är exempelvis
Fri ti dsbanken,Röda Korset och Varuf örmedl ingen.
I Si gtuna kommun f i nnsen återbruksverksamhet som tar emot produkter som är
oönskade men brukbara. Saker kan i nl ämnasbåde di rekt ti l l verksamhetensl okal i
Val sta och ti l l mottagni ng f ör återbruk på återvi nni ngscentralen. Innanför
kommungränsen erbj udshämtni ng av produkter som kan återanvändas. Si gtuna
Vatten & Renhål l ni ng ABgenomför f l era så kal l ade återvinningshel ger per år där en
mobi l hämtstati on ställ sut på en av kommunen angi ven pl atsf ör bemannad
mottagni ng av bl and annat husgeråd, mi ndre möbler och kl äder som skänksti l l
återbruk. Det f i nnsäven en Returbi l som stäl l supp på vardagskväl lar i
f l erbostadshusområden. Det f i nnsockså f l eraandra aktörer på second-handmarknaden, exempelvis Röda Korset och di verse l oppmarknader. Ti l l buti ken Love
and Hope går det att l ämna al l t f rån heminredning och kl äder ti l l möbl er. Ti l l
Återbruket går det att skänka möbl er och husgeråd utom kl äder, sani tetsporslin eller
vi tvaror. Fri ti dsbanken, där f ri ti dsutrustning kan l ånas, startade si n verksamhet i
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kommunen under 2021. Kul tur- och Fri ti dsförvaltningen organiserar pryl bytar-dagen
på hösten.
I Uppl ands-Bro kommun f i nnsen separat byggnad som heter Bytesboden på Brunna
kretsl oppscentral där besökare kan byta si na pryl ar (ingen f örsäl jning sker).
Kommuni nvånare kan l ämna en sak f ör att f å en annan sak, oavsett värde.
Bytesboden är bemannad och är öppen kl . 11:00 – 16:00 på ti sdagar, torsdagar och
f redagar. Bemanni ng utf örsi samarbete med kommunensAME
(arbetsmarknadsenhet). Kommunensi nvånare kan även l ämna si na kl äder ti l l en
väl görenhetsorganisation Human Bri dge el ler ti l l second-hand-butik
Läkarmi ssi onen. Det f i nnsäven l oppmarknader som organi serasav vol ontärer.

3.2 Avfallsslag och mängder
I detta kapi tel redovi sasuppkomna avf all smängder i nom kommunalt ansvar i
kommunerna. Avf all som omf attasav kommunal t ansvar i nnefattar sj u ol i ka
avf al l skategori er; mat- och restavfal l, returpapper, grovavfall, trädgårdsavfall,
l atri navf all , sl am och f arl i gt avf all.
Avf al l et (omfattat av kommunal t ansvar) som saml adesi n 2020 presenterasi Tabel l
4 och i Tabel l 5. I Tabel l 6 presenterashur stor andel avf al l som gått ti l l
materi al återvi nni ng, i nklusivebi ol ogisk behandl ing och i Tabel l 7 redovi sas
avf al l smängder per i nvånare. I Fi gur 1 presenterasi nsamlade och behandl ade
mängder mat- och restavf all per kommun under det senaste decenniet.
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Tabell 4

Insamlade mängder avfall till olika behandling från kommunerna som omfattas av
kommunalt ansvar för avfallshantering (exkl. slam och fett) år 2020, ton per år.

Mat er ialåt er-vinning

Mat - och r est avfall1
Ret ur papper 2

1 460

Gr ovavfall3

3 050

Biologisk
behand-ling

Ener giåt ervinning

4 600

19 270

Deponer ing

Annan
behandling

Tot alt

23 870
1 460

8 430

Tr ädgår dsavfall4

1 540

Lat r inavfall5

3

560

12 040

2 310

3 860
3

Far ligt avfall t ot alt , var av:

1 520

- t r yckimpr. t r ä6

1 230

- asbest 7

3

1 523
1 230

3

- övr igt far ligt avfall8

3

290

290

Summa, ca

4 510

6 143

31 530

563

varav Håbo

1 220

1 640

7 180

70

10 110

varav Knivsta

730

790

4 880

123

6 523

varav Sigtuna

1 740

2 190

11 670

260

15 860

varav Upplands-Bro

820

1 533

7 800

110

10 263

1Avse r ma tavf all

0

o ch restavfall e nligt Avf al l Webs p osition er Å5 o ch Å1.

2Avse r retu rpapper e nl igt

Avf all Websp osition I19. Ob serve ra att retu rpapp er var u nder

p rod u centansvar å r 2020.
3Avse r grovavf al l enligt

Avf all Webs p ositi oner Å31, Å3 och D2.

4Avse r träd gårdsavf al l enligt
5Avse r l atri n enli gt

Avf al l Webs p osi tioner Å6, Å6a o ch Å2.

Avf all Webs p ositi on S8.

6Avse r f a rligt

avf al l enligt Avf all Webs p osi tion F4.

7Avse r f a rligt

avf al l enligt Avf all Webs p osi tion F9.

8Avser f a rli gt

avf all enli gt Avf all Webs p ositi oner F2, F3, F10, F23 o ch F24.
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Tabell 5

Insamlad mängd slam och fett i kommunerna år 2020, ton per år.

Biologisk behandling
Slam fr ån enskilda
anläggningar 1

30 790

Fet t avskiljar slam2

1 870

Summa slam, ca

32 660

varav Håbo

2 960

varav Knivsta

7 730

varav Sigtuna

16 450

varav Upplands-Bro

5 520

1Avse r slam o ch f ett

en ligt Avf al l Webs p ositioner S7.

2Avse r slam o ch f ett

en ligt Avf al l Webs p ositioner S9.

Tabell 6

Andel avfall till materialåtervinning inkl. biologisk behandling, år 2020.

Kommun

Andel avfall som samlat s in för
mat er ialåt er vinning, inkl. biologisk
behandling, år 20201

Håbo

36 %

Knivst a

30 %

Sigt una

31 %

Upplands-Br o

31 %

1En l i gt

u p pgif ter hämtade f rån KOLADA.
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Tabell 7

Insamlade mängder avfall, kilo per invånare, i kommunerna och genomsnitt för
Sverige, år 2020.1

Knivst a
Kg/ i nv

Rest avfall

169

116

177

152

161

Mat avfall

39

42

40

33

41

Ret urpapper

14

13

14

7

16

Gr ovavfall, inkl.
t r ädgår dsavfall

253

204

151

161

185

Far ligt avfall exkl.
elavfall och
bat t er ier

20

14

11

9

9

Summa
kommunalt avfall

495

389

393

362

412

1Kä l l a: Avf all
2Avf a l l

Sigt una
Kg/i nv

web (avrun dade mängder)

Sverige: Svensk avf allshanteri ng 2020 (a vru ndad e mängd er)
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Matavfall och restavfall (kg/ invånare)
Håbo, Knivsta, Sigtuna och Upplands-Bro
400
350
300
250
200
150
100
50
0
2010

Figur 1

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

HÅBO Matavfall

HÅBO Restavfall

KNIVSTA Matavfall

KNIVSTA Restavfall

SIGTUNA Matavfall

SIGTUNA Restavfall

UPPLANDS-BRO Matavfall

UPPLANDS-BRO Restavfall

RIKSGENOM SNITT M atavfall

RIKSGENOM SNITT Restavfall

2020

Insamlat mat- och restavfall fördelat per kommun år 2010–2020. (kg/ invånare). Källa:
Uppgifter från Avfall Web.

Av di agrammet ovan f ramgår att mängden restavf all per person har mi nskat i al l a
kommunerna sedan 2010 och att mängden matavf al l per person l i gger i ni vå med
ri ksgenomsni ttet.
För förpackni ngar samt farl i gt avfal l som omf attasav producentansvar (el-avfall och
batteri er), presenteras mängder i kapi tel 5.

3.3 Insamling och behandling
3.3.1

Inf örande av f yrf ackssystem

Under peri oden oktober-december 2020 i nf ördesf yrf ackskärl f ör i nsamling av avf all
hos vi l l a och f ri ti dshusi al l a kommunerna. Varj e hushål l har 2 kärl i vi l ka f l era
f rakti oner kan sl ängas, se f i gur 2.
I apri l och maj 2021 gj ordesen f örsta utvärderi ng av systemet. I utvärderi ngen som
sammanstäl l desi en rapport 4 redovi sadesbl and annat hi ttil lsuppnådda resul tat
gäl l ande i nsamli ngen.

4 Rapporten togs fram av Mi ljö &

Avfall sbyrån baserat på underlag från kommunerna och i dial og med
avfal l scheferna i respektive kommun.
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Utvärderi ngen vi sade att utsorteri ngen av matavf al l f rån småhushade ökat med
ca 600 ton/ år, vi l ket motsvarar en ökni ng med ca 20 %. Utsorteri ngen av
f örpackni ngar och returpapper f rån småhushade ökat upp ti l l 1 200 ton/ år. Baserat
på genomf örda pl ockanal yser i nnan i nf örandet av f yrf ackssystemet beräknas
innehål l et av f örpackningar och returpapper i restavfall f rån småhusha mi nskat med
mer än 50 %. Det gi ck också att se att de mängder f örpackni ngar och returpapper
som l ämnaspå återvi nni ngsstationerna hade mi nskat.

Figur 2 Illustration över fyrfackskärlen från kommunernas hemsidor.

3.3.2

Mat- och restavf al l

Hushål l i vi l l a och f ri ti dshusi kommunerna har vanl i gtvistvå stycken f yrf ackskärl. I
kärl 1 sorterasmatavf al l, restavf all, f ärgadegl asförpackningar och returpapper ut
och i kärl 2 sorteraspl astf örpackni ngar, pappersförpackningar, of ärgade
gl asf örpackni ngar och metal l förpackni ngar ut. Kärl 1 tömsvarannan vecka och kärl 2
tömsvar f j ärde vecka. Fyrf ackskärlen töms med ett f ordon som har f yra f ack så att
avf al l et hållssorterat. Al ternati vt kan hushål l en i vi l la och f ri ti dshusha sorteri ng f ör
enbart mat- och restavf al l i ett tvåf ackskärl .
Mat- och restavf all f rån f l erf amilj shusoch verksamheter sorterasut i separata kärl
(al ternati vt i f yrf ackskärl hosverksamheter) el ler i krantömmande behål lare.
Hemkompostering f örekommer både i vi l l or och f ri ti dshus. Antalet hushål l som har
anmäl t hemkompostering är sammanl agt omkri ng 1 275 stycken5 i kommunerna.
Det in sam lade m at- och restavf allet töm s, om lastas och körs till
behan dlin gsan läggn in g. M atavf allet beh an dlas gen om rötn in g i
biogasan läggn in g och restavf all en ergiåtervin n s.

5 Enl i gt

Avfal l Webs posi ti on A5, avser år 2021.
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3.3.3

Returpapper

Sedan 1 j anuari 2022 är returpapper under kommunal t avf allsansvar. Innan dessvar
returpappret under producentansvar. Under 2020 (när returpappret var under
producentansvar) saml adesca 12 kg returpapper per person i n i kommunerna.
Genomsni ttet i Sveri ge var ca 14 kg/ i nvånare under 2020.
Hushål l i vi l l a och f ri ti dshusmed f yrf ackskärl sorterar ut returpapper i kärl 1 som
tömsvarannan vecka.
I f l erbostadshussker f asti ghetsnära i nsamling av returpapper hosde f asti ghetsägare
som väl j er att ha i nsaml i ng. Insaml ing sker i separata kärl pl acerade i respektive
f asti ghetsavf allsutrymme.
Hushål l kan i dagsl äget också l ämna returpapper på en av Förpackni ngsi nsamlingens
återvi nni ngsstationer. I Si gtuna kommun f örekommer, utöver ÅVS:er med contai nrar
f ör al l a f örpackni ngsf rakti oner och returpapper, även i nsamli ngsplatser med
contai nrar f ör enbart en f rakti on, t.ex. returpapper.
3.3.4

Grovavf al l och trädgårdsavf al l

Hushål l ensgrovavf all och trädgårdsavfall l ämnas i huvudsak på en
återvi nni ngscentral. I kommunerna f i nns sammanlagt 5 stati onära
återvi nni ngscentral er (ÅVC). För mer i nf ormation om anl äggni ngarna, se kapi tel
7.1.1. I Si gtuna, Håbo och Uppl ands-Bro kommuner f i nns även möj li ghet att genom
budni ng bestäl la hämtni ng av grovavfal l vi d f astigheten. I Si gtuna och Uppl ands-Bro
kommuner f i nnsdessutom möj lighet ti l l abonnemang på grovavf al l i kärl el l er
contai ner.
I Si gtuna och Uppl ands-Bro kommuner erbj udsäven abonnemang f ör i nsaml ing av
trädgårdsavf al l i separata kärl under sommarhal våret. Hämtni ngar sker varannan
vecka f rån apri l ti l l november.
Brännbart grovavf al l behandl asgenom energi återvi nni ng, trädgårdsavf all krossas
och går ti l l energi återvinning ell er komposteri ng, metal ler materi alåtervinns, trä
krossasoch energi återvi nnsoch f rakti onen ej återvinningsbart deponerasel ler
användssom konstrukti onsmaterial.
Brännbart grovavf al l f rån kommunerna Håbo, Si gtuna och Uppl ands-Bro
transporteras f ör närvarande ti l l E.ON:sanl äggni ng i Högbytorp f ör
energi återvi nningoch brännbart grovavf all f rån Kni vsta kommun transporteras f ör
närvarande ti l l Vattenf allsf örbränni ngsanläggningi Uppsal a f ör energi återvinning.
3.3.5

Latri navf al l

I kommunerna Håbo, Si gtuna och Uppl ands-Bro sker hämtni ng av l atri navf all hos ett
f åtal f asti gheter utanför kommunal t VAverksamhetsområde. Insamlat l atri n
transporterasti l l godkänd mottagningsanläggning, Sal munge i Norrtäl j e, f ör
behandl i ng.
I Kni vsta kommun hämtasi ngen l atri n.
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3.3.6

Sl am f rån enski l da avl oppsanl äggni ngar

Sl am f rån sl amavski ljare och sl utna tankar i enski l da avl oppsanl äggni ngar töms
mi nst en gång per år, om i nte annat besl ut f i nnsf rån nämnden.
Insaml at sl am f rån kommunerna behandl aspå Käppal a avl oppsreningsverk på
Li di ngö. I Kni vsta kommun f örekommer även behandling vi d en l okal
ureahygi eni seringsanläggni ng. På Käppal aavl oppsreningsverk sambehandlas
sl ammet ti l l sammansmed övri gt avl oppsvatten f rån norra storstockholmsregionen.
3.3.7

Fett och matol j a

I Håbo, Kni vsta och Si gtuna kommuner tasutsorterat matf ett och/ el ler ol j a emot på
återvi nni ngscentral erna. Ol jor och f etter går ti l l återvi nning vi a Svensk
Fettåtervinning.
Restauranger och storkök med f l erahanterar i nsamlade ol jor och f etter på egen
hand och l ämnar använda matf etter och f ri tyrol jor ti l l material återvi nni ng vi a
exempelvisSvensk Fettåtervi nning.
3.3.8

Fettavski l j arsl am

Om stora mängder f ett kommer ut i det kommunal a vattennätet kan det orsaka
probl em, exempel vi sstopp i l edni ngarna. För att undvi ka det ska f ettavskilj are vara
i nstal l erad på verksamhet som genererar större mängder f ett, såsom restauranger,
skol ornaskök, m.m. Hur of ta f ettavskilj are ska tömmasregl erasi respektive
kommunsavf al l sföreskri fter.
3.3.9

Texti l avf al l

Texti l avf all kan l ämnas i i nsaml ingsbehål lare på
återvi nni ngscentral er/ kretsloppsparker i samtl i ga kommuner. På f l ertalet
återvi nni ngsstationer i kommunerna f i nnsockså i nsaml ingsbehål lare utstäl lda.
Texti lierna, som anti ngen går ti l l återanvändning el ler återvinning, hämtasoch
behandl asav Human Bri dge.
3.3.9

Farl i gt avf al l

Farl i gt avf al l f rån hushål l kan l ämnaspå kommunernas
återvi nni ngscentraler/ kretsloppscentraler. Entreprenörer, som
avf al l sorgani sationerna har avtal med, hämtar det f arl i ga avf al let f rån
återvi nni ngscentral er f ör omhändertagande och behandl ing.
I Si gtuna och Uppl ands-Bro kommuner f i nnsdet ocksåmöj l i ghet att l ämna f arl i gt
avf al l ti l l en ambul erande mi l jöbil som åker ti l l val da pl atser i kommunerna. Då f i nns
möj l i ghet att f å hj äl p med kl assi fi ceri ng av det f arl i ga avf al let av utbi l dad personal.
Den mobi l a mi l j östationen hämtar även f arligt avf al l f rån vi l l ahushål len vi d f asti ghet
ef ter bestäl lning (tömning av röd box). Det f arl i ga avf al let som saml asi n med
mi l j öbi len och på mi l j östati onerna sorterasoch transporterasav en entreprenör. I
Si gtuna kan vi ssf arl i gt avf al l l ämnasti l l två saml aren som är utstäl l da i Märsta.
3.3.10 Kundnöj dhet
En del av den årl i ga medborgarundersökningen som Stati sti ska Centralbyrån (SCB)
erbj uder Sveri geskommuner rör i nvånaressyn på kl i mat- och mi l j öarbetet i
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kommunen. I undersökningen f år sl umpmässi gt utval da i nvånare svara på f rågor i
en enkät.
Nedan presenteras2021 års resul tat f ör Håbo, Kni vsta, Si gtuna och Uppl ands-Bro
kommuner samt genomsni tt f ör al l a kommuner i Sveri ge. Al la presenterade värden
har avrundatsti l l hel tal .
Tabell 8

Resultat från 2021 års medborgarundersökning (ett urval av frågor) för kommunerna
Håbo, Knivsta, Sigtuna och Upplands-Bro. Källa: KOLADA

Håbo

Knivst a

Sigt una

UpplandsBr o

Genomsnit t alla
komm uner i
Sver ige

Hämtningen av avf all
f ungerar bra

87 %

90 %

82 %

84 %

93 %

Utbudet av
återvinningscentraler i
kommunen är bra

89 %

92 %

81 %

84 %

81 %

Möjli gheten att
återvinna avf al l utan
transport med bi l är bra

46 %

48 %

44 %

53 %

37 %

Utbudet av pl atser f ör
f örpackningsåtervinning är bra

85 %

85 %

74 %

77 %

82 %

Inf ormation f rån
kommunen om vad
enski lda kan göra f ör att
minska sin mi ljö- och
kl imatpåverkan f ungerar
bra

51 %

57 %

63 %

62 %

54 %

4 Avfall fr ån kommunal verksamhet
Avf al l f rån kommunal verksamhet utgörs av avf al l som omf attasav kommunal t
ansvar f ör avf al l shanteri ng och som uppstår i t.ex. f örskol or, skol or, äl dreomsorg och
kommunkontor samt kommunal t verksamhetsavfal l f rån bl .a. avl oppsreni ngsverk,
f asti ghetsskötsel och gatudri f t.
I det f öl j ande beskri vsöversiktligt avf all styper som uppstår i ol i ka kommunal a
verksamheter och hur avf al l et sorterasoch behandlas.

4.1 Förebyggande och åt erbruk
I al l a kommunerna f i nnsmöj l igheter att återbruka avf al l som uppkommit i
kommunal verksamhet, se även kapi tel 3.1.
I Håbo kommun f i nns den så kal l ade Skattkammaren på kommunensi ntranät. Al lt
f rån pärmar ti l l skri vbord kan genom Skattkammaren byta ägare och därmed
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återbrukas. Kostavdel ningen på Håbo kommun arbetar konti nuerl igt med matsvinn i
skol or och f örskol or. Skol ornasmatsvi nn mätstvå gånger per år.
I Kni vsta kommun f i nnstj änsten Resursci rkel n på kommunensi ntranät f ör
återanvändning av möbl er, IT-utrustni ng med mera.
På Si gtuna kommunsi ntranät f i nnsdet möj li ghet ti l l återbruk genom att al l t f rån
pärmar ti l l skri vbord kan byta ägare och återanvändas. Kostenheten arbetar också
konti nuerl igt med f örebyggande av matsvinn i skol or och f örskol or.
På Uppl ands-Bro kommunsi ntranät f i nnsen grupp som heter Köp-Byt-Säl j där
kommunensverksamheter kan annonsera om de vi l l köpa, säl j a, byta, skänka,
ef terl ysa el l er ti psa gäl l ande si na grej er/ til lhöri gheter. Kostenheten arbetar också
konti nuerl igt med f örebyggande av matsvinn i skol or och f örskol or.

4.2 Skolor, förskolor och st orkök
Inom verksamhetsområdet skol or, f örskol or och storkök hämtasmatavf al l av
kommunernasupphandl ade entreprenör och behandl asdäref ter på
bi ogasanl äggning. Restavfall hämtasav entreprenör och energi återvinns.
Förpackni ngar, returpapper, el avfall och f arl i gt avf all f rån al l a kommunala
verksamheter hämtasav kommunensupphandl ade entreprenör. Fett f rån
f ettavskiljare hämtasav upphandl ad entreprenör (gäl l er Håbo, Si gtuna och
Uppl ands-Bro kommuner). Grovavfal l hämtasav upphandl ad entreprenör el l er
l ämnasav respektive verksamhet ti l l ÅVC.
I Kni vsta kommun har i ngen samordnad upphandling gj ortsf ör verksamheterna
i nom skol a, f örskol a och storkök, utan varj e verksamhet ansvarar f ör egen
borttransport av returpapper och f örpackni ngar, f arli gt avf al l och grovavf all. Fet t
f rån f ettavskil jare hanterasav verksamheterna sj äl va.

4.3 Äldreomsorg och hälso- och sjukvård
Matavf al l sorterasut i nom al l äl dreomsorg och häl so- och sj ukvårdsverksamhet.
Restavf all sl ängsi kärl . Verksamheter som hanterar l i vsmedel , exempelvis
ti l l agni ngskök, har f ettavskilj are som tömsenl i gt schema.
På de f l esta enheter sorterasäven f örpackningar och returpapper, anti ngen i kärl
som tömsav en entreprenör el l er vi d en mottagni ngspunkt där verksamheter kan
l ämna f örpackni ngar och returpapper.
Kanyl er saml asi kanyl burkar som ski ckasi väg enl igt avtal .
Kasserade l äkemedel ski ckasti l l apoteket.

4.4 Fast ighet och lokalvård
Inom det kommunal a verksamhetsområdet f astighet och l okal vård uppkommer
avf al l av ol i ka sl ag.
Mat- och restavf all f rån kommunal a verksamheter saml asi n av kommunens
entreprenör. I Kni vsta kommun saml as restavfall f rån städni ng och tömni ng av
papperskorgar i n i contai ner och hämtasav enski l d entreprenör.
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Hämtni ng av f örpackni ngar och returpapper ordnaspå egen hand av kommunernas
verksamheter i Kni vsta och Uppl ands-Bro. I Håbo och Si gtuna kommun f i nnsen
gemensam upphandlad entreprenör f ör hämtni ng av f örpackningar och returpapper
f rån kommunensverksamheter i nom f astighet och l okal vård.
Hämtni ng av grovavf al l i kärl el l er contai ner kan bestäl lasel ler ske enligt tecknat
abonnemang. Avf allet hanterasoch behandl asti ll sammansmed l i knande avf all f rån
hushål l .
Bygg- och ri vni ngsavfal l samt massor hanteraspå egen hand av byggherrar. Sådant
avf al l kan l ämnaspå återvi nni ngscentral /kretsloppspark i begränsad mängd mot
besöksavgift f ör verksamheter.

4.5 Vat t en- och avloppsreningsverk
I Håbo och Kni vsta kommuner f i nnsvatten- och avl oppsreningsverk som genererar
ol i ka typer av avf al l . Vi d anl äggningarna sorterasrestavf all och matavf all, möj l ighet
f i nnsäven ti l l sortering av f örpackni ngar och returpapper. Farl i gt avf al l, spi ll ol ja,
batteri er, l ysrör och el-avfal l etc. sorterasut och omhändertasanti ngen genom egen
transport ti l l ÅVCel l er genom extern transportör. Övrigt brännbart avf all sorterasi
contai ner el l er kärl. Vi d behandling av avl oppsvatten i avl oppsreningsverken
uppkommer grovrens, sand och sl am.
Sl am som uppkommer hosvatten- och avl oppsreningsverk i Håbo kommun körs ti l l
Högbytorp där det l äggs på mel l anlagri ng f ör att sedan användassom
j ordf örbättrare på åkermark.
Reni ngsverken i Kni vsta kommun dri vsav VA-huvudmannen Rosl agsvatten AB.
Sl ammet som uppkommer vi d reni ng är REVAQ-certi fierat och användssom
j ordförbättrare.6
Avl oppsvatten f rån Si gtuna och Uppl ands-Bro kommuner samt f rån enski lda avlopp i
Håbo kommun l edsti l l Käppal averket påLi di ngö f ör behandli ng. Sl am f rån mi ndre
avl oppsreningverk och enski l da avl opp transporterasti l l en mottagningspl atsdär
sl ammet ski ckasvi dare i avl oppsledni ng ti l l Käppalaverket.
Dri cksvatten kommer f rån Norrvatten i Järf äl la.

4.6 Gat a och park
Inom det kommunal a verksamhetsområdet gata och park uppkommer ett f l ertal
avf al l sf raktioner. Många av avf al l sslagen material återvi nnsi f örsta hand; bygg- och
ri vni ngsavfal l, grovavf all, eventuella övergi vna bi l ar samt mycket av el avf allet. Grus
och l öv materi al återvi nnsel ler komposterasoch avf al l f rån papperskorgar och
skräppl ockni ng energiåtervinns. Några f å avf al lsslag går ti l l deponi, exempel vi sasfalt
och massor.
I Håbo kommun saml asavf al l sslagen i n både av entreprenör och i egen regi .
Park- och trädgårdsavf al l i Kni vsta kommun saml asi n i egen regi och komposteras.
Övri ga avf al l sslag saml asi n av entreprenör.
6

https:/ / rosl agsvatten .se/ con ten t/ revaq
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I Si gtuna och Uppl ands-Bro kommuner hanterasal l t avf all som härrör f rån underhåll
av gator och parker av anl i tade entreprenörer.

4.7 Administ rat ion
I kommunhusoch övri ga kommunal a kontor kan exempelvisf ölj ande
avf al l sf raktioner uppstå: matavfal l, restavfall, f örpackni ngar, returpapper, f arl igt
avf al l , grovavfall , embal lage, el ektronikavf all samt el ektronikavf all som i nnehåll er
data. I Si gtunaoch Uppl ands-Bro har kommunernaen upphandl ad entreprenör som
hämtar dessa f rakti oner f örutom mat -och restavfall som hämtasvi a
avf al l sorgani sationensentreprenör. I Kni vsta och Håbo har ol i ka kommunal a
verksamheter upphandlat tj änsten av ol i ka entreprenörer.
I al l akommunernasorterassamtl i ga f raktioner ut f ör vi dare behandli ng.

5 Avfall som omfat t as av pr oducent ansvar
I Sveri ge ti l lämpasproducentansvar, vi lket i nnebär att den som producerar en vara
har mi l j öansvaret f ör produkten. Det betyder att producenterna bl and annat ska se
ti l l att varan tas omhand på ett mi l j öri kti gt sätt ef ter konsumenternas
sl utanvändning. Producenterna ansvarar därf ör f ör i nsaml ingssystemet f ör varorna.
Producentansvaret omf attar i dag f örpackni ngar, el ektriska och el ektroni ska
produkter, batterier, däck, bi l ar, l äkemedel och radi oaktiva produkter.
Producentansvar f ör returpapper upphördef rån och med 1 j anuari 2022.

5.1 Avfallsslag och mängder
Under år 2020 saml adesdet i n nästan 5 600 ton f örpackni ngar samt omkri ng1 520
ton el avf all och batteri er som omf attasav producentansvar i kommunerna. I Tabell 9
presenterasi nsamlade mängder avf al l som omf attasav producentansvar utsl aget
per i nvånare f ör respektive avf all ssl ag.
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Tabell 9

Insamlade mängder avfall (kg/ invånare) som omfattas av producentansvar i
kommunerna 2020 (exklusive returpapper).

Håbo
kg/ i nv.

Knivst a
kg/ i nv.

Sigt una
kg/ i nv.

UpplandsBr o
kg/ i nv.

Sver ige
kg/ i nv.

För packningar t ot alt ,
var av1:

57

36

51

38

50

-pappersförpackningar

24

14

17

13

17

-plastförpackningar

13

6

9

6

9

-glasförpackningar

18

14

23

18

23

-metallf örpackningar

2

2

2

1

2

Elavfall inkl. bat t er ier 2,
var av:

18,1

12,8

9,0

9,9

15,0

-kyl, frys & vitvaror

7,8

4,0

3,6

4,5

-ljuskällor

0,1

1,5

0,1

0,1

-diverse elektronik

9,6

6,0

5,0

5,1

-övrigt

0,2

0,03

0,1

0,1

-bärbara batterier

0,4

1,3

0,2

0,1

Bilbat t er ier 3

0,9

0,8

0,5

0,2

1En l i gt

Avf all Web (kommunernas statisti k) o ch FTI AB (Sverigegen omsnitt)

2En l i gt

Avf all Web (ko mmun ernas statistik) o ch El-Kretsen (Sveri gegeno msnitt)

3 En l i gt

Avf all Web (ko mmunern asstatistik)

Ri ksgenomsni ttet f ör i nsaml ade f örpackningar var enl i gt Förpackningsinsaml ingen
AB 50 kg/ person år 2020. Håbo och Si gtuna l i gger i l i nj e med el ler över detta
genomsni tt och Kni vsta och Uppl ands-Bro l i gger något under.
Ri ksgenomsni ttet f ör i nsaml at el avfal l i nkl usive batterier var enl i gt El-Kretsen AB15
kg/ person år 2020. Håbo kommun l i gger över detta genomsnitt medan övri ga
kommuner l i gger något under.
Under oktober-december 2020 i nf ördesf yrf ackssystem hosvi l lor och f ri ti dshusi
kommunerna. I f yrf ackskärl en kan hushål l sl ängamat- och restavf all samt
returpapper som är under kommunal t ansvar men även avf al l under
producentansvar såsom f örpackni ngar. Inf örandet har kommi t att påverka de
i nsaml ade mängderna, se kapi tel 3.3.1.
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5.2 Förpackningar
Hushål l i vi l l a och f ri ti dshusmed f yrf ackskärl sorterar ut f örpackni ngar i f yrf ackskärl .
Se mer om i nsaml i ng med f yrfackskärl i kapi tel 3.3.1och kapi tel 3.3.2.
I f l erbostadshussker f asti ghetsnära i nsamling av f örpackni ngar hosde
f asti ghetsägare som väl j er att ha i nsaml i ng. Insamling sker i separata kärl pl acerade i
respekti ve f astighetsavf allsutrymme.
Hushål l som i nte har ti l l gång ti l l f astighetsnära i nsaml ing kan l ämna f örpackningar
på Förpackni ngsi nsamli ngens (FTI:s) återvinni ngsstati oner. Återvinningsstationerna
är of ta pl acerade vi d buti ker el ler i ansl utning ti l l genomfartsvägar. I kommunerna
f i nnstotal t 46 återvi nni ngsstationer (varav i Håbo 12 stycken, i Kni vsta 7 stycken, i
Si gtuna 16 stycken och i Uppl ands-Bro 11 stycken). I Si gtuna f örekommer även
i nsaml i ngspl atser med contai nrar f ör enbart en f rakti on, t.ex. gl asförpackni ngar.

5.3 Däck
Svensk Däckåtervi nning har producentansvaret f ör däck. Om däck i nte kan l ämnas
på återvi nni ngscentral , hänvi sasavfal lslämnaren ti l l däckf i rmor. På
återvi nni ngscentral erna/kretsloppscentralerna i Håbo, Si gtuna och Uppl ands-Bro
kan pri vatpersoner l ämna däck, med el l er utan f äl g.
Däck kan ej l ämnaspå ÅVCi Kni vstakommun.

5.4 Bat t erier
El-Kretsen ansvarar f ör i nsaml ingen av batteri er.
Batteri er f rån hushål l kan l ämnaspå kommunernas
återvi nni ngscentraler/ kretsloppscentraler. Hushål l i Håbo, Si gtuna och Uppl ands-Bro
kommuner kan också l ämna batteri er med mera i den så kal l ade Saml aren, som är
ett särski l t metal l skåp med f l era f ack f ör i nsaml ing av batteri er, l ampor och
småel ektroni k. Batterier kan även l ämnasi så kal l ade batteriholkar som f i nnspå
Förpackni ngsi nsamli ngensåtervi nningsstationer.
Bi l batteri er kan anti ngen l ämnasi retur när ett nytt batteri köpsel l er på en
återvi nni ngscentral/kretsloppscentral (gäl ler pri vatpersoner).
El-Kretsen transporterar batteri erna ti l l en behandlingsanläggning. Där sorteras
f örst knappcel l sbatterier ut med hj äl p av en skaksi kt, då de of tast i nnehåll er
kvi cksi l ver. Däref ter sorterasövri ga batteri er ut manuel lt ef ter i nnehåll; bl y, l i tium,
Ni MH, Ni Cd samt al kal i ska. Respektive f rakti on krossasoch hanterasi ett sl utet
system, där så mycket som möj l i gt materi al- el ler energiåtervinns, och resten tas
omhand som f arl i gt avf al l .

5.5 Bilar
I f örsta hand är det f ordonsägarensansvar att det uttj änta f ordonet kommer ti l l ett
skrot. Övergi vna skrotbil ar på kommunal mark f al l er under kommunalt ansvar om
skrotbi l en bedömsutgöra en ol ägenhet f ör männi skors häl sa och mi l j ön. Övergivna
skrotbi l ar kan också ansesvara nedskräpni ng, om den f i nnspå en pl atssom
all mänheten har ti l l träde ti ll el ler i nsyn ti ll . På enskil d mark el l er tomtmark är det
markägaren som ansvarar f ör att den f örvarassäkert ur mi l j ösynpunkt, om
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markägaren godkänt pl aceri ngen. På al l män vägmark, det vi l l säga al l männa vägar
utanf ör tätort samt parkeri ngsfickor och rastpl atser l ängsdessa, är Traf i kverket
ansvari g f ör skrotbi l ar. På övri g al l män mark är det kommunen som besl utar om
hämtni ng och skrotni ng av uttj änta f ordon. Med uttj änta f ordon menasf ordon som
är i dål i gt ski ck, övergi vna samt har ett mycket l ågt värde.
En bi l som ska skrotasl ämnasti l l ett mottagni ngsställ e f ör uttj änta bi l ar el ler ti l l en
auktori serad bi l skrotni ngsfi rma. Ef ter omhändertagande återanvändsvi ssa del ar av
bi l en, andra del ar materi alåtervi nnsoch en l i ten del f örbränns.

5.6 Avfall från elekt riska och elekt roniska produkt er
El-Kretsen ansvarar f ör i nsaml ingen av el ektri ska och el ektroniska produkter
(el avf all ).
El avf al l f rån hushål l kan l ämnaspå en återvi nningscentral/ kretsloppscentral. Hushåll
i Håbo, Si gtuna och Uppl ands-Bro kommuner kan också l ämna bl and annat
småel ektroni k, batterier och l j uskäl lor i den så kal l ade Saml aren. I Håbo kommun
erbj udsäven en kostnadsf ri hämtning av el avfall / vi tvaror per år. Si gtuna genomf ör
i nsaml i ngskampanj er f ör el avfal l två gånger per år. Uppl ands-Bro har kostnadsf ri
mobi l i nsaml ing av bl .a. småel ektroni k kvartalsvi ssamt kostnadsfri i nsaml ing av
el avf al l f rån f l erfamiljshusmånadsvis.
Nedan f i nnsexempel på hur några ol i ka typer av el avf al l omhändertas:
Lj uskäl l or transporterasti l l en anl äggning f ör krossning och sorteri ng. Först
krossasl amporna i ett sl utet system f ör i nsamling av kvi cksi lver. Däref ter
sorterasåterstående material i gl asoch metal l f ör att sedan återvi nnas.
Kyl ar och f rysar ski ckasti l l en anl äggni ng där f arl i ga komponenter avl ägsnas
och övri ga f rakti oner f örberedsf ör återvi nning. Först avl ägsnasf arl igt avfall i
f orm av ol j a och kyl kretsar samt f reoner. Däref ter tömskyl och f rysar på
hyl l or och annat l öst materi al, vilket återvinnssom gl asoch pl ast. Kyl och
f rysar krossassedan f ör att i sol eri ng, metall och pl ast ska kunna sorterasut.
Stora vi tvaror såsom spi sar och di sk-/ tvättmaski ner ski ckasti l l en
anl äggni ng där f arl i ga komponenter avl ägsnasoch övri ga f rakti oner
f örberedsf ör återvi nning. Först avl ägsnasmi l jöfarl iga ämnen som exempel
PCB. Sedan krossasvi tvarorna så att gl as, pl ast och metal l kan återvi nnas.

5.7 Läkemedel
Överbl i vna l äkemedel ska l ämnasti l l apotek. Inl ämnat l äkemedel behandl asgenom
f örbränni ng på godkända avf al lsförbränningsanl äggni ngar med ef fektiv f örbränni ng
och rökgasreni ng. Ri skavfall som till exempelskärande och sti ckande avf all (kanyler
mm) ska l ämnaspå apotek i särski l da behål lare. Kommunernastår f ör kostnader f ör
hämtni ngav sådant avf al l .
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6 Övr i gt avfal l
Övri gt avf al l avser avf all, som i nte omfattasav kommunal t ansvar el l er
producentansvar, utgörs av avf al l f rån f öretag och andra verksamheter och som
uppkommer i samband med en verksamhetsprodukti on av varor el l er tj änster.
Avf al l et saml asi n av entreprenörer på uppdrag av den enski l da verksamheten och
transporterasti l l en av verksamheternasavtal ade anl äggningar f ör
omhändertagande.

6.1 Avfallsslag och mängder
Avf al l f rån f öretag och andra verksamheter kan utgörasav exempelvisf öl jande
avf al l styper:
Avf al l f rån j ordbruk och andra areel l a näri ngar
Avf al l f rån bygg- och anl äggni ngsverksamhet
Avfal l f rån f asti ghetsskötsel
Avf al l f rån ti l l verkande i ndustri
Avf al l f rån energiutvi nning
Exempel på större i ndustrier el l er f öretag, uppdelat kommunvi s, som producerar
avf al l redovisasi Tabel l 10.

Tabell 10

Större industrier eller företag som producerar avfall

Exempel på st ör r e indust r ier eller för et ag som pr oducer ar avfall
Håbo

Gypr oc, Bender s, I CA Maxi

Knivst a

Habi a Teknofl uor, Vattenfal l s fl i svärmever k

Sigt una

Ar l anda fl ygpl ats

Upplands-Br o

Zal ando, Li vgar det

Uppgi f ter saknasom mängden avf al l som uppstår i kommunerna f rån f öretag och
andra verksamheter.

6.2 Hant ering av avfall från föret ag och andra verksamhet er
Al l a f öretag och verksamheter ska sortera ut matavf al l och restavfal l, som omf attas
av kommunal t ansvar så att det kan hanterasenl i gt kapitel 3.3.
Al l a f öretag och verksamheter har skyl di ghet att sortera ut f örpackni ngar, och andra
avf al l sslagsom angesi f örordni ngarna om producentansvar.
Farl i gt avf al l ska sorterasut och l ämnasseparat. Verksamhetsutövaren har ansvar
f ör att avf al l et l ämnasti l l en transportör el ler mottagare som har de ti l l stånd f ör
transporten el l er hanteringen som behövs. Företag hänvisasti l l val f ri entreprenör
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el l er anl äggni ng f ör upphämtni ng el l er avl ämning av f arl i gt avf al l. Ti l l exempel kan
f öretag l ämna f arl i gt avf all ti l l Ragn-Sel lskretsloppsanläggning på Högbytorp.
Fl ertal et f öretag sorterar också ut återvi nni ngsbart avf all såsom trä, skrot, pl ast,
papper etc.
I kommunerna kan f öretag l ämna sorterat avf al l mot en avgi f t på
återvinni ngscentral erna/kretsloppsparkerna. I några f al l är mängden som f år l ämnas
per besök begränsad. Återvinningscentral erna tar i nte emot f arl i gt avf al l f rån
f öretag.

7 Anl äggni ngar för åt er vi nni ng och bort skaffande av avfal l
I det f öl j ande beskri vs översiktligt de vi ktigaste anl äggningarna som nyttj asf ör
hanteri ng av avf al l f rån kommunerna.

7.1 Avfallsanläggningar i kommunerna
7.1.1

Återvi nni ngscentral er

I kommunerna f i nnsåtervi nni ngscentraler där pri vatpersoner kan l ämna sorterat
avf al l grati soch f öretag kan l ämna avf al l mot en avgi f t. Endast pri vatpersoner kan
l ämna f arl i gt avf al l (gäller f ör samtl i ga anl äggningar). Nedan redovisas
anl äggni ngarna med uppgi f ter om bl and annat öppetti der och mottagen mängd
avf al l 2020. Domi nerande avf all ssl ag år 2020 var trä hosal l a anl äggni ngarna.

Tabell 11

Återvinningscentraler i kommunerna.
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Kommun

Namn på ÅVC

Dr ift

Öppet t ider

Mot t agen
mängd
avfall 2020

Håbo

Väster skog

Egen r egi

måndagar och
onsdagar kl . 9-19,
ti sdagar kl . 9-18,
tor sdagar och
fr edagar 9–16,
l ör dagar och
söndagar kl . 10-16

5 852 ton

Knivst a

Kni vsta
Kr etsl oppspar k

Entr epr enad,
men
åter br uket i
egen r egi

ti sdag ti l l tor sdag kl .
14-20, l ör dag och sön
kl . 9-16

3 903 ton

Sigt una

Vol tgatan

Egen r egi

måndag ti l l tor sdag
kl . 10-18, fr edag söndag kl . 9-17

6 850 ton

UpplandsBr o

Br unna
Kr etsl oppscentr al

Egen r egi

ti sdagar och
tor sdagar kl . 11-19,
fr edagar kl . 11-16,
l ör dag och söndag kl .
10-15

3 530 ton

UpplandsBr o

Skäl l sta
Kr etsl oppscentr al

Egen r egi

måndagar och
onsdagar kl . 11-19,
l ör dagar och
söndagar kl . 10-15

1 920 ton
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På kommunernasåtervi nni ngscentraler/ kretsloppsparker sorterasf raktioner i
behål l are som har skyl tni ng enli gt det nordiska gemensammaskyl tsystemet f ör
avf al l ssortering. De f rakti oner som kan l ämnaspå återvi nni ngscentralerna är bl and
annat:

Avf al l som i nnehåller
i nvasi va arter7

Gl as

Batteri er

Gl ödl ampor, l ysrör och
l ågenergi lampor

Brännbart

Grovpl ast

Deponi rest

Komposterbart
trädgårdsavf al l

Däck med el l er utan
f äl g(endast
pri vatpersoner)

Kyl- och vi tvaror
Papper

El ektroni kskrot

Resårmöbl er

Fri gol i t

Ri s

Farl i gt avf al l (endast
pri vatpersoner)

Skrot och metal l er
Sten, grusoch betong8

Förpackni ngar avgl as,
metal l , papper och
pl ast

Texti l
Träavf al l
Wel l papp och kartong

Gi ps

För avl ämni ng av f örorenade eller renaschaktmassor hänvi sasavf al lslämnare i
dagsl äget ti l l anl äggni ngar som tar emot den typen av avf al l .
7.1.2

Mobi l a återvi nni ngscentral er

I Håbo och Si gtuna kommuner f i nnsutöver de stati onära ÅVC:erna även mobila
ÅVC:er.
I Si gtuna f i nnsen mobi l återvi nningscentral som erbj udsunder sex hel ger per år. I
Si gtuna körs även en Returbi l på f aststäl l d sl inga i kommunen, f ör att saml a i n
brännbart grovavf al l, metall, i nert avf al l, textil , elavfal l och f arl i gt avf all. Turer med
Returbi l en stäl l desi n i börj an av covi d-pandemin, men har i skri vande stund
återupptagi ts.
I Håbo (åren i nnan pandemi n utbröt) ställdesett antal contai nrar ut sex gånger per
år, under månaderna apri l ti l l oktober, vi d en f ast pl atsi Skokl oster. De f rakti oner
som saml adesi n var bl and annat brännbart, metal l , trä, trädgårdsavfal l och f arl i gt
avf al l . Med anl edni ng av covi d-pandemi n ställdesden mobila ÅVC:n in. Under den
kommande säsongen kommer behovet avatt sl änga ol i ka f rakti oner vi a mobi l ÅVC
att sesöver.

7 Behöver vara väl
8 Inklusi ve kli nker,

förpackat vi d avlämning.
tegel och keramik.
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7.1.3

2022-04-14

Bri sta avf al l sanl äggni ng, Ragn-Sel l s

I Märsta l i gger Bri sta avf al l sanl äggning som dri vsav Ragn-Sell s.
På anl äggni ngen f innsen oml astni ngsstati on f ör åttaavf al l sf rakti oner som saml asi
f yrf ackskärl i Knivsta och Si gtuna kommuner. Mat- och restavf al l oml astasoch körs
sedan ti l l respektive behandl ingsanläggni ngar. Förpackni ngar hämtasav FTI AB.
7.1.4

Bri staverket, Stockhol m Exergi

Bri staverket i Märsta, som dri vsav Stockhol m Exergi, är ett kraf tvärmeverk som
producerar f j ärrvärme och el . Anl äggni ngen har två pannor, en f ör f örbränni ng av
bi obränsl e (rester f rån skogsi ndustri n) och en f ör f örbränni ng av avf al l.Omkri ng
240 000 ton avf al l f örbrännsvarj e år f ör f ramstäl l ning av el och värme. Avf al let
renasf rån mi l j ögi f ter i processen.9
Bri staverket f örser f rämst Si gtuna och Uppl ands-Väsby kommuner med f j ärrvärme
och el .
Insaml at restavf all i Si gtuna kommun energiåtervi nnspå anl äggni ngen.
7.1.5

Oml astni ngsanl äggni ng Östuna, PreZero AB

I Östuna i Kni vsta kommun har PreZero en avf al lsanläggning. Här sker f rämst
oml astni ng av avf al l samt sorteri ng av grovavf all och återvi nni ngsprodukter som
saml atsi n f rån närområdet.
Grovavf al l med mera f rån Kni vsta kommun mel lanlagraspå anl äggni ngen.
7.1.6

Avf al l sanl äggni ng på Högbytorp kretsl oppsanl äggni ng,
Ragn-Sel l s

I Uppl ands-Bro f i nns Högbytorpskretsloppsanläggning där Ragn-Sel lsdri ver en
återvi nni ngs- och behandl ingsanläggni ng. Anl äggni ngen är en så kal l ad A-anl äggning
och år 2020 mottogsdrygt 1 484 000 ton avf al l .
Anl äggni ngen tar emot f öl j ande avf al lssl ag: f örorenade j ordar och schaktmassor,
askor, asbest, bygg- och ri vni ngsavfall, verksamhetsavfall, avf al l, brännbart avf all,
träavf al l , deponi rest, avl oppsslam, park-och trädgårdsavfal l, spi llol ja, sl ammer,
l äkemedelsavfall, l ösningsmedel, f ärg, kemikal ier och f örorenade vatten.
På anl äggni ngen f örekommer bl and annat sorteri ng av skrot och metal l ,
komposteri ng av trädgårdsavfall, mell anl agring av exempelvisavl oppsslam,
behandl i ng av bensinstati onsslam, spil lolj a och ol j ehaltigt vatten samt deponeri ng
av i cke f arl i gt avf all och f arl i gt avf all.
På anl äggni ngen f innsen oml astni ngsstati on f ör åttaavf al l sf rakti oner som saml asi
f yrf ackskärl i Håbo och Uppl ands-Bro kommuner. Mat- och restavf al l oml astasoch
körs sedan ti l l närl i ggande respektive behandl ingsanl äggni ngar. Förpackni ngar
hämtasav FTI AB.
7.1.7

Förbränni ngsanl äggni ng på Högbytorp kretsl oppsanl äggni ng, E.ON

På Högbytorp f i nnsen kraf tvärmeanl äggni ng som dri vsav E.ON.

9 https://www.stockholmexergi.se/om-stockholm-exergi/vara-anl aggni ngar/bristaverket/
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I kraf tvärmeanl äggni ngen energiåtervinnsavfal l genom f örbränningoch producerar
el och f j ärrvärme. Bottenaskan som bi l dasvi d f örbränni ngen tasom hand av
grannanl äggni ngen som dri vsav Ragn-Sel ls. Nästan al l metal l som bl i r kvar ef ter
f örbränni ngen kan återvi nnasoch återanvändas.10
Restavf all f rån Håbo och Uppl ands-Bro kommuner energiåtervinnspå anl äggni ngen.
Även brännbart grovavf all f rån kommunerna Håbo, Si gtuna och Uppl ands-Bro
transporterasti l l anl äggningen f ör energiåtervinning.
7.1.8

Bi ogasanl äggni ngen på Högbytorp kretsl oppsanl äggni ng, St1

På Högbytorp f i nns, f örutom Ragn-Sell savfal lsanläggning och E.ON:s
kraf tvärmeanl äggni ng, även en bi ogasanl äggni ngsom sedan våren 2021 dri vsav
St1.11
Matrester och annat organi skt materi al f rån hushål l och f öretag i regi onen rötasi
bi ogasanl äggningen. Vi d rötningen bi l dasbi ogas, bi ogödsel och kompost.
Insaml at matavf al l f rån kommunerna rötasi bi ogasanl äggni ngen på Högbytorp.
7.1.9

Stena Recycl i ng AB

Stena Recycl i ng ABhar en anl äggni ng i Si gtuna kommun där man kan f å hj äl p med
återvi nni ng, avfal lshanteri ng samt uthyrni ng av contai ner uti f rån behov. Anl äggni ng
tar emot papper, pl ast, el ektronik, al ternativa råvaror, wel lpapp.
7.1.10 Övri ga anl äggni ngar
I kommunerna f i nnsäven andra anl äggni ngar som hanterar avf al l såsom
bi l demonteringsanläggni ngar, anl äggningar som enbart hanterar avf al l f rån egen
verksamhet.

7.2 Anläggningar ut anför kommunerna
Utanf ör kommunerna f i nnsf l era anl äggningar som användsf ör återvinning och
bortskaf f ande av avf al l f rån kommunerna, varav de vi ktigaste beskri vsnedan. Övriga
anl äggni ngar som nyttj asär ett antal anl äggni ngar f ör exempelvisåtervi nning av
i ndustri avfal l el ler avf all som omf attasav producentansvar. Sådana anl äggni ngar kan
vara ti l l exempel sorteri ngsanläggningar, i ndustrier som använder återvunna
materi al råvaror i produkti onen (gl asbruk, pappersbruk etc.).
7.2.1

Hovgårdensavf al l sanl äggni ng, Uppsal a

Nordost om Uppsal a l i gger Hovgårdensavf all sanl äggni ng som dri vsav Uppsal a
Vatten och Avf al l AB. Anl äggningen tar emot avf al l f rån verksamheter som har ett
regi strerat kundnummer.
På Hovgårdensavf allsanl äggni ng kan verksamheter l ämna osorterat avf all, sorterat
bygg- och ri vni ngsavfall, förorenade massor, trä, avf al l ti l l kompostering, avf all ti l l
deponi samt asbest och trycki mpregnerat trä. Avf al let som anl änder ti l l
anl äggni ngen sorteraspå pl atsi nnan det går vi dare ti l l material återvinni ng,
f örbränni ng el ler deponering på den egna deponi n.

10 https://www.eon.se/om-e-on/investeringar/ vaermeinvesteringar/ framtidens-kretsloppsanl aeggning
11 https://www.eon.se/om-e-on/investeringar/ vaermeinvesteringar/ framtidens-kretsloppsanl aeggning
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Deponi f raktionen f rån Kni vsta kommunskretsl oppspark transporterasi dagsl äget till
Hovgården f ör vi dare behandling och omhändertagande.
7.2.2

Vattenf al l sf örbränni ngsanl äggni ng, Uppsal a

Statl i ga Vattenfall ABdri ver en anl äggni ng f ör avf al lsförbränning l okali serad i
Bol änderna i Uppsal a. Avf al l f örbrännspå anl äggni ngen och genererar f j ärrvärme, el
och f j ärrkyl a. Restprodukterna vi d f örbränningen bl i r bottenaska och f l ygaska.
Fl ygaskan (askan f rån rökgasreningen) deponerassom f arl i gt avf al l. Bottenaskan
i nnehål l er metaller som materi al återvi nns. Resten är sl agg som ti l l största del består
av grus som användssom konstrukti onsmaterial på deponier.
I dagsl äget transporteraskommunalt avf all f rån Kni vsta kommun ti l l f örbränni ng på
anl äggni ngen.
7.2.3

Sal munge avf al l sanl äggni ng, Norrtäl j e

I Ri mbo, Norrtäl j e kommun, l igger Sal munge avfal lsanläggning. Här kan f öretag
l ämna sorterat avf al l (som vägs) mot betal ning, bl and annat brännbart avf all, skrot
och trä. Anl äggni ngen tar också emot l atri n.
Insaml at l atri navfal l f rån hushåll i Håbo, Si gtuna och Uppl ands-Bro kommuner
transporterasi dagsl äget ti l l denna anl äggni ng f ör vi dare behandl ing.
7.2.4

Käppal a avl oppsreni ngsverk, Li di ngö

Käppal aavl oppsreningsverk på Li di ngö renar avl oppsvatten f rån
medl emskommunerna Danderyd, Li di ngö, Nacka, Si gtuna, Sol lentuna, Solna, Täby,
Uppl ands-Bro, Uppl andsVäsby, Val l entuna och Värmdö.12
I reni ngen tasden näri ng och energi som f i nnsi avl oppsvattnet ti l l vara på och sl am,
bi ogasoch värme producerasoch återf örsti l l samhäll et.
Sl am f rån enski l da avl oppsanläggni ngar i kommunerna behandl aspå Käppal a
avl oppsreningsverk, se kapitel 3.3.6.
Sl amproduktionen på Käppal a är certi f i erad enl igt Svenskt Vattens
certi f i eri ngssystem Revaq.
7.2.5

Uppsal a Bi ogasanl äggni ng, Uppsal a Vatten och Avf al l AB

Bi ogasanl äggni ng l i gger vi d Kungsängensgård. Anl äggningen tar emot och
behandl ar ci rka 43 000 ton organi skt avf al l per år, f rån hushål l och f öretag.
Knappt häl f ten av matavf al let kommer f rån i nvånare i Uppsal a kommun.
Anl äggni ngen tar även emot sl akteri avfal l f rån verksamheter.
Fettavskil jarslam f rån Håbo, Si gtuna och Uppl ands-Bro kommuner transporterasti l l
bi ogasanl äggningen f ör behandling.

12

h ttp s:/ / www.kappala.se/vad-vi-gor/
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2022-04-14

8 Slut not er huvuddokument
N edan an ges f örklarin gar och källh änvisn in gar som h ör till textern a i
avf allsplan en s h u vu ddoku ment.
1

EU 2018/ 851 av den 30 maj 2018 om ändri ng av di rekti v 2008/ 98/ EG om avf al l

2

EU december 2015 ”Att sl uta kretsl oppet –en EU-handl i ngsplan f ör den ci rkul ära
ekonomi n”, https:// www.naturvardsverket.se/ Mi ljoarbete-i-samhal let/ EU-ochi nternati onellt/ EUs-miljooarbete/ Cirkular-ekonomi/
3

Naturvårdsverket ”Att göra mer med mi ndre, Nati onell Avfal lspl an och
avf al l sförebyggande program 2018-2023”, rapport 6857.
4

http:/ / naturvardsverket.se/ Mi lj oarbete-i-samhal let/ Mi lj oarbete-iSveri ge/ Uppdel at-efter-omrade/ Kl imat/ Sveri ges-klimatl ag-och-klimatpoliti skaramverk/
5

Med kommunal t avf al l menasdet som angesi 15 kap. 3 § mi l j öbal ken.

6

Avf al l Web: Mängd i nsaml at kommunal t avf al l, total t i nkl. trädgårdsavfal l
(kg/ person). Summan av mängd utsorterat avf all och restavfall som saml asi n f rån
hushål l och verksamheter i nom kommunalt avf al lsansvar el l er producentansvar,
exkl usive bygg- och ri vni ngsavfal l samt l atri n och avl oppsf raktioner. Mängden
i nkl uderar avf all som hämtasvi d f asti gheten eller l ämnasvi d återvinningscentral er
och återvi nni ngsstationer. Antal personer i nkl uderar permanentboende i nvånare,
gästnätter, f ri ti dshusboende och arbetspl atsnetto.
7

Avf al l strappan el ler avf all shierarki n anger pri oritetsordni ng f ör hur produkter och
materi al ska hanteras. Den är f astsl agen i EU:savf al l sdi rekti v och i mi l j öbalken.
8

I Håbo och Si gtuna kal l asdet återvi nni ngscentral och i Kni vsta och Uppl ands-Bro
kal l asdet kretsl oppspark respektive kretsl oppscentral . I avf al lsplanen skri vs
generel lt ”återvi nningscentraler”.
9

Inkl usi ve f örberedelse f ör återanvändning. Med kommunal t avf all menasdet som
angesi 15 kap. 3 § mi l j öbal ken.
10

Avf al l Web: Andelen avfal l i nsamlat ti l l materi alåtervi nning, i nklusive bi ologisk
behandl i ng, av det mat- och restavf all som saml asi n f rån hushål l och verksamheter
i nom kommunal t avf al l sansvar, avf all som tasemot vi d återvi nningscentral er samt
avf al l som omf attasav producentansvar. Mätsgenom anal ysav uppgi f ter om
uppkomna avf al l smängder. Redovisning kan även ske uppdelat på ol i ka typer av
avf al l .
11

Avser avf al l under kommunal t ansvar, i nklusive avf all f rån enskil da
avl oppsanl äggni ngar, och som transporterasav kommunernasupphandl ade
entreprenörer.
Uppf öl j ning genom enkät ti l l avfal lsabonnenterna avseende upplevd nöj dhet kri ng
avf al l shanteringen och uppl evd service.
12

13

Redovi sasuppdel at på småhusrespekti ve f l erbostadshus.
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1

Bakgrund

De fyra kommunerna Håbo, Knivsta, Sigtuna och Upplands-Bro som denna bilaga avser
benämns hädanefter som kommunerna.
Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om innehållet i en kommunal avfallsplan och
länsstyrelsens sammanställning (NFS 2020:6) ska avfallsplanen innehålla uppgifter om
nedlagda deponier inklusive en bedömning av risken för olägenheter för människors hälsa
eller miljön. För de deponier där kommunen varit verksamhetsutövare ska även uppgifter om
planerade och vidtagna åtgärder redovisas.
Enligt Naturvårdsverkets vägledningsrapport 6760 till föreskrifterna bör det för varje deponi
anges plats och namn. Vidare bör uppgifter anges om typ av avfall som deponerats,
deponiklass, deponerade mängder, deponins utbredning och för vilken tidsperiod som
deponin var i drift, förutsatt att dessa uppgifter finns tillgängliga.
De deponier som redovisas i denna bilaga är upplagsplatser som inte längre tillförs avfall.

2

Genomförd inventering och riskklassning

I kommunerna har inventering av nedlagda deponier genomförts sedan många år tillbaka.
Några av deponierna har klassats utifrån risker och behov av åtgärder.
Den riskbedömning som gjorts av kommunerna och som redovisas i denna bilaga utgår i de
flesta fall inte från Metodik för inventering av förorenade områden (MIFO). Kommunerna har
gjort bedömningen enligt en fyrgradig skala med följande ungefärliga innebörd:
1 – Mycket stor risk, mätningar, undersökningar samt åtgärder behövs
2 – Stor risk, mätningar och undersökningar bör utföras för senare ställningstagande
3 – Måttlig risk, begränsade åtgärder behövs
4 – Liten risk, inga åtgärder behövs
Baserat på riskklassningen har kontroller utförts på vissa deponier och vid vissa deponier har
även åtgärder vidtagits.
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3

Resultat av inventering och riskklassning

I detta kapitel redovisas grundläggande uppgifter om de nedlagda deponierna i kommunerna. I kommunerna har sammanlagt 66 stycken nedlagda
deponier identifierats. Av dessa har en riskklass 1, 7 stycken riskklass 2 och 12 stycken riskklass 3. Övriga tillhör riskklass 4 eller har ej riskklassats.

Tabell 1

Nedlagda deponier.

Kommun

Namn, ID

Typ/Avfallsslag

Fastighetsbeteckning

Planerade/
Genomförda åtgärder

Drifttid

Verksamhetsutövare

Håbo

Nordform deponi 1, St Erik
AB/ ID 147410

Industrideponier

BISTA 16:1

Ingen åtgärd

Nordform deponi 2, St Erik
AB/ID 147409

Industrideponier

BISTA 16:1

Ingen åtgärd

3 (MIFO 2)

Väppeby/ID 147405

Avfallsdeponier – icke
farligt, farligt avfall

VÄPPEBY 7:218;
BISTA 3:12; BISTA
5:26; DYARNE
5:69

Ingen åtgärd

3 (MIFO 2)

Draget/ID 147408

Avfallsdeponier – icke
farligt, farligt avfall

AMERIKA 1:1;
VÄPPEBY 7:1;
BISTA 1:163;
HÅBO –
ALLMÄNNING
1:4

Förstudie ej påbörjad

1 (MIFO 1)

Ingen åtgärd

3 (MIFO 2)

Fastighetsägaren

Riskklass

3 (MIFO 2)

H
Viåsen /ID 147406

Avfallsdeponier – icke
farligt, farligt avfall

VI 11:1
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Kommun

Namn, ID

Typ/Avfallsslag

Fastighetsbeteckning

Planerade/
Genomförda åtgärder

Skörbytippen/ID 147403

Avfallsdeponier – icke
farligt, farligt avfall

BÅLSTA 1:614,
BÅLSTA 3:23

Ingen åtgärd

3 (MIFO 2)

Bränngropen/Skokloster/ID
147354

Avfallsdeponier – icke
farligt, farligt avfall

SKOKLOSTER
2:462

Förstudie pågående

2 (MIFO 2)

Nya tippen, Skokloster
Marina/Sågverk/ID 147357

Avfallsdeponier – icke
farligt, farligt avfall

SKOKLOSTER
2:462

Förstudie pågående

2 (MIFO 2)

Minigolfbanan/ID 147411

Avfallsdeponier – icke
farligt, farligt avfall

ENEBY 1:61

Inventering ej påbörjad

Kalmarsand/ID 147407

Avfallsdeponier – icke
farligt, farligt avfall

BISTA 4:5

Förstudie ej påbörjad

2 (MIFO 2)

Hatet 2.71/Skokloster/ID
147355

Avfallsdeponier – icke
farligt, farligt avfall

SKOKLOSTER
2:71

Ingen åtgärd

3 (MIFO 1)

Sättravretstippen/ID
147356

Avfallsdeponier – icke
farligt, farligt avfall

SKOKLOSTER 2:1

Ingen åtgärd

3 (MIFO 1)

Karpdammen/ID 147404

Avfallsdeponier – icke
farligt, farligt avfall

BÅLSTA 1:614

Förstudie ej påbörjad

2 (MIFO 1)

Skokloster/Vägverket/ID
147374

Avfallsdeponier – icke
farligt, farligt avfall

SKOKLOSTER
14:1

Ingen åtgärd

Schaktmassasdeponi
Gillmarken 1:1/ID 147371

Avfallsdeponier – Icke
farligt, farligt avfall

GILLMARKEN 1:1

Ingen åtgärd

Schaktmassadeponi ENEBY
1:61 (2)/ID 147373

Avfallsdeponier – Icke
farligt, farligt avfall

ENEBY 1:61

Ingen åtgärd

Schaktmassadeponi
ENEBY 1:61 (1)/ ID 147372

Avfallsdeponier – Icke
farligt, farligt avfall

ENEBY 1:61

Ingen åtgärd
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Kommun

Namn, ID

Typ/Avfallsslag

Fastighetsbeteckning

Planerade/
Genomförda åtgärder

Knivsta

Vickebysjön

Hushållsavfall samt
industriavfall

Vickeby 1:9 mfl.

Stort behov av fortsatt
utredning. Allvarliga
föroreningar i utter.

Klass 2

Gredelby 7:51
mfl.

Beräknad vara slutförd
under 2015

Klass 2

Klass 3

Knivstatippen

Sigtuna

Drifttid

Verksamhetsutövare

Riskklass

Område vid Knivsta
reningsverk

Jord-, ler-, bergmassor samt
trädgårdsavfall

Knivsta-Tarv 3:14
mfl.

Behov av utredning i
samband med nytt
bostadsområde.

Lagga Kasby

Schaktmassor av jord och
sprängsten betongrester.
Avfallskoder 17 01 01, 17 05
04

Kasby 3:1

Inväntar anmälan från
VU att vilkor för
slutbehandling är
uppfyllda.

Kungshamn Morga

Grus sprängsten

Fredrikslund 1:1
mfl.

Inga planerade åtgärder
enligt Miljöenheten.

Klass 4

Schaktmassedeponi

Schaktmassor, sprängsten,
rivningsmaterial, betong,
tegel, asfalt, däckrester.

Vrå 3:1

Yttrande från LST
rekommenderar
ytterligare
provtagning/riskbedömn
ing inför exploatering
(MI.2021.481)

Klass 3

Knivsta-Grindstugan

Schaktmassor,
rivningsmaterial, bilskrot

Forsby 2:4,
Forsby 2:1

Inga planerade åtgärder
enligt Miljöenheten.

Albotsväg

Kommunal avfallsdeponi

Södertil 1:178

Okänt
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Kommun

Namn, ID

Typ/Avfallsslag

Fastighetsbeteckning

Planerade/
Genomförda åtgärder

Aludden

Industrideponi

Aludden 1:67,
Sigtuna 2:152

Okänt

Aludden

Schaktmassor

Aludden 1:51,
1:52

Okänt

Beckers industritomt

Brännplats I/H

Broby 12:4, 12:5

Undersökt

Bergatippen

Industri/schakt

Odensala-Berga
1:4, 2:1

Undersökt

Broby

Industrideponi

Arlanda 2:1,
NorrsundaSöderby 7:1

Okänt

Broby

Schaktmassor

Broby 5:1

Okänt

fd soptipp vid kallbadhuset

Kommunal avfallsdeponi

Sigtuna 2:142

Undersökt och sanerad

Fröjdekulle Öv.

Industrideponi

Bärmö 3:1

Okänt

Hammarbro

Industrideponi

Arlanda 2:1

Okänt

Hammarbro

Schakt/grovavfall

Åsby 8:2

Okänt

Bedömd
klass 4

Kåsen

Hushåll/industri

Skepptuna-Ista
1:1

Okänt

Bedömd
klass 4

Lindskrog

Hushåll/industri

Lindskog 1:1

Okänt

Lindskrog deponi

Industrideponi

Arlanda 2:1

Okänt

Lönnsvik

Industrideponi

Steninge 7:1

Okänt
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Kommun

Namn, ID

Typ/Avfallsslag

Fastighetsbeteckning

Planerade/
Genomförda åtgärder

Lönnsvik

Brännplats I/H

Norrsunda-Brista
2:8

Okänt

Märsta Södra

Industrideponi

Valsta 3:5

Okänt

Schaktmassor

Norrsunda-Brista
2:8

Okänt

Schaktmassor

Nederäng 24:1,
30:1

Okänt

Nederängslägenheten

Industrideponi

Nederäng 6:1,
8:1

Okänt

Nederängslägenheten, tipp

Industrideponi

Nederäng 34:1

Okänt

Norslunda

Industrideponi

Norslunda 1:14

Okänt

Norslunda

Schaktmassor

Norslunda 1:1

Okänt

Rävstatippen

Industrideponi

Rävsta 5:7, 5:19

Åtgärder pågår

Sjudargården

Kommunal avfallsdeponi

Sjudargården
1:10

Okänt

Skjutskolan

Hushåll/industri

Rosersberg 2:1

Okänt

Skvalet

Brännplats I/H

Steninge 7:1

Okänt

Steninge

Industrideponi

Steninge 1:20

Okänt

Steninge

Schaktmassor

Steninge 1:1

Okänt

Ej specificerat

Stora Söderby
2:24

Okänt

Märsta Södra
Nederängslägenheten

Stora Söderby
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Kommun

Upplands-Bro

Namn, ID

Typ/Avfallsslag

Fastighetsbeteckning

Planerade/
Genomförda åtgärder

Säbysjön SO.

Industrideponi

Rickeby 6:43

Okänt

Säbysjön SO.

Schaktmassor

Rickeby 8:1

Okänt

Södertil

Industrideponi

Södertil
1:178,1:180

Okänt

Tollsta Södra

Industrideponi

Tollsta 1:10

Okänt

Tollsta Södra

Skrot

Tollsta 3:1

Okänt

Venngarn NO gården

Industrideponi

Venngarn 1:1

Okänt

Venngarn NO gården

Schaktmassor

Drifttid

Verksamhetsutövare

Riskklass

Bedömd
klass 4

Okänt

Österby gård

Slam

Österby 1:1, 2:1,
3:1

Bro. Gamla soptippen

okänd

Brogård 1:84

Ingen åtgärd

Över 60 år

Kommunal

Klass 3

Brunna

okänd

Viby 19:17

Ingen åtgärd

Över 50 år

Kommunal

Klass 4

Lillsjön

okänd

KungsängensTibble 1:331

Omvandlat till parkmiljö

Kommunal

ingen

Kungsängens gamla soptipp

okänd

Kungsängens
Kyrkby 2:1

Ingen åtgärd

Kommunal

Klass 4

Råby Skog

Hushållsavfall

Bro-Råby 3:128

Ingen åtgärd

Kommunal

Klass 4
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Bilaga 5 Uppföljning av tidigare
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1

Introduktion

Nedan presenteras resultatet av uppföljningen av respektive avfallsplan och en gemensam
sammanfattning av uppföljningen av planerna. Mål med målår har följts upp med avseende
på 2020 års siffror om inte annat anges.
Status för de tidigare avfallsplanernas övergripande mål och åtgärder enligt
handlingsprogram har bedömts på en tregradig skala enligt följande:





Ej uppnått/genomfört
Delvis uppnått/genomfört
Helt uppnått/genomfört
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Sammanfattning av uppföljningen

Kommunerna Håbo, Knivsta, Sigtuna och Upplands-Bro har tidigare år haft en avfallsplan för
respektive kommun. Både Knivsta och Upplands-Bro kommuner har i arbetet med de tidigare
avfallsplanerna genomfört mer än hälften av de åtgärder/aktiviteter som planerats. Håbo
kommun har uppnått nästan alla sina delmål i sin tidigare avfallsplan och Sigtuna kommun
har en stor andel delmål från sin tidigare avfallsplan som är uppfyllda eller delvis uppfyllda.
Nedan redovisas sammanfattningar av uppföljningarna för varje kommuns föregående
avfallsplan.

Håbo
I kapitel 3 redovisas de mål, delmål och åtgärder som finns i Avfallsplan 2016–2025 för Håbo
kommun. Nedan presenteras resultat över vilka delmål som är uppfyllda respektive delvis
uppfyllda. Resultatet som redovisas är för år 2021.

Håbo kommun - Föregående avfallsplan

Antal delmål som är uppfyllda

Antal delmål som delvis är uppfyllda

Knivsta
I kapitel 4 redovisas de mål, inriktningsmål och åtgärder som finns i Avfallsplan Knivsta
kommun 2016. I tabellen framgår även vilka av åtgärderna som genomförts. Nedan visas en
sammanställning över fördelningen kring andelen åtgärder som utförts, andelen som är delvis
är genomförda och andelen som inte har genomförts.
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Knivsta kommun - Föregående avfallsplan

Antal åtgärder som är genomförda

Antal åtgärder som delvis är genomförda

Antal åtgärder som inte har genomförts

Sigtuna
I kapitel 5 redovisas de målområden och delmål som finns i Avfallsplan 2016–2020 för
Sigtuna kommun. Nedan visas en sammanställning över fördelningen kring andelen delmål
som uppfyllts, andelen som är delvis är uppfyllda och andelen som inte har uppfyllts.

Sigtuna kommun - Föregående avfallsplan

Antal delmål som är uppfyllda

Antal delmål som delvis är uppfyllda

Antal delmål som inte har uppfyllts
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Upplands-Bro
I kapitel 6 redovisas de inriktningsmål, mål och aktiviteter som finns i Avfallsplan 2019–2023
för Upplands-Bro kommun. I tabellen framgår även vilka av aktiviteterna som genomförts.
Nedan visas en sammanställning över fördelningen kring andelen aktiviteter som utförts och
andelen som är delvis är genomförda.

Upplands-Bro - Föregående avfallsplan

Antal aktiviteter som är genomförda

Antal aktiviterter som delvis är genomförda
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3

Håbo

Mål för avfallshanteringen i Håbo kommun
Måluppfyllelse

Kommentar

Mål 1: Förebygga uppkomsten av avfall
Delmål 1: Mängden insamlat avfall ska ha minskat med
162kg per person till år 2025



Delmål 2: Matsvinn i kommunen ska ha minskat med 20 kg

minskning har skett i kg/pers. Kommunens
 EnEnheten
för måltidsservice arbetar

per person till år 2025

Avfallsmängderna har hittills minskat med 95
kg/invånare. Arbetet med målet bör fortsätta.

kontinuerligt med matsvinn i skolor och
förskolor och mäter skolornas matsvinn 2
ggr/år. Arbetet med målet bör fortsätta.
Mål 2: Öka återanvändningen



Delmål: Öka återanvändningen till år 2025 i kommunen
jämfört med 2014

V i har arbetat med återanvändning av
Byggmaterial på åvc, tex tryckat virke,
kakel, m.m. Skattkammaren visar upp
återanvänt material som sedan går till
utlottning till kommuninvånare. Arbetet
med målet bör fortsätta, avfallet ska ses
som en resurs.

Mål 3: Öka materialåtervinningen
Delmål 1: insamling av textil för materialåtervinning ska öka



Insamling av textil: målet för 2025 är
uppnått.
Avslutas?



Delmål 2: Utsortering av förpackningar till
materialåtervinning ska öka med 10kg per person till år
2025.

Har ökat markant. Den förbättrade
sorteringen hos småhusen i
fyrfackssystemet är så klart en stor del av
förklaringen men det kan även finnas
pedagogiska effekter på
lägenhetshushållen. Arbetet med målet
bör fortsätta, genomföra plockanalys,
kvalitetsuppföljning av fyrfacken.

Delmål 3: Materialåtervinning och annat
materialutnyttjande av byggnads - och rivningsavfall ska vara
70 procent år 2025.




Mål 4: Minska mängden avfall till energiåtervinning
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Målupp-

Kommentar

fyllelse
grovavfall till energiåtervinning
 Mängden
fortsätter att minska och är nu nere på 114

Delmål 1: Minska på mängden brännbart avfall på
återvinningscentralen med 110 kg per person till år 2025.

kg/per person (måltal 174 kg). Arbetet med
målet bör fortsätta, avfallet ska ses som en
resurs.



Delmål 2: Minska mängden kärl - och säckavfall som går till
förbränning med 45 kg per person till år 2025.

Den insamlade mängden restavfall 2021, har
minskat med 45 kg/per personjämfört med
samma period 2020. Den förbättrade
sorteringen hos småhusen i fyrfackssystemet
är så klart en stor del av förklaringen men det
kan även finnas pedagogiska effekter på
lägenhetshushållen.



Mål 5: Avfallshanteringen ska vara en naturlig del i den
kommunala planeringsprocessen.



Delmål 1: I alla bygglovsärenden ska fastighetsägare
informeras om råd och anvisningar gällande transportvägar

Infört Teknisk handbok, samarbetet med
bygglovsavdelning på väg att förbättras.

och avfallsutrymmen i kommunen.
Avslutas?



Delmål 2: Höja kunskapen om avfallsfrågor i kommunen.

Genomfört internutbildningar avfall, krävs
dock kontinuerligt så arbetet bör fortsätta men
kanske inte som mål i kommande avfallsplan?



Mål 6: Avfallsverksamheten ska utgå från kundens behov
och tillhandahålla god service.

appen samt nytt insamlingssystem,
 Infört
fyrfack. Genomföra kundundersökningar

Delmål: Minst 90% av hushållen är nöjda med
avfallshanteringen till år 2025.

kommande år.
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4

Knivsta

Mål för avfallshanteringen i Knivsta kommun
Måluppfyllelse

Kommentar

Inriktningsmål 1 Klättra uppåt i avfallstrappan

1A Minimera avfallsmängderna



Genomfört



Fortsatt prioritering



Har etablerats genom utökad

materialåtervinning ska utökas.

Utveckla mätmetod och rutiner för uppföljning av mängder
till återbruk.



Arbetet pågår

Mängden onödigt matavfall, så kallat matsvinn, ska minska.
Minskningen ska uppnås genom att kommunicera



Fortsätta följa upp via plockanalyser

Inrätta en kretsloppspark med återbruk, återvinning av
byggavfall och energirådgivning vid Knivsta
återvinningscentral.

Ökad återanvändning och återvinning av byggavfall på
återvinningscentralen genom utsortering av exempelvis
isolering, träprodukter, fönster, dörrar, tegel, stenprodukter
och bad- och köksutrustning.

Möjligheterna att lämna textilier till återanvändning och

återbruksverksamhet vid kretsloppsparken.

miljövinster och fortlöpande ge återkoppling.

Uppdatera inköpspolicy och inköpsrutiner för att öka
medvetenheten bland kommunens verksamheter om vikten
att förebygga att avfall uppstår.




Organisera internt webbaserat återbrukssystem för
kommunens verksamheter på intranätet.
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Målupp-

Kommentar

fyllelse



1B Ökad material- och energiåtervinning



Arbeta med att utöka sorteringen så att de nationella
målnivåer som satts till år 2020 för förpackningar och
returpapper kan uppnås.

Genom införandet av fastighetsnära insamling
har sorteringsgraden ökat för förpackningar
och returpapper.



Fortsätta verka för detta.

Ny uppdaterad avfallstaxa infördes 2021 i

av hushållsavfall.



Arbeta för att öka utsorteringen och omhändertagandet av
matavfall som uppstår i restauranger och livsmedelsbutiker.



Arbetet kommer att fortsätta in i nästa
planperiod.

Fortsatt utredning av tekniska möjligheterna till egen
behandling av matavfall med biogasutvinning, med



Utredning avslutad utan åtgärd.

Verka för nyetablering av återvinningsstationer för
mottagning av förpackningar och tidningar utanför tätorten,
såsom Lagga samhälle, Vassunda pendlarparkering och
Norra Alsike.

Använda taxan som styrmedel för att stimulera till sortering

syfte att öka incitamentet för förbättrad
sortering.

utgångpunkt i utförd förstudie/examensarbete.

Skapa ett system som möjliggör en effektiv och lokal
återföring av näringsinnehållet i avloppsvatten från slutna
tankar, i samverkan med lokala lantbruksaktörer.



Behandlingsanläggning etablerad under 2021 i
syfte att återföra slamprodukter från enskilda
avlopp till kretsloppet.



Samarbete med LRF har etablerats i syfte att

fosforfällor.

Ta fram policy för fettavskiljare hos verksamheter för ökad
insamling och biogasutvinning ur fettavfall.



Policy utarbetad men ännu inte antagen.

Hitta lokal avsättning för fosfor från minireningsverk och
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Målupp-

Kommentar

fyllelse



Se till att fettavfall samlas in från alla verksamheter där
sådant avfall uppkommer samt från hushåll med stora

Ej utfört.

mängder fettavfall.



1C Alla kommunala verksamheter ska sortera sitt avfall



Ej utfört.

förpackningar från kommunens verksamheter.

Kommunens förvaltningar ska ta fram checklista för sin
verksamhet utifrån avfallsplanen.



Planeras för i kommande avfallsplan.

Gemensam upphandling för hämtning av tidningar och



1D Fortsatt minskning av mängden avfall till deponi

Fortsätta utveckla fraktionerna på återvinningscentralen för
att minska mängden blandat avfall.



Etablering av eftersortering av grovafall har
bidragit till minskade deponimängder.

Ta emot isolering separat på återvinningscentralen för
materialåtervinning.



Påbörjat samarbete Prezero.

Utökade informationsinsatser.



Löpande uppdatering av webbplats.

Förbättra möjligheterna att lämna ljuskällor och
småelektronik. Antalet insamlingsplatser ska utökas med

 Ännu inte genomfört.

Inriktningsmål 2 Minimerad miljöpåverkan

2A Minskad andel farligt avfall och elavfall i soppåsen

minst två publika insamlingsställen.
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Målupp-

Kommentar

fyllelse
Utreda nya insamlingslösningar för insamling av farligt avfall
och elavfall.



Efter genomförd utredning etablera enkel
insamlingslösning motsvarande “Samlaren”.

I samarbete med miljöenheten öka kunskapen om



Fortsatt arbete under kommande planperiod.

företagens hantering av farligt avfall, exempelvis genom
uppföljning av den årliga miljörapporteringen.



2B Fortsatt hög kvalitet på insamlat matavfall



Fortsatta informationsinsatser genom medverkan i
nationella kampanjer, utökade aktiviteter i sociala medier
och nyhetsutskick för att bibehålla dagens goda kvalitet .



Utökning och systematisering av insamlingspersonalens
rapportering av felsortering.

Fortsatt arbete under kommande planperiod.

Löpande rapportering infört via
verksamhetssystem samt information till
abonnent på plats.

2C Liten miljöpåverkan från avfallsinsamlingen

Kravställande vid upphandling av avfallshämtning och
transporter för att få en störningsfri hämtning som



Infört i kravspec vid ny upphandling av
avfallsentreprenör.



Ej utfört.

tillgodoser en bra boende- och arbetsmiljö.
Utreda om alternativa insamlingssystem i nya
bostadsområden kan bidra till att minska störningar vid
hämtning.



2D Liten miljöpåverkan från gamla deponier

Undersökning enligt fas 2 av Mifo-metoden av de nedlagda
deponier som Länsstyrelsen bedömt tillhöra riskklass 2,
samt undersökning av områden som är aktuella för
byggnation.

 Ej utfört.

Inriktningsmål 3 En avfallshantering anpassad till
människan
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Målupp-

Kommentar

fyllelse
3A Fortsatt samverkan för en god arbetsmiljö



Beaktat i nuvarande upphandling.

Krav i entreprenader på dokumenterade rutiner för
arbetsmiljöarbetet och systematisk löpande uppföljning.



Beaktat i nuvarande upphandling

Genom dialog med fastighetsägare och byggherrar samt
granskning av planer och bygglov skapa bra förutsättningar



Rutiner är fastställda mellan avfallsenheten
och berörda verksamheter



Dialog genomförd med början hos kommunalt
bostadsbolag.



Genomfört.



Förbättrade rutiner framtagna för ökad



Alternativa system till miljörum har utretts.



Enkätundersökning genomförd 2020 genom
“Kritik på teknik”.



Genomförd.

Samverkan mellan kommun, entreprenör och
fastighetsägare. Tydliggörande av roller och
ansvarsfördelning i avtal och upphandlingar.

för en god arbetsmiljö.
3B Enkla och lättillgängliga insamlingssystem

Genom dialog med fastighetsägare och byggherrar
uppmuntra dem att skapa bra möjligheter för de boende att
sortera ut avfall för återvinning.
Verka för etablering av fler återvinningsstationer för
förpackningar och tidningar inom kommunen.
Beakta avfallshanteringen tidigt i planprocessen.

Utreda om alternativa insamlingssystem i nya
bostadsområden kan bidra till att öka tillgänglighet och
återvinningsgrad.
Undersöka invånarnas nöjdhet med kommunens
insamlingssystem samt tillgängligheten till dem genom

kommunikation i planprocessen.

enkätundersökning vart tredje år.
3C Hög medvetenhet och kunskap

Ta fram en kommunikationsplan för uppfyllande av målen i
avfallsplanen.
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Målupp-

Kommentar

fyllelse



Vid nyetablering av flerbostadshus delas riktad
information ut.



Ny tjänst i form av avfallsingenjör inrättad.

Ej genomfört.

om sortering och förebyggande av avfall.



Ta fram checklista för företagens avfallshantering som kan
användas av miljö- och livsmedelsinspektörer.



Ej genomfört.

Dialog med entreprenörerna om att sophämtare och
personal på återvinningscentralen kan fungera som



Delvis genomfört på Kretsloppsparken.

Kommunen ska medverka vid årlig utbildning av
entreprenörernas personal.



Genomfört.

Riktad information till hushåll med enskilda avlopp om
återföring av avloppsfraktioner, och vikten av att inte tillföra



Genomfört.



Genomfört under planperioden.

Riktad information till hushåll i flerbostadshus för att skapa
engagemang och öka intresset för utsortering av matavfall,
förpackningar och tidningar.

Införa ny informatörstjänst för att öka kunskapen om
förebyggande av avfall och hållbarhetsarbete hos skolor,
föreningar och allmänheten.

Riktad information och rådgivning till företag i kommunen

”ambassadörer”.

föroreningar till avloppet.

Inriktningsmål 4 Effektiva system för avfallshantering

4A Effektiv avfallshantering

Upphandling av nya avtal för insamling och behandling.
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Målupp-

Kommentar

fyllelse
Utreda möjligheten att införa fastighetsnära insamling med
flerfackskärl vid en- och tvåfamiljshus.



Infört oktober 2020.

Driva på utvecklingen till fler gemensamma hämtställen och
delning av kärl för en- och tvåfamiljshus.



Ej aktuellt efter införandet av fyrfackskärl.

Utreda plats för ytterligare en återvinningscentral, för att
säkra kapacitet vid ökat invånarantal.



Arbetet har utvecklats till att bygga ut befintlig
Kretsloppspark. Uppförande av ytterligare en
park senareläggs.

Föra en dialog inom kommunen och med andra aktörer om
lokalisering av avfallsrelaterad verksamhet.




Avtal mellan kommunen och FTI där etablering av två nya
återvinningsstationer 2015 och ytterligare minst en 2016
villkoras.

Inte aktuellt då kommunen infört
fastighetsnära insamling för småhus och
fritidshus.



4B Avfallshantering ska finnas med i
planeringsprocesserna

exploatering.



Se över rutiner och riktlinjer för avfallsrelaterad granskning
av planer och bygglov.



Se över rutiner och riktlinjer för avfallsplanering vid

5

Dialogen pågår.

Medverkar i kommunens centrala
stadsutvecklingsstrategiprogram.

Genom omorganisation inom
samhällsbyggnadskontoret är avfallsenheten
involverad i processerna.

Sigtuna

Mål för avfallshanteringen i Sigtuna kommun
Målupp-

Kommentar

fyllelse
MÅLOMRÅDE 1 - FRÅN AVFALL TILL RESURS
Delmål 1: Materialåtervinningen ska öka – År 2020 ska
minst 50% av allt hushållsavfall materialåtervinnas.
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Målupp-

Kommentar

fyllelse
Delmål 2: Återanvändningen ska öka – År 2020 ska minst 5
% av mängden grovavfall som lämnas till ÅVC återanvändas.



Ny ÅVC har öppnats där vikt läggs på att öka
materialåtervinning. Ny entreprenör har
upphandlats där särskilt fokus på att avfall
som samlas in ska utsorteras för att öka
andelen material som kan materialåtervinnas
och återbrukas.

Delmål 3: Matsvinn ska minska i Sigtuna kommuns egna
verksamheter – År 2020 ska mängden matsvinn från Sigtuna
kommuns förskolor, grundskolor och Arlanda gymnasium
minskat med 25 % jämfört med år 2014.



Måltidsservice har minskat matsvinn med 10%



Har inte mätts, men samtidigt informeras vi



Infört nytt insamlingssystem 4-fack där vi har
en driftledare som följer upp och åtgärdar

årligen som hållbarhetsmål. Vilket de klarat
med marginal.

MÅLOMRÅDE 2 - AVFALLSHANTERING MED MÄNNISKAN I
FOKUS
Delmål 1: Medborgarna bidrar till ett hållbart samhälle – År
2020 ska medborgarnas medvetenhet om vad enskilda
individer kan göra för att bidra till en hållbar utveckling ökat
Delmål 2: Arbetsmiljön för dem som hanterar avfall ska vara
god – År 2020 ska minst 50 % av antalet identifierade svåra
hämtställen ha åtgärdats.

dagligen om att vi måste ta hand om vår
planet.

dessa. Arbete med målet bör fortsätta.
2019 visar att ca 75% av
 Undersökning
invånarna var nöjda med insamlingen. I slutet

Delmål 3: God service – År 2020 ska minst 90 % av
hushållen vara nöjda med hur avfallshanteringen som
helhet fungerar i kommunen.

av 2020 har nytt insamlingssystem med bättre
service införts samt en ny ÅVC, men ingen
kundnöjdhet gjorts.




MÅLOMRÅDE 3 - FARLIGT AVFALL I RÄTT SPÅR

Delmål 1: Mängden felsorterat farligt avfall ska minska – År
2020 ska minst 95 procent av hushållen veta hur farligt
avfall ska hanteras.

Bara 80% vet hur göra rätt enligt Sveriges
Kommuner och Landsting rapport Kritik på
teknik från 2019. Arbete med målet bör
fortsätta.

Delmål 2: Det ska vara lätt att göra rätt med farligt avfall –
År 2020 ska det erbjudas insamlingssystem för farligt avfall,
inklusive smått elavfall, från alla dagligvaruaffärer.



Samlaren finns utplacerad på 2 platser samt
insamling via returbil som stannar på
förbestämda platser i kommunen. Kommunen
erbjuder Röd box med gratis tömning vid
beställning. Arbete med målet bör fortsätta.
Eventuellt hitta andra/nya vägar för att nå
målet.
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Målupp-

Kommentar

fyllelse



Delmål 3: Negativ miljöpåverkan från nedlagda deponier ska
minska – Senast år 2020 ska alla nedlagda deponier för
hushållsavfall riskklassificerats och åtgärder planerats.

Inga övergripande arbeten har lagts ned på
åtgärder av de nedlagda deponierna, och inga
övergripande arbeten kring att klassa dessa
har genomförts under perioden.

6

Upplands-Bro

Mål för avfallshanteringen i Upplands-Bro kommun
Mål och aktiviteter/åtgärder

Inriktningsmål 1.
En hållbar avfallshantering anpassad till
människan

Måluppfyllelse

Kommentar



Mål 1a: Öka medvetenheten och kunskapen kring
hållbar konsumtion
1. Använda fler mediekanaler för information till
invånare och verksamheter och lyfta frågan kring

AvfallsAppen lanserades för en smidigare
1.kommunikation
med hushållen i kommuner. Appen

hållbar konsumtion i samband med olika
kommunevent.

2. Ta fram sorteringsanvisning med bilder för att de
med läs- och skrivsvårigheter samt bristfälliga

kommer att utvecklas succesivt med nya funktioner,
flera användningsområden och för mer information till
flera användare.



kunskaper i det svenska språket ska kunna ta till sig
informationen.
3. Uppmuntra till och medverka i skolprojekt
anpassade till elever i olika årskurser, där
avfallsminimering och avfallshantering står i fokus.

2. Aktiviteten ska utföras efter etablering av ett nytt
nordiskt symbolsystem för avfall. Nya skyltar med nya
symboler har installerats på kommunens
kretsloppscentraler 2021. .



Utveckla koncept där barn står som budbärare till
sina föräldrar. Genomförs i samarbete med
utbildningskontoret.

3. Avfallsavdelningen tillsammans med
kommunekolog och miljöstrateg ger ekonomiskt stöd
till produktion av Natur & Miljöboken som levereras
till elever i kommunens skolor.
Arbetet planeras även med minimering av matsvinn i
skolor.
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Bilaga 5 Uppföljning av tidigare
avfallsplaner

Mål och aktiviteter/åtgärder

Målupp-

Kommentar

fyllelse
Mål 1b. År 2023 ska minst 90 % av hushållen vara
nöjda med hur avfallshanteringen fungerar i
kommunen
1.Ta fram en kommunikationsplan för
avfallsverksamheten som knyter an till avfallsplanens
mål.

2. Tydliggöra hur insamlingssystemet fungerar och
förmedla det kretsloppstänkande som genomsyrar
kommunens arbete.




1. En gemensam kommunikationsplan har tagits fram
vid införande av fyrfackssystemet.
Kommunikationsplanen ska utvecklas av
kommunikatör med hänsyn till en ny gemensam
avfallsplan.
2. En informationskampanj var genomförd i samband
med införande av fyrfackssystemet. Arbete med
information ska utvecklas för att förbättra
sorteringsgrad även hos hushåll i lägenheter samt
verksamheter.

informera sina hyresgäster.



4. Öka kunskapen om avfallsfrågor inom kommunens
kontor och bolag.



5. Främja insamlingssystem som gör
avfallshanteringen mer tillgänglig och bekväm för



3. Ta fram råd till fastighetsägare om hur de kan

användare.
6. Lyfta fram goda exempel på utrymmen för
avfallshantering som kan användas som inspiration
för byggherrar och fastighetsägare.
7. Göra enkätundersökning för att ta reda på vad som
saknas för att fler avfallslämnare ska bli nöjda.

3. Arbetet pågår dock ofta med individuell rådgivning
vid olika tillfällen. Gemensam informationsinsats
behöver utarbetas framöver.
4. Aktiviteter planeras med bättre information till
kommunens verksamheter om sortering och hämtning
av avfallsfraktioner av upphandlade entreprenören.
5. Utredning av olika insamlingssystem var genomförd
för att välja det bästa systemet för villahushåll vilket
sedan infördes i kommunen enligt politiskt beslut.



6. Inom projekt för nybyggnation rekommenderas



7. Enkätundersökning planeras att utföras en tid efter
införande av fyrfackssystemet.



1. Arbetsmiljöfrågor är alltid en punkt på

modern utformning av avfallsutrymmen enligt Avfall
Sveriges vägledning.

Mål 1d. Skapa god arbetsmiljö på befintliga och nya
hämtningsplatser
1. Stödja entreprenörer i deras arbete med
förbättring av arbetsmiljö hos sina medarbetare. Vara
behjälpliga för entreprenörer i utredning av optimala
lösningar för att åtgärda arbetsmiljöproblem.

samordningsmöten med entreprenören. Kommunen
ser dock i första hand att arbetsmiljöfrågorna är
entreprenörens ansvar. Kommunen är entreprenören
behjälplig med lösningar och eventuella åtgärder.
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Bilaga 5 Uppföljning av tidigare
avfallsplaner

Mål och aktiviteter/åtgärder

Målupp-

Kommentar

fyllelse
2. Maskinella lösningar ska prioriteras i första hand
vid alla nybyggnationer och större ombyggnationer.

lösningar prioriteras vid nybyggnationer
2.omMaskinella
det finns möjlighet för installation av flera
behållare för källsortering.

3. Tydliggöra krav på arbetssätt avseende
arbetsmiljöarbete i upphandlingar.

Upphandlingsdokument har punkter med tydliga
3.arbetsmiljökrav
för entreprenören vilka beaktas vid
utvärderingar.

4. Medverka och bidra till en god dialog mellan
fastighetsägare och entreprenör i deras
åtgärdsprocess inom arbetsmiljöarbetet.



4. Kommunen medverkar vid behov för att hitta bra



1. Fortsätter samarbeta med välgörandeorganisation

lösningar både för kunder och för att främja
entreprenörens arbetsmiljöarbete.

Inriktningsmål 2.
Ta vara på avfallet som resurs
Mål 2a. Avfall ska förebyggas och en större andel
produkter och material återanvändas
1. Medverka till fortsätt utveckling av system för
insamling och återanvändning av kläder och textilier.

2. Uppdatera inköpspolicy och inköpsrutiner för att
öka medvetenheten bland kommunens verksamheter
om vikten att förebygga att avfall uppstår.
3. Utreda möjligheten att skapa internt webbaserat
återbrukssystem för kommunens verksamheter på




intranätet.

4. Arrangera leksaksbyte i samband med lämpliga
event i samarbete med berörda aktörer.
5. Fortsätta utvecklingsarbete med återbruk på
kretsloppscentraler genom utöka antal sorter av varor
för återanvändning, t ex byggmaterial, cyklar, möbler

Human Bridge som tar hand om hela flöde av textilier
både för återanvändning och återvinning.
2. Dokumenten bör utarbetas i samverkan med alla
kommuner i den kommande gemensamma
avfallsplanen.
3. Det finns en grupp Köp-Byt-Sälj på intranät som har
143 deltagare och är aktiv med respektive annonser.
Arbetet bör kunna utökas för att ge invånare möjlighet
att komma åt överblivet materiell.




mm.
Mål 2b. Materialåtervinningen ska öka och mängden
felsorterat avfall i soppåsen ska minska jämfört med
2018
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4. Arbete frös pga pandemin men ska fortsätta efter
borttagande av alla restriktioner.
5. Utvecklingsarbete pågår och ska fortsätta med
aktiviteter i den kommande gemensamma
avfallsplanen.
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Bilaga 5 Uppföljning av tidigare
avfallsplaner

Mål och aktiviteter/åtgärder

Målupp-

Kommentar

fyllelse
1. Avfallstaxan ska ha miljöstyrande effekt för att
stimulera till utökad sortering av hushållsavfall.
2. Utsortering av fraktionerna
tidningar/kontorspapper, pappers -, glas-, metall- och
plastförpackningar, farligt avfall och elavfall ska finnas




1. Avfallstaxan har tagits fram med tydlig
miljöstyrande effekt vilket ekonomiskt bidrar till
källsortering.
2. Arbetet pågår men är inte klart än. Det finns en del
verksamheter som har dispenser pga till exempel
platsbrist mm. Arbetet ska fortsätta.

i alla kommunala verksamheter och i kommunens
eget fastighetsbestånd.
3. Samarbeta med FTI och andra aktörer för
utveckling av insamlingsplatser för förpackningar och
tidningar samt identifiera områden där



återvinningsstationer behövs.
4. Utveckla insamlingssystemen för källsorterade
fraktioner tillsammans med berörda aktörer.
5. Ställa krav att platser/anläggningar för
avfallshantering inom nybyggområde ska utformas
med möjlighet till källsortering av förpackningar och
tidningar.
6. Öka sorteringsgraden av grovavfall på
kretsloppscentralerna med nya materialfraktioner av

diskuteras på samrådsmöten med FTI.



4. Ett nytt insamlingssystem med fyrfackskärl för



5. Krav på bra avfallshantering i nybyggområde ställs



6. Utvecklingsarbetet fortsätter för att förbättra
sorteringen av grovavfall. Kommunens KLC har

t.ex. plast, planglas, olika sorts metaller, lastpallar och
textilier.

7. Förbättra sortering genom demontering av
grovavfall till olika fraktioner på

3. En ny trend med FNI (fastighetsnära insamling)
ställer nya krav till placering och utformning av
sorteringsstationer närmare till bostäder. Planer

småhus infördes i slutet av 2020.

alltid i remissvar och kommuniceras med projektledare
och byggherrar under projektprocesser.

begränsningar gällande utrymme och därmed antalet
containrar. Olika lösningar ska provas för att nå
målen.



kretsloppscentralerna, t ex däck från fälg, möbel.

7. Målet ska ses om för att hitta andra lösningar pga
storlek av KLC. Vi säljer däck med fälg. Bra möbler och
artiklar går till bytesboden för återanvändning mm.

Mål 2c. Förebyggande, återanvändning och
materialåtervinning av bygg- och rivningsavfall ska
öka
1. Driva informationskampanjer om miljönyttan med
effektiv hantering av byggmaterial och förebyggande
av byggavfall, att spillmaterial vid byggproduktion ska
minimeras och byggvaror hushållas.
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1.Arbetet påbörjades med framtagande av Direktiven
för Upplands-Bro hus.
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Bilaga 5 Uppföljning av tidigare
avfallsplaner

Mål och aktiviteter/åtgärder

Målupp-

Kommentar

fyllelse
2. Inom tillsyn över hanteringen av bygg- och
rivningsavfall ställa krav via materialinventering,
kontroll/rivningsplan och deponideklaration vid
slutsamråd för att kontrollera att lagen följs.
3. Utreda möjlighet att ordna utsortering och
återbruk av överblivet byggmaterial på
kretsloppscentralerna.
4. Ta fram goda konkreta exempel för att visa hur
målet kan uppnås.





2.Det finns standardkrav till hantering av byggavfall
från bygglov som även kan kompletteras med högre
särskilda krav för att nå målet.

3. Utvecklingsarbetet pågår för att hitta möjlighet och
passande plats trots brist på ytor i kommunens KLC.
Olika lösningar ska provas för att nå målet.

Planeras i samarbete med andra aktörer, t ex
4.bygglov
och byggherrar.

Mål 2d. Mängden matavfall som slängs i onödan ska
minska
1. Öka kommuninvånarnas medvetenhet om
matsvinnets påverkan på miljön och ekonomin.

2. Genomföra projekt i skolor, skolkök och storkök för
att öka medvetenheten kring matsvinn i syfte att det
ska minska.
3. Arbeta med kommunikationsprogram för
minskning av matsvinnet.



1. Olika mediekanaler används för information om



2. Planera projektet i samarbete med
utbildningsavdelningen samt verksamheter.



3.Minskning av matsvinnet ska vara en punkt i
kommande gemensam kommunikationsplan.

negativ påverkan av matsvinnet, t ex Miljöalmanackan
och tidningen Uppslaget.

Mål 2e. Andelen matavfall som sorteras ut ska vara
minst 70 % till 2023
1. Öka invånares medvetenhet om
matavfallsinsamlingens betydelse för miljön och
ekonomin. Det vill säga det matavfall som ändå
uppstår ska samlas in och behandlas biologiskt till
biogas och biogödsel.
2. Utsortering av matavfall ska finnas i alla
kommunala verksamheter och i kommunens eget
fastighetsbestånd.
3. Delta i matavfallskampanjer för att främja
matavfallsinsamling.





1.Med införande av fyrfackskärl ökade insamling av
matavfall så att den blev en större fraktionen än
restavfall. Allt matavfall går till biogasproduktion.

2.De flesta kommunala verksamheter sorterar
matavfall men det finns en del som har dispens.
Arbetet fortsätter för att lösa problem och nå målet
3. Under fem år deltog kommunen i en regional
kampanj tillsammans med andra kommuner i
Stockholms län.
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Bilaga 5 Uppföljning av tidigare
avfallsplaner

Mål och aktiviteter/åtgärder

Målupp-

Kommentar

fyllelse
4. Regelbundet genomföra uppföljning av mängder
matavfall (följa upp statistik) med återkoppling till
avfallslämnare för att påverka/utmana till bättre
sortering.
5. Utveckla insamling av matavfall från verksamheter
särskilt från restauranger, storkök, livsmedelsbutiker



4.Gemensam uppföljning av statistik genomförs



5. Arbetet pågår med regler för hantering av matavfall
från olika verksamheter i samverkan med entreprenör.



1.Besökare på KLC hänvisas till deponicontainer som



2.Personalen på KLC är alltid behjälplig med

regelbundet. Resultat presenteras i AvfallsAppen,
Miljöalmanacka och i tidningen för inspiration till
bättre sortering.

mm. Kontroll kan samordnas i samband med annan
tillsyn.
Mål 2f. Fortsatt minskning av mängden avfall till
deponi
1. Fortsätta utveckla sortering av fraktionerna på
kretsloppscentralerna för att minska mängden avfall
till deponi.
2. Kommunikation kring vad som ska sorteras ut och
var det ska lämnas. Uppdatera sorteringsguide.

sista utväg och som undantag efter färdig sortering.

hänvisning för sortering. Översiktskarta över
anläggningarna finns på kommunens hemsida och i
miljöalmanackan En gemensam sorteringsguiden bör
tas fram i framtiden.

Inriktningsmål 3.
Allt avfall hanteras miljöriktigt för en
hållbar miljö
Mål 3a. Andelen farligt avfall och elavfall i soppåsen
ska minska jämfört med 2018.
1. Informationskampanjer till kommuninvånare med
fokus på varför det är viktigt att sortera ut farligt
avfall och elavfall, vad som ska sorteras ut och var det
ska lämnas.
2. Utveckla säkra och lättillgängliga system för
insamling av hushållens farliga avfall.




1.Hantering av farligt avfall och elektronik är alltid en
viktig punkt i information till invånare och
verksamheter, t ex i Miljöalmanacka, Sorteringsguiden
och t ex i soprum i fastigheter.
2.Mobilinsamling av farligt avfall och småelektronik är
tillgänglig för invånare fyra gången per år. Två
Samlare för farligt avfall finns på allmänna platser i
Kommunhuset i Kungsängen och i Bro.

3. Kommunens verksamheter ska ha kontroll på vilket
farligt avfall som uppstår och förvissa sig om att
hantering, borttransport och omhändertagande sker
på ett korrekt sätt.
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3.En entreprenör är upphandlad för bl.a hämtning av
farligt avfall och elavfall från kommunens
verksamheter.
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Bilaga 5 Uppföljning av tidigare
avfallsplaner

Mål och aktiviteter/åtgärder

Målupp-

Kommentar

fyllelse
4. Information och kontroll över hantering av farligt
avfall och elavfall hos verksamheter ska samordnas i
samband med annan tillsyn.
5. Ställa tydliga krav till byggherrar på hantering av
farligt avfall i bygg- och rivningslov.




4. Öka samarbetet med miljöenheten kring företagens
hantering av farligt avfall.
5.Det finns standardkrav till hantering av farligt avfall
från bygglov som kan kompletteras med högre krav
för att nå målet.

Mål 3b. Hålla hög kvalitet på insamlat matavfall
1. Fortsatta informationsinsatser riktade till både
hushåll och verksamheter genom medverkan i
nationella kampanjer och utökade aktiviteter i sociala
medier.
2. Förbättra avvikelserapportering från chaufförer.



1. Under fem år deltog kommunen i en regional



2.Det finns krav på entreprenören att chaufförer ska
rapportera avvikelser vid felsorterat matavfall enligt

kampanj tillsammans med andra kommuner i
Stockholms län. Olika sociala medier används för
informationsinsatsen gällande matavfall.

avtal.
3. Effektivisera åtgärder mot felsorterat matavfall så
att det sorteras på ett korrekt sätt.



3.Det finns tydliga rutiner för hantering av felsorterat



1.Nästan alla fordon hos upphandlade entreprenörer
kör på biogas enligt krav i upphandlingar.



2.Entreprenörer använder särskilda IT-program för att



3.Miljöeffekter beaktas alltid vid utredningen av nya

matavfall.

Mål 3c. Minimera miljöpåverkan vid insamling av
hushållsavfall
1. Arbeta för att avfallshantering i största utsträckning
ska göras med fordon som drivs av förnyelsebara
drivmedel.
2. Verka för en god och genomtänkt logistik för
avfallstransporter.
3. Avväga positiva och negativa miljöeffekter inför
förändringar av hämtningssystemet.

optimera logistiken i körlistor.

insamlingssystem.

Mål 3d. Liten miljöpåverkan från gamla deponier
1. Förnya riskklassificering av nedlagda deponier för
hushållsavfall.
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1.Uppföljning av behov för utredning av gamla
deponier ska genomföras i samarbete med
miljöenheten.
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Bilaga 5 Uppföljning av tidigare
avfallsplaner

Mål och aktiviteter/åtgärder

Målupp-

Kommentar

fyllelse
2. Säkerställa att markägare genomför nödvändiga
åtgärder för att minska miljöpåverkan från gamla
deponier.

med miljöenheten vid kontroll av status av
2.Medverka
gamla deponier.

Inriktningsmål 4.
Effektiva system för avfallshantering
Mål 4a. Utveckla insamlingssystemet utifrån
funktionalitet och ekonomi
1. Främja moderna insamlingssystem utifrån miljöoch arbetsmiljöperspektiv via avfallstaxa.



2. Vara behjälpliga för fastighetsägare att de kan
optimera insamlingsplatser utifrån funktionalitet och



2. Vi hjälper alltid fastighetsägare vid efterfrågan om
rådgivning gällande ordning av avfallsutrymme.



3.Upphandlingar genomfördes tillsammans med

1. Abonnemangsavgiften för det nya fyrfackssystem
höjdes inte vid framtagande av ny avfallstaxa, vilket
främjar bättre källsortering.

ekonomi.
3. Vid upphandling av ny avfallsentreprenad, verka för
hållbar utveckling ur ett ekonomiskt, ekologiskt och
socialt perspektiv.
4. Sträva efter positiva förändringar i
insamlingssystemet för att uppnå största möjliga
miljönytta och servicegrad för pengarna.
5. Medverka i utredning av möjligheten att skaffa
insamlingsplatser för toalettavfall från småbåtar.




grannkommunerna för att nå bättre ekonomisk och
ekologisk effekt.
4. En utredning av olika insamlingssystem
genomfördes för att välja det mest passande systemet
för småhus med högre servicegrad och miljönytta.
5.Utredning ska genomföras i samverkan med
miljöenheten och båtklubbar.

Mål 4b. Utveckla insamlingssystemet utifrån
funktionalitet och ekonomi
1. Bevaka nya tendenser i insamlingssystem för att se
om det finns behov av att anpassa befintliga
insamlingssystem.
2. Utreda förutsättningar för alternativa
insamlingssystem för kommunens avfallshantering




bland annat för fastighetsnära insamling.

1.Fyrfackssystem som blivit ett mer populärt system i
andra kommuner infördes 2020 för att ersätta det
gamla systemet för småhus.
2.Utredning av alternativa insamlingssystem för
fastighetsnära insamling hos villaägare genomfördes
och resulterade i införande av fyrfackssystemet.
Arbetet fortsätter för lägenheter.
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Bilaga 5 Uppföljning av tidigare
avfallsplaner

Mål och aktiviteter/åtgärder

Målupp-

Kommentar

fyllelse
3. Vara öppen för innovationer som kan leda till
utvecklad avfallshantering.
4. Medverka vid utredning av vilka insamlingssystem
som finns eller behöver finnas för att skapa flexibilitet
i dessa vid nybyggnationer.
5. Bevaka de politiska diskussioner som förs om
insamlingsansvaret för förpackningar och tidningar



3.Vi hållerögonen på marknaden för att hitta nya
moderna system för avfallshantering.

medverkar alltid i nybyggnationsprojekt med
4.Vi
diskussioner kring passande insamlingssystem som ger
bästa lösningarna för aktuella projekt.



och anpassa kommunens system efter resultatet.

5.Införande av fyrfackssystem och det nya ansvaret för
insamling av tidningar var resultatet av
regeringsbeslut samt vår vilja att vara klara till 2023.

Mål 4c. Avfallshanteringen är en naturlig del av den
fysiska planeringen
1. Regler och riktlinjer om avfallshanteringen för
fastighetsägare och byggherrar ska finnas i



kommunens tekniska handbok.
2. Se över rutiner och riktlinjer för avfallsrelaterad
granskning av planer, program och bygglov.
3. Kontinuerlig samverkan mellan berörda
kontor/avdelningar för att skapa samsyn och
samarbete.
4. Ställa krav på att det finns ytor för god
avfallshantering i samband med nybyggnation,
förtätning av bostadsområden, exploatering och

1.Framtagande av en ny gemensam teknisk handbok
(alt. riktlinjer) planeras utföras i samarbete med andra
kommuner inom gemensamt projekt.



2. Rutiner och riktlinjer ska uppdateras vid



3. Deltagande i alla projekt bl a vid nybyggnation med



framtagande av en ny gemensam teknisk handbok.

rådgivning och remissvar om avfallshantering.

4. Krav att det ska finnas ytor för FNI eller individuella
fyrfackskärl i nybyggområde ställs alltid till
projektledare under projektprocesser och i remissvar.

utveckling av områden.
5. Fortsätta arbetet med att få en samsyn kring
användandet av kommunal mark för avfallshantering,
när möjlighet att anordna en bra hantering saknas på
fastigheten.



5. Samarbete med MEX och FTI gällande användande
av kommunal mark för avfallshantering vid behov.

Mål 4d. Utveckla samverkansarbete med andra
kommuner och aktörer
1. Utveckla samarbete och erfarenhetsutbyte med
grannkommuner på avfallsområdet.



2. Delta i gemensamma projekt och kampanjer med
andra kommuner.
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1. Samarbete utvecklades till gemensamma
upphandlingar av entreprenader och ett gemensamt
projekt med införande av ett nytt insamlingssystem.
2. Tidigare samarbete med en grannkommun
utvecklades till samarbete med tre grannkommuner.
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Bilaga 5 Uppföljning av tidigare
avfallsplaner

Mål och aktiviteter/åtgärder

Målupp-

Kommentar

fyllelse
3. Samverka med andra aktörer för att hitta bra
lösningar för avfallshantering.

Ständig samverkan med projektledare och
3.byggherrar
i projekt med nybyggnation.

26 (26)

40 Samråd om förslag till ny avfallsplan 2023–2030 - TN 22/0187-1 Samråd om förslag till ny avfallsplan 2023–2030 : Bilaga 6 MKB avfallsplan

BILAGA 6
MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING
(MKB)

Utställningshandling 2022-04-28

40 Samråd om förslag till ny avfallsplan 2023–2030 - TN 22/0187-1 Samråd om förslag till ny avfallsplan 2023–2030 : Bilaga 6 MKB avfallsplan

Error! Use the Home tab to apply Inledning;Titel to the text that
you want to appear here.

Icke- teknisk sammanfattning
Kommunerna Håbo, Knivsta, Sigtuna och Upplands-Bro har tagit fram en gemensam
avfallsplan. Avfallsplanen beskriver bland annat nuvarande avfallshantering,
utvecklingsmål för framtidens avfallshantering, aktiviteter för att nå målen och hur
uppföljning ska ske.
Avfallsplanen bygger på prioriteringarna som anges i EU:s avfallshierarki, det vill
säga att man i första hand bör minska avfallsmängden, i andra hand återanvända
produkter, i tredje hand återvinna material, i fjärde hand utvinna energi och bara
som sista utväg deponera.
Avfallsplanens utvecklingsmål bidrar till att uppfylla Sveriges nationella
miljökvalitetsmål, etappmål och de globala målen.
Avfallsplanens genomförande bedöms inte leda till att relevanta
miljökvalitetsnormer överskrids.
Positiv miljöpåverkan bedöms främst uppstå till följd av arbete med aktiviteter som
syftar till att förebygga avfall och öka återanvändning, exempelvis i upphandlingar
och att skapa förutsättningar för återanvändning av byggmaterial. Positiv
miljöpåverkan bedöms också uppstå till föjd av arbete med information och
kommunikation om det leder till att beteenden ändras så att mängden avfall
minskar och andelen material som materialåtervinns ökar. Det är viktigt att
kommunerna föregår med gott exempel. Alla kommunernas verksamheter har ett
ansvar för att minska avfallet och vara förebilder för kommuninvånarna.
Negativ miljöpåverkan bedöms som liten vid genomförande av avfallsplanens
aktiviteter. Negativ miljöpåverkan bedöms kunna uppstå främst om mängden
transporter ökar, vilket ger upphov till klimatpåverkande gaser och buller.
Sammanfattningsvis bedöms genomförandet av avfallsplanen främst medföra
positiv miljöpåverkan. Det som bedöms vara viktigast att beakta vid genomförande
av planens aktiviteter är att ha uthållighet beträffande informationsinsatser kring
förebyggande av avfall och ökad sortering för återvinning, eftersom det tar lång tid
att förändra beteenden.
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1

Inledning

1.1 Bakgrund
Den avfallsplan som denna miljökonsekvensbeskrivning (MKB) avser är för
kommunerna Håbo, Knivsta, Sigtuna och Upplands-Bro och är en avfallsplan enligt
15 kap. 41 § miljöbalken (1998:808).

1.2 Behov av och syfte med miljökonsekvensbedömning
Behovet av en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) utvärderas vid framtagandet av
en avfallsplan enligt miljöbalken och miljöbedömningsförordningen. Syftet med en
MKB är att integrera miljöaspekter i framtagandet och antagandet av planen.
Bedömningen om avfallsplanen innebär betydande miljöpåverkan genomförs
utifrån 6 kap. miljöbalken och miljöbedömningsförordningen (SFS 2017:966).
Miljöpåverkan kan vara både positiv och negativ.
Den gemensamma avfallsplanen anger förutsättningar för att bedriva verksamheter
och genomföra åtgärder med hänsyn till hur de kan påverka miljön. Avfallsplanen
har ambitioner att förändra beteenden i stor omfattning och förenkla för
kommuninvånare att göra rätt. I huvudsak är denna miljöpåverkan positiv.
Med ovanstående resonemang som grund görs bedömningen att avfallsplanen
kommer att ha stor betydelse för hållbar utveckling inom såväl resursanvändning
som avfallshantering. Genomförandet av avfallsplanen bedöms innebära betydande
positiv miljöpåverkan.

1.3 Beslut om betydande miljöpåverkan
Beslut om betydande miljöpåverkan (i huvudsak positiv) förväntas fattas beslut om i
samband med beslut om utställning.

1.4 Avgränsningssamråd
Enligt 6 kap 10 § miljöbalken ska ett avgränsningssamråd hållas med de kommuner,
länsstyrelser och andra myndigheter som på grund av sitt särskilda miljöansvar kan
antas bli berörda av planen. För Håbo, Knivsta, Sigtuna och Upplands-Bro
kommuner berörs två länsstyrelser av planen; Uppsala och Stockholms län.
2022-03-04 skickades ett underlag för ett avgränsningssamråd till Länsstyrelserna i
Uppsala och Stockholms län.
Den 2022-03-30 meddelade Länsstyrelsen i Uppsala län och Länsstyrelsen i
Stockholms län att de inte har någon synpunkt på bedömningen av behov av
miljöbedömning och upprättande av miljökonsekvensbeskrivning. De framförde
några synpunkter på avfallsplanens innehåll och dessa beaktas i det fortsatta
arbetet med avfallsplanen.
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2

Avfallsplan för Håbo, Knivsta, Sigtuna och Upplands-Bro
kommuner

2.1 Avfallsplanens syfte
Syftet med den gemensamma avfallsplanen för Håbo, Knivsta, Sigtuna och
Upplands-Bro kommuner (nedan benämnda som: kommunerna) är att minska
avfallsmängderna, öka återanvändningen och materialåtervinningen samt minska
avfallets miljö- och klimatpåverkan genom att:


Ange mål och aktiviteter



Ge en samlad bild av den nuvarande avfallshanteringen



Bidra till att de globala målen enligt Agenda 2030 och de nationella
miljömålen inom avfallsområdet uppfylls



Långsiktigt styra avfallshanteringen till ett hållbart och cirkulärt samhälle

Avfallsplanen ska utgöra ett verktyg för att kommunicera behov av förändringar av
hanteringen för att möta samhällets nya krav inom området.

2.2 Avfallsplanens innehåll
Avfallsplanen innehåller fyra utvecklingsområden med övergripande
utvecklingsmål. Till varje utvecklingsmål finns en eller flera indikatorer med
målvärden. I avfallsplanen föreslås mål och aktiviteter om:


Förebyggande och återanvändning av avfall med aktiviteter för exempelvis
information, upphandling, arbete mot matsvinn, bygg- och rivningsavfall
samt andra aktiviteter för förebyggande och återanvändning inom
kommunkoncernen med fokus på IT-produkter, textilier och möbler.



Från avfall till resurs med aktiviteter för exempelvis information, utveckling
av återvinningscentraler, materialåtervinning av bygg- och rivningsavfall,
fortsatt utbyggnad av fastighetsnära insamling av förpackningar och
returpapper samt återföring av näringsämnen från avloppsvatten till
åkermark.



Minskad miljöpåverkan med aktiviteter för exempelvis minskad
nedskräpning, tillsyn och uppföljning av verksamheters hantering av avfall,
nedlagda deponier, förebyggande av farligt avfall inom kommunkoncernens
verksamheter samt insamling av farligt avfall.



Tillgänglighet och service med aktiviteter för exempelvis information,
utveckling av återvinningscentraler, fysisk planering, utbud av service och
tjänster samt genomföra kundundersökningar.
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2.3 Avfallsplanens förhållande till andra planer och program
I arbetet med att ta fram den gemensamma avfallsplanen har hänsyn tagits till
kommunernas mål inom miljö och klimat i följande planer och program:
Plan för klimatsmart Sigtuna. Här finns mål om fossilfri kommunorganisation. I
avfallsplanen finns indikator för förnybara drivmedel för insamling av avfall.
Matpolitiskt program för Sigtuna kommun. Här finns mål om matsvinn och i
avfallsplanen finns indikator om matsvinn.
Miljöprogram för Sigtuna. Programmet innehåller inte mål som avfallshantering.
Hållbarhetsmål för Upplands-Bro kommun. Målen pekar inte specifikt på
avfallshanteringen. Flera av avfallsplanens mål och aktiviteter kan knyta an till målet
om hållbart samhällsbyggande.
Vision 2025 Knivsta kommun framhåller Knivsta Knivsta som en föregångskommun
för det hållbara samhället. Flera av avfallsplanens mål och aktiviteter kan bidra till
att nå den visionen.
Vårt Håbo 2030 är kommunens vision. Den innehåller fyra inriktningar varav en
handlar om det hållbara Håbo. Här lyfts bland annat ett oberoende av fossila
bränslen, planering av bebyggelse och medveten konsumtion. Det finns tre
övergripande mål kopplade till visionen, varav ett handlar om samhällsbyggande
med helhetssyn. I avfallsplanen finns aktiviteter för bland annat fysisk planering och
information om förebyggande av avfall samt indikator för förnybara drivmedel för
insamling av avfall. Det finns även aktivitet om utveckling av krav i kommunens
upphandlingar.
Håbo kommun har avgett hållbarhetslöften. Det omfattar åttaganden om åtgärder
inom minskad klimatpåverkan och biologisk mångfald, men det tar inte upp
materiella resurser som påverkar avfallsplanens område. Åttaganden kopplade till
fossilfria drivmedel är begränsade till tjänstefordon. I avfallsplanen finns indikator
för förnybara drivmedel för insamling av avfall.
Håbo kommun har en hållbarhetsstrategi som beslutades i november 2021. Den
innehåller ett mål om en fossilbränslefri kommunal organisation till år 2030. Den
innehåller även mål om hållbara inköp och minskat matsvinn. Hållbarhetsstrategin
tar avstamp i Håbo kommuns vision och hållbarhetslöften och vidareutvecklar
kommunens strategier för att nå visionen. Se ovan om avfallsplanens kopplingar till
Håbos vision och hållbarhetslöften. Avfallsplanen innehåller även aktiviteter för
minskat matsvinn.
I översiktsplanerna (ÖP) för kommunerna anges ganska lite specifikt om
avfallshantering.
I Håbo pågår arbete med att ta fram en ny översiktsplan. Ett förslag till ny ÖP har
varit utställd för granskning. Det står följande om avfallshantering: ”Håbo kommun
ska verka för att minska mängden avfall som uppstår i kommunen samt integrera
avfallshanteringen i samhällsplaneringen för resurseffektiv hantering. Avfall ska
betraktas som en resurs. Alla i Håbo kommun ska ha en god kännedom om
avfallsminimering och avfallshanteringen ska ske utan miljöpåverkan.” Här står
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också om utbyggnad av fastighetsnära hämtning av förpackningar och returpapper.
ÖP anger också att återvinningscentralen avses byggas ut för att möjliggöra ökad
återanvändning och materialåtervinning. Avfallsplanens mål och aktiviteter bygger
vidare på den inriktning som ÖP anslår. Avfallsplanen innehåller aktiviteter för bland
annat förebyggande av avfall och utveckling av återvinningscentraler.
I Knivstas ÖP anges att kommunen ska planera för en ny återvinningscentral i
Knivsta tätort. Avfallsplanen innehåller aktiviteter för bland annat utveckling av
återvinningscentraler.
I Sigtuna pågår arbete med att ta fram en ny översiktsplan. Ett förslag till ny ÖP har
varit utställd för granskning. Det står följande om avfallshantering: ”Vid
planläggning för ny bebyggelse bör utrymme skapas för återvinningsstationer samt
miljöhus med återvinning även av förpackningar och kommande fraktioner med
producentansvar såsom textil. Utrymme för återbruk vid återvinningscentraler
behöver beaktas i den kommunala planeringen Klimatpåverkan kan minskas genom
ett ökat inslag av återbruk och återvinning.” I ÖP anges även att kommunen ska
verka för utbyggda system för icke-fossila bränslen. Avfallsplanen innehåller
aktiviteter för bland annat fysisk planering och utveckling av återvinningscentraler.
I Upplands-Bros ÖP från år 2011 anges att kommunen ska delta i regionalt
samarbete kring avfallsfrågor och medverka till en likartad utveckling av
avfallshanteringen inom regionen. Samarbetet har tagit fart ordentligt under de
senaste åren och bland annat resulterat i framtagandet av gemensam avfallsplan. I
översiktsplanen anges att Högbytorp är en avfallsanläggning av regional betydelse
som föreslås expandera och utvecklas med möjlig framtida energiproduktion. Detta
har genomförts. I planen anges även att tydliga planeringsriktlinjer för avfallsfrågor
ska tas fram. Dessa riktlinjer är tänkta att användas som redskap vid
detaljplaneprövning och lovprövning. I avfallsplanen finns aktivitet för fysisk
planering och att komplettera och vidareutveckla sådana riktlinjer.

3

Metod för miljöbedömning av avfallsplanen

3.1 Bedömningsgrunder och avgränsningar
Syftet med kommunala avfallsplaner är att främja hållbar utveckling. Föreliggande
avfallsplan bidrar i huvudsak till positiv miljöpåverkan. Åtgärder i planen syftar till
att främja hushållning med naturresurser genom ökade möjligheter till
förebyggande, återanvändning och materialåtervinning av avfall.
3.1.1

Miljöaspekter och huvudområde

I denna MKB fokuseras redovisningen på de mest väsentliga miljöaspekterna och
miljöeffekterna av dessa, se nedan. Dessa miljöaspekter är de åtgärder eller tjänster
som omfattas av avfallsplanen och som väsentligen kan påverka miljön. I MKB:n har
även hänsyn tagits till kumulativa (samverkande) effekter där det bedömts relevant.
I miljöbalkens 6 kap. 2 § anges de miljöaspekter som ska beaktas vid framtagande av
en strategisk MKB. Av dessa bedöms följande miljöaspekter, och därmed
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miljöeffekterna, vara väsentliga eller eventuellt kunna vara väsentliga för
genomförande av avfallsplanen:
•

Människors hälsa; här behandlas främst åtgärder för förbättrad insamling av
farligt avfall, öka kunskapen om farligt avfall och var det ska lämnas,
insamlingens påverkan genom buller, samt minskad nedskräpning.

•

Materiella tillgångar och resurshushållning; här behandlas främst åtgärder
för att minska mängden avfall, förebygga att avfall uppstår, samt öka
återanvändning och återvinning, t.ex. genom att skapa plattformar och
byteszoner för ökat återbruk och motiverande åtgärder för ändrat beteende
hos människor

•

Bebyggelse och kulturmiljö; här behandlas främst om- och tillbyggnationer
på grund av ändrade insamlingssystem eller liknande, på en mycket
övergripande nivå.

•

Luft och klimatfaktorer; här behandlas främst matavfallsinsamlingens bidrag
till att ersätta fossila bränslen och utsläpp från transporter

•

Förorening och exploatering av mark och vatten; här behandlas främst
påverkan på miljön från nedlagda deponier

Enligt 6 kap. 7 § miljöbalken är det planens genomförande som ska miljöbedömas,
alltså det som kommer genomföras för att nå avfallsplanens mål.
Påverkan beskrivs övergripande utifrån vad som har bedömts rimligt med hänsyn till
planens innehåll och detaljeringsgrad och den kunskap som finns tillgänglig. Det
görs ingen djupgående beräkning av konsekvenser, som det exempelvis görs i en
livscykelanalys (LCA).
Miljöpåverkan från de anläggningar i drift som finns inom kommunerna beskrivs
inte i detalj utan detta hanteras inom ramen för
tillståndsprövning/anmälningsärende och tillsyn för dessa anläggningar.
3.1.2

Geografisk och tidsmässig avgränsning

MKB:n fokuserar på den lokala påverkan i kommunerna. Avfallshanteringen är dock
inte enbart lokal. Transporter till anläggningar utanför kommunerna förekommer.
Dessa transporters miljöpåverkan bedöms dock endast generellt som en del i
beskrivningen av transporterna.
Miljöpåverkan som kan antas uppstå till följd av behandling av avfall vid
behandlingsanläggningar i andra kommuner eller länder hanteras i
tillståndsansökan till dessa anläggningar och berörs inte här.
Bedömningen görs i huvudsak av genomförandet av planen fram till det år som ges
av tidsperspektivet för de mål som formulerats i avfallsplanen.
3.1.3

Klimatanpassning

Även om arbetet med att minska klimatförändringarna fortsätter bör anpassning i
samhället göras för att kunna hantera de klimatförändringar som redan har skett
och som kan komma att ske. I arbetet med framtagande av avfallsplanen för
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kommunerna samt därtill tillhörande MKB har följande klimateffekter identifierats
som på olika sätt kan komma att innebära problem för avfallshanteringen:


Problem med vägar (bärighet) på grund av förändrade vattenförhållanden
(exempelvis översvämningar, skred/ras) samt ökad risk för tjälskador.



Problem med nedlagda deponier på grund av förändrade
vattenförhållanden (framförallt markvattenförhållanden) som kan medföra
exempelvis sättningar eller förorening av grundvatten.



Problem med lukt, mögel och skadedjur på grund av högre temperaturer
och även värmeböljor.



Problem med invasiva arter. Vissa invasiva arter gynnas av högre
temperaturer och fuktigare klimat.

I arbetet med genomförande av avfallsplanen bör hänsyn tas till ovanstående
klimateffekter.
3.1.4

Svårigheter i samband med MKB

Avfallsplanen är ett strategiskt dokument, i jämförelse med exempelvis en
detaljplan som är en fysisk plan. Utfallet av genomförande av planen är därför
svårare att kvantifiera och bedöma i jämförelse med exempelvis fysiska åtgärder i en
detaljplan.
Det är planens genomförande som ska bedömmas. Det betyder exempelvis att
undersökningar/utredningar och handlingsprogram i sig inte leder till någon positiv
eller negativ miljöpåverkan, men kan däremot, om resultatet används till att
genomföra förbättningar, leda till stora förbättringar ur miljösynpunkt. Samma sak
gäller informationsinsatser, om de får avsedd effekt kan dessa göra stor skillnad ur
miljösynpunkt.
I ett längre perspektiv krävs genomgripande förändringar av samhällets
produktions- och konsumtionsmönster, vilket troligtvis inte kan ske under de år som
avfallsplanen gäller. Avfallsplanen är ett viktigt steg på vägen för att på längre sikt
kunna uppfylla globala och nationella miljömål, och andra mål som har en koppling
till förebyggande av avfall och avfallshantering.

3.2 Alternativ
Enligt 6 kap. 11 § miljöbalken, ska uppgifter om miljöförhållanden och miljöns
sannolika utveckling om planen eller programmet inte genomförs, anges i MKB:n.
3.2.1

Nollalternativet, om avfallsplanen inte genomförs

Nollalternativet avser en situation som kan uppstå om föreslagen plan inte beslutas
och inte genomförs. Om inte förslaget till ny avfallsplan antas skulle kommunernas
tidigare avfallsplaner fortsätta att gälla. Tidigare avfallsplaner för kommunerna togs
fram av varje kommun för sig:


Avfallsplan för Håbo kommun 2016-2025



Avfallsplan för Knivsta kommun 2016
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Avfallsplan för Sigtuna kommun 2016-2020



Avfallsplan för Upplands-Bro kommun 2019-2023

Uppföljning av de tidigare avfallsplanerna finns i bilaga 5 till avfallsplanen.
Det kan konstateras att med nollalternativet skulle ett viktigt gemensamt verktyg
saknas för att fortsätta arbeta för minskade avfallsmängder och ökad återvinning av
avfall och flera av de positiva effekter som beskrivs skulle riskera att utebli eller
försenas. Enligt avfallsförordningen ska kommunala avfallsplaner ses över minst vart
fjärde år och vid behov revideras. Nollalternativet innebär därmed att flera av de
föregående avfallsplanerna inte skulle uppfylla nu gällande lagstiftning och är
således ej ett relevant alternativ.

3.3 Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer är ett juridiskt bindande styrmedel i miljöbalken som används
för att förebygga eller åtgärda miljöproblem. Det finns miljökvalitetsnormer för:


Fisk- och musselvatten (normer för gräns och riktvärden)



Vatten (normer för statusklassificering)



Omgivningsbuller (målsättningsnormer gällande kartläggning och
rapportering av bullerkällor)



Utomhusluft (normer för halter)

Miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsmål beaktas i avfallsplanen genom att planen
som helhet syftar till att främja hållbar utveckling och att de åtgärder som
respektive kommun väljer att göra, ska genomföras med syfte att främja en god
miljö och människors hälsa.
Miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten bestäms i förordning SFS 2001:554.
Genomförandet av avfallsplanen bedöms inte innebära att miljökvalitetsnormen för
fisk och musselvatten överskrids.
Miljökvalitetsnormer för vatten (SFS 2004:660) bedöms ej överskridas till följd av
planens genomförande.
Miljökvalitetsnormer för omgivningsbuller (SFS 2004:675) omfattar kartläggning och
åtgärdsprogram för större kommuner och vägar för kommuner med över
100 000 invånare. Ingen av kommunerna omfattas av dessa krav. Genomförandet av
avfallsplanen bedöms inte bidra till att miljökvalitetsnormen för omgivningsbuller
överskrids.
Kraven på luftkvalitet i utomhusluft bestäms i ”Luftkvalitetsförordningen” SFS
2010:477. Genomförandet av avfallsplanen bedöms inte bidra till att
miljökvalitetsnormen för luft överskrids.
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3.4 Globala mål för hållbar utveckling
I september 2015 antog FN:s generalförsamling 17 globala mål för hållbar
utveckling, den så kallade Agenda 20301. Dessa globala mål ska genomföras i FN:s
samtliga medlemsländer, däribland Sverige. Vid framtagande av nya nationella mål
kommer hänsyn tas till de globala målen men det bedöms inte innebära behov av
någon drastisk förändring av inriktningen på de nationella mål som finns i Sverige
och som berör avfallshanteringen. I kapitel 3.5 - 3.9 anges därför de mål på både
nationell nivå och EU-nivå som berör avfallshanteringen och som bedöms vara
relevanta för kommunernas avfallsplan.

3.5 Miljömål inom EU
Styrmedel och åtgärder på avfallsområdet utvecklas idag i många fall gemensamt
inom EU. Målsättningar och strategier på övergripande europeisk nivå är av stor
betydelse eftersom det finns direkta kopplingar till den svenska miljöpolitiken. I maj
2018 beslutades om en revidering av EU:s avfallslagstiftning. Ändringarna ska främja
en mer cirkulär ekonomi genom minskade avfallsmängder, ökad återanvändning,
ökad återvinning samt förbättrad avfallshantering. Bindande avfallsmål som ska
uppnås till år 2025, år 2030 och år 2035 ingår också i beslutet.

3.6 Miljökvalitetsmål
Riksdagen har antagit 16 nationella miljökvalitetsmål. Miljöpåverkan från
avfallshanteringen berör främst miljökvalitetsmålen:


God bebyggd miljö



Begränsad klimatpåverkan



Giftfri miljö

Uppfyllelse av miljökvalitetsmålen som en följd av kommunernas avfallsplan finns
redovisat i kapitel 3.9

3.7 Nationella etappmål
För närvarande finns det ca 20 etappmål beslutade av regeringen. Etappmålen är
tänkta att vara steg på vägen för uppfyllande av generationsmålet och
miljökvalitetsmålen. De etappmål som är mest aktuella för denna MKB listas nedan.
Dessa återfinns inom avfallsområdet, klimatpåverkan och luftföroreningar. Förutom
de nedan listade etappmålen finns etappmål avseende genetisk mångfald och
skydd av områden, etappmål angående hållbar stadsutveckling samt etappmål
avseende farliga ämnen som syftar till förbättrad information om farliga ämnen i
varor, utveckling och tillämpning av EU:s kemikalieregler.

1

www.globalamalen.se
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3.7.1

Avfallsområdet (inklusive cirkulär ekonomi och matsvinn)



Öka andelen kommunalt avfall som materialåtervinns och förbereds för
återanvändning till 2025



Mer bygg- och rivningsavfall materialåtervinns och förbereds för
återanvändning till 2025



Ökad utsortering och biologisk behandling av matavfall till 2023



Återanvändning av förpackningar till 2030.



Matsvinnet ska minska mätt i mängd livsmedelsavfall till 2025.



Livsmedelsförlusterna ska minska och mer ska bli mat till 2025.

3.7.2

Begränsad klimatpåverkan



Utsläpp av växthusgaser ska minska med ca 63 % till år 2030.



Utsläpp av växthusgaser ska minska med ca 75 % till år 2040.



Utsläpp av växthusgaser till år 2045 ska minska till nettonollutsläpp.



Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter ska minska med minst 70
procent senast år 2030.

3.7.3


Luftföroreningar
Minskning av nationella utsläpp av luftföroreningar till 2025

3.8 Nationell avfallsplan
I december 2018 antogs den senaste versionen av den nationella avfallsplanen. Den
nationella avfalllsplanen reviderades under 2020, främst utifrån EU:s avfallspaket. I
den nationella avfallsplanen konstateras att Sverige behöver öka takten i
omställningen mot cirkulär ekonomi. Den nationella avfallsplanen innehåller inga
nya mål, men anger områden som är fortsatt prioriterade att arbeta med; bygg- och
rivningsavfall, matavfall, elektronikavfall, textilier, plast samt nedskräpning.

3.9 Uppfyllelse av miljökvalitetsmål
Etappmålen till miljökvalitetsmålen och strategierna i den nationella avfallsplanen
har varit vägledande i processen att formulera mål och identifiera relevanta
nyckeltal i avfallsplanen. Nedan sammanfattas avfallsplanens påverkan på de mest
relevanta miljökvalitetsmålen. Målen och aktiviteterna i avfallsplanen kan bidra till
flera av miljökvalitetsmålen. I sammanfattningen nedan anges de åtgärdsområden i
avfallsplanen som särskilt bidrar till uppfyllelse av de olika miljökvalitetsmålen.
Sammantaget bedöms de nationella målen påverkas i positiv riktning av
avfallsplanens aktiviteter om de genomförs.
3.9.1

Begränsad klimatpåverkan

Miljökvalitetsmålet ”Begränsad klimatpåverkan” beaktas särskilt genom mål och
aktiviteter för att minska avfallsmängderna och öka återbruk/
återanvändning/återvinning och därmed främja en resurssnål livsstil.
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3.9.2

Giftfri miljö

Miljökvalitetsmålet ”Giftfri miljö”, beaktas särskilt genom mål och aktiviteter som
syftar till att förbättra insamlingen av farligt avfall, öka medvetenhet och kunskap
om farligt avfall och hur det ska hanteras av invånarna och minska nedskräpningen.
3.9.3

God bebyggd miljö

Miljökvalitetsmålet ”God bebyggd miljö” beaktas särskilt genom mål och aktiviteter
för att minska nedskräpning och planera för en god avfallshantering i exempelvis
detajplaner.

4

Betydande miljöpåverkan

Här bedöms hur genomförandet av avfallsplanen påverkar miljön (miljöeffekterna)
och de nationella miljömålen utifrån de föreslagna väsentliga miljöaspekterna för
avfallshanteringen, redovisade i kap 3.1.1. Varje enskilt mål, indikator med målvärde
och aktivitet kommenteras inte. Bedömningen görs utifrån hur mål, indikatorer med
målvärden samt aktiviteter inom respektive område sammantaget påverkar miljön
och de nationella målen.

4.1 Människors hälsa
Här behandlas främst arbete för att säkra hanteringen av farligt avfall, minskad
nedskräpning samt insamlingens påverkan genom buller. Konsekvenser för
människors hälsa till följd av negativ påverkan på luftkvalitet anges i kapitel 4.4.
Avfallshanteringen ger även upphov till utsläpp till mark och vatten, vilket kan ge
effekt på människors hälsa om det sker exponering av farliga ämnen. Hur
avfallsplanen påverkar utsläpp till mark och vatten behandlas i kapitel 4.5.
4.1.1

Nuläge och förutsättningar

Farligt avfall innehåller ämnen som kan vara skadliga för människor och miljön. Om
farligt avfall inte hanteras på ett säkert sätt finns risk för direkt eller diffus spridning
av skadliga ämnen och risk för att människor påverkas negativt. Därför är en av
avfallshanteringens viktigaste uppgifter att skapa förutsättningar för en säker
hantering av farligt avfall.
Nedskräpning på offentliga platser upplevs idag vara ett problem i många
kommuner och har därför lyfts fram i den nationella avfallsplanen och i
föreskrifterna om kommunal avfallsplanering. En skräpig offentlig miljö kan bidra till
upplevelse av otrygga2 miljöer. Risken för klotter och skadegörelse kan därmed
också öka. Nedskräpning kan även bidra till diffus spridning av farliga ämnen.
Buller uppstår från avfallshantering i insamlingsledet på flera sätt, exempelvis från
både insamlingsfordon och hantering av behållare. Bullret är i dessa fall dock
kortvarigt. Buller kan generellt sett ge upphov till störning av människors hälsa
genom stress och störd sömn, vilket i sin tur kan leda till irritation, trötthet, högt
blodtryck och hjärt- och kärlsjukdomar. Det nationella miljökvalitetsmålet ”God
bebyggd miljö” innefattar att störningar från trafikbuller ska minska.
2

Stiftelsen Håll Sverige Rent, www.hsr.se
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4.1.2

Negativ miljöpåverkan

Negativ påverkan bedöms kunna uppstå på människors hälsa exempelvis genom
ökade bullernivåer och luftföroreningar orsakade av avfallstransporter vid
insamlingsplatser och på vägnät.
Omfattningen av den negativa miljöpåverkan vid genomförande av föreslagen
avfallsplan bedöms som liten. Inga av aktiviteterna bedöms påverka bullernivåerna i
någon betydande omfattning och transporterna kommer inte att öka i betydande
omfattning (se även kap 4.4).
4.1.3

Positiv miljöpåverkan

I avfallsplanen finns aktiviteter som handlar om farligt avfall:


Flera aktiviteter gällande informationsinsatser med fokus på farligt avfall,
riktade till olika grupper och på olika språk.



Tillsyn: Granskning av företagens hantering av farligt avfall.



Förebygga farligt avfall genom att fasa ut kemikalier och produkter,
som innehåller farliga ämnen i kommunkoncernen.

Om dessa aktiviteter genomförs och om de medför förändrade beteendemönster
kan detta i sin tur medföra minskade mängder farligt avfall i restavfallet.
Positiv påverkan bedöms även kunna uppstå på människors hälsa genom
exempelvis minskad nedskräpning i kommunerna. Minskad nedskräpning innebär
positiva effekter i bebyggd miljö och bidrar även till positiv upplevelse vid vistelse i
naturen och andra områden, som är viktiga ur rekreationssynpunkt för boende,
turister och andra besökande. Det bidrar även till upplevelse av ökad trygghet. I
avfallsplanen finns bland annat följande aktiviteter för att främja minskad
nedskräpning:


Informationsinsatser och kampanjer, exempelvis information om
skräpets skadlighet, medborgardialog om nedskräpning med lokala
grupper samt användande av material från Håll Sverige Rent och
komplettera med gemensamt material i alla kommunerna.



Genomföra skräpmätningar, i enlighet med metod som SCB och Håll
Sverige Rent har tagit fram.



Genomföra fysiska åtgärder för att minska nedskräpning. Ta fram
gemensamma riktlinjer/strategier för utformning av papperskorgar och
förebyggande av nedskräpning samt sortering av avfall på allmänna
platser.

4.1.4

Åtgärder för att minska negativ miljöpåverkan eller öka positiv påverkan

För att minska risken för negativ påverkan på människors hälsa vid genomförande av
planen bör det bland annat säkerställas att inga gifter som borde ha fasats ut ur
kretsloppet återförs i produkter som återanvänds/återbrukas.
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4.2 Materiella tillgångar och resurshushållning
Materiella tillgångar och resurshushållning omfattar avfallsminimering,
återanvändning och materialåtervinning. Här behandlas främst:


avfallsförebyggande arbete



öka andelen material och produkter som återbrukas



förbättra utsortering av matavfall, förpackningar och returpapper

4.2.1

Nuläge och förutsättningar

Matavfall samlas in separat i samtliga kommuner. Insamlingen sker i fyrfackskärl hos
villor och fritidshus (i ett av facken i kärl 1) och i separat kärl i flerfamiljshus.
Verksamheter kan välja om de vill samla in i fyrfackskärl eller i separat kärl. Efter
insamling körs matavfallet till behandlingsanläggning (i några kommuner omlastas
det först).
Det insamlade matavfallet behandlas genom rötning där biogas och biogödsel
produceras. Biogasen kan användas som fordonsbränsle och ersätter därmed fossilt
bränsle, se kapitel 4.4 om påverkan på luft, där även minskad klimatpåverkan
kopplat till minskat matsvinn tas upp. I rötningsprocessen bildas biogödsel som
används som gödningsmedel. Biogödsel ersätter användning av en ändlig resurs i
form av fosforgödselmedel.
Under 2020 samlades ca 58 kg förpackningar och returpapper per invånare in för
återvinning, vilket innebär att mängden insamlat förpackningsmaterial ligger under
det nationella genomsnittet på 67 kg/invånare och år3.
Kommunen är en viktig aktör när det gäller att minska miljöpåverkan genom
källsortering i den egna verksamheten, arbeta för att återbruka och minimera det
avfall som uppstår.
4.2.2

Negativ miljöpåverkan

Föreliggande avfallsplan bedöms inte innebära någon negativ miljöpåverkan på
materiella tillgångar och resurshushållning.
4.2.3

Positiv miljöpåverkan

Positiv påverkan på materiella tillgångar och resurshushållning kan uppstå om
mängden avfall totalt sett minskar eller om mängden avfall till återanvändning samt
återvinning ökar.
Arbetet med att informera om och underlätta för återanvändning kommer, under
förutsättning att det genomförs och skapar beteendeförändring, att ha en positiv
inverkan då återanvändning förhoppningsvis kommer att öka. Arbetet med att
informera om sortering av avfall kommer förhoppningsvis också ha en positiv
påverkan där resurserna kan cirkuleras i större omfattning.

3

Avser statistik från Förpackningsinsamlingen (FTI) för 2020.
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Flera aktiviteter i avfallsplanen kan bidra till att underlätta för exempelvis
kommuninvånare, företag och kommunorganisationerna att agera mer cirkulärt och
därmed öka resurshushållningen, exempelvis:


Upphandling ska användas för att minska mängden avfall och
återanvända produkter i så stor utsträckning som möjligt.



Skapa förutsättningar för återanvändning av byggmaterial, till exempel med
återbyggdepå, gemensam för kommunerna.



Se över möjligheter att få avsättning för ytterligare typer av material och
utveckla sortering vid återvinningscentraler



Inventera och komplettera fastighetsnära insamling av
förpackningar och returpapper samt sortering av matavfall i
kommunkoncernens verksamheter.



Aktiviteter kopplade till minskat matsvinn

Om aktiviteter för kommunens egna verksamheter genomförs, exempelvis att ta
fram riktlinjer och krav avseende hantering och sortering av bygg- och rivningsavfall
i samverkan mellan kommunerna, kan kommunerna vara en förebild och gå före i
arbetet för att utveckla en mer cirkulär ekonomi.
Om återanvändning och återvinning av material ökar, så kan behovet av att ta ut
jungfruligt material från jordens ändliga resurser minska. Det är alltid mer
resurseffektivt att använda ett material flera gånger än att förbränna det och
tillverka nya produkter av jungfruligt material (se även kap 4.4).
Omfattningen av de positiva miljökonsekvenserna beror på i vilken utsträckning
människors beteenden förändras. Beteendeförändringar tar tid, men på lång sikt
bedöms de positiva miljökonsekvenserna kunna bli stora.
4.2.4

Åtgärder för att minska negativ miljöpåverkan eller öka positiv påverkan

Resurser och kunskap behöver tillföras arbetet med att utveckla rutiner och
strukturer inom kommunerna för att organisationerna ska genomsyras av ett
arbetssätt som förebygger att avfall uppstår och återanvänder materiella resurser så
långt möjligt. Kommunen är också en stor inköpare och en viktig aktör när det gäller
att ställa resursbesparande krav i upphandlingar och vid inköp.
Genom god sortering inom kommunernas verksamheter möjliggörs återvinning av
det avfall som ändå uppstår. Alla kommuner har ett ansvar för att sortera avfallet
och vara förebilder för kommuninvånarna.
Det behöver säkerställas att de insamlade och sorterade materialen uppfyller de
krav och den kvalitet som återvinningsindustrin ställer för att återvinna materialen
till ny råvara.
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4.3 Bebyggelse och kulturmiljö
Här behandlas främst om- och tillbyggnationer på grund av ändrade
insamlingssystem eller liknande, och hur dessa påverkar bebyggelse och kulturmiljö.
4.3.1

Nuläge och förutsättningar

Kommunerna består av centralorter i respektive kommun och utöver centralorterna
finns också ett antal större orter inom kommunerna.
Under oktober-december 2020 infördes fyrfackssystem för alla villaor och fritidshus
i kommunerna. I de två kärlen som varje hushåll har, kan mat- och restavfall,
returpapper och förpackningsfraktioner slängas.
Det kommer att behövas fortsatt utbyggnad av fastighetsnära insamling av
förpackningar och returpapper för fastigheter med flerbostadshus där detta saknas.
Det väntas beslut från regeringen under sommaren 2022, om förutsättningarna för
insamling av förpackningar. För att skapa plats för sortering kan det finnas behov av
om- och tillbyggnationer.
I Knivsta kommun bedöms det finnas behov av ytterligare en återvinningscentral/
kretsloppspark. Det finns inget förslag på lokalisering ännu.
4.3.2

Negativ miljöpåverkan

För att skapa plats för sortering i en del flerbostadshus kan det finnas behov av omoch tillbyggnationer, vilket kan innebära negativ miljöpåverkan på bebyggelse och
kulturmiljö.
4.3.3

Positiv miljöpåverkan

Om aktiviteten om att ta fram kortfattade lokala riktlinjer och en anpassad
gemensam teknisk handbok som stöd i plan- och bygglovsprocesser (med
utgångspunkt i Avfall Sveriges handbok om avfallsutrymmen) görs kan den medföra
positiv miljöpåverkan eftersom ombyggnationer i efterhand ofta blir svårare och
dyrare att genomföra.
Föreliggande avfallsplan bedöms inte innebära någon ytterligare positiv
miljöpåverkan på bebyggelse och kulturmiljö.
4.3.4

Åtgärder för att minska negativ miljöpåverkan eller öka positiv påverkan

Inga ytterligare åtgärder föreslås.

4.4 Luft- och klimatfaktorer
Luft- och klimatfaktorer omfattar de växthusgaser som bidrar till den globala
uppvärmningen och övriga luftföroreningar som är farliga för människa och miljö.
Här behandlas främst minskad mängd avfall, återvinning av avfall samt
transporternas påverkan.
4.4.1

Nuläge och förutsättningar

Livsmedelsproduktionen står för en stor påverkan på miljön. All mat som
produceras och inte äts upp har därmed producerats helt i onödan och riskerar
därmed att bidra till onödiga utsläpp.
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De vanligaste luftföroreningarna består av kväveoxider, marknära ozon samt
luftburna partiklar av olika storlek. Luftföroreningar kan ställa till problem lokalt, till
exempel för människors hälsa, när höga halter uppstår nära en föroreningskälla eller
inom ett tätbefolkat område. I en studie som presenterades år 2018 uppskattades
antalet dödsfall till följd av luftföroreningar (NO 2 och partiklar) till ca 7 600 i Sverige
per år4 .
Utsläpp från vägtrafik utgör, tillsammans med utsläpp från industrin, större delen av
de totala utsläppen av klimatpåverkande gaser.
Avfallshanteringen är idag starkt beroende av transporter, främst med tyngre fordon
för insamling av avfall och transporter till behandlingsanläggningar, men även av
privatpersoners personbilstransporter för avlämning av avfall vid
återvinningsstationer och återvinningscentraler. Det är dock bara en mycket liten
del av utsläppen av klimatpåverkande gaser inom kommunerna som kommer direkt
från transporter vid hantering av avfall. Utsläpp av klimatpåverkande gaser
begränsas vid användande av förnybara bränslen, vilket används vid en stor del av
transportarbetet för insamling av avfall i kommunerna.
Från de nedlagda deponier som finns i kommunerna avgår deponigas i olika grad
beroende på vad som har deponerats. Deponigas innehåller bland annat metangas,
som är en klimatpåverkande gas. Metangas är en kraftigare klimatpåverkande gas
än koldioxid och det är viktigt att säkerställa att det inte sker betydande läckage till
luft.
4.4.2

Negativ miljöpåverkan

Negativ miljöpåverkan bedöms kunna uppstå på luftkvalitet och klimat. Detta
bedöms kunna ske om mängden transporter ökar när avfall (exempelvis grovavfall) i
högre utsträckning sorteras i olika fraktioner som ska transporteras till olika platser
för återanvändning eller återvinning.
Miljöeffekterna av ökade transporter är ökat utsläpp av främst kväveoxider, koldioxid
och partiklar till luft, vilket påverkar luftkvalitet och klimat negativt. Konsekvenser på
människans hälsa kan bli exempelvis att fler får nedsättning av lungfunktion och
cancer5. Konsekvenserna på miljön kan bli förhöjd temperatur och förändrat klimat.
Miljökonsekvensernas omfattning av ökade transporter bedöms dock som små med
hänsyn till avfallshanteringens ringa andel av transportsektorns utsläpp av
föroreningar.
Planens genomförande innebär ingen ökad negativ miljöpåverkan gällande
metanutsläpp från nedlagda deponier.
4.4.3

Positiv miljöpåverkan

Positiv miljöpåverkan bedöms kunna uppstå på luftkvalitet och klimatfaktorer. Detta
bedöms uppstå främst av arbetet med aktiviteter som syftar till att:

4

IVL 2018, ” Quantification of population exposure to NO2, PM2.5 and PM10 and estimated health
impacts”, C 317
5 Lunds Universitet, Medicinska fakulteten 2017, “Fine and ultrafine particle exposure: Health effects and
biomarkers”, ISBN 978-91-7619-386-0. Det har visats samband mellan exponering för partiklar, särskilt mycket små
partiklar till sjukdomar i luftvägarna, astma, kronisk bronkit och cancer.
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Minska mängden avfall som uppkommer genom förebyggande och återbruk



Öka materialåtervinningen



Öka andelen matavfall som sorteras ut, vilket rötas och där biogasen kan
ersätta fossila bränslen för transporterna

4.4.3.1 Minska mängden avfall
Genom att förebygga att avfall uppstår minskar miljöbelastningen genom minskade
utsläpp, både vid tillverkning och vid behandling av avfall.
Livsmedelsproduktionen står exempelvis för en stor påverkan på miljön. Cirka en
tredjedel av all mat som produceras äts inte upp utan blir matsvinn och har därmed
producerats helt i onödan. I genomsnitt beräknas varje person i Sverige ge upphov
till ca 44 kg matsvinn per år6 , mat som istället hade kunnat ätas upp.
I Tabell 1 presenteras två exempel:


Effekten från förebyggande av avfall om invånarna i kommunerna minskade
mängden mat och restavfall med 50 kg/invånare och år (som kan jämföras
med totalt insamlade mängder mat- och restavfall i kommunerna under
2020 på 198 kg/invånare).



Effekten om arbetet med att minska matsvinnet skulle falla väl ut och det
skulle innebära en minskning av mängden matavfall med 10 kg/invånare
och år (jämför med den genomsnittligt beräknade mängden matsvinn i
Sverige på 44 kg/år)

Tabell 1

Minskning av klimatpåverkan vid förebyggande av avfall. Källa: Avfall Sverige
Rapport 2019:19

Ex. Förebyggande, mat- och

Mängd

Mängd

Minskad mängd

Motsvarar

förebyggt avfall
per person,
kg/år

förebyggt
avfall1 , ton

CO2e, ton/år 2

mil/år2
(person-bil,
bensin)

50

6 040

13 290

10 268 000

10

1 210

2 660

2 057 000

restavfall
Ex. Minskat matsvinn

1 Beräkningen utgår

från den folkmängd som är totalt i kommunerna på 120 857 personer (år
2020).
2 Enligt Avfall Sveriges rapport 2019:19 kan minskad mängd mat- och restavfall ge minskade
utsläpp av koldioxid med ca 2,2 kg koldioxidekvivalenter (motsvarar ca 17 km bilkörning) per
kg mat- och restavfall.

6

Naturvårdsverket rapport ”Matavfall i Sverige 2018”, Hushåll kastar totalt ca 95 kg matavfall per person (varav ca
26 kg är flytande som går till avlopp och ca 69 kg är fast avfall), av detta är ca 44 kg onödigt matavfall, matsvinn. Av
matsvinnet är ca 18 kg fast avfall och 26 kg flytande enligt rapporten.
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Bedömningen utifrån beräknade exempel ovan är att arbetet för ökad
återanvändning och förebyggande av avfall som planeras kommer att ha stor positiv
miljöpåverkan på luft och klimat när det får de effekter på människors beteenden
som önskas.
4.4.3.2 Ökad materialåtervinning
Resultat från livscykelanalyser7 visar att nyttan ur ett miljöperspektiv är större vid
materialåtervinning än vid förbränning, trots att mängden transporter bedöms öka.
Det är således bättre ur miljöhänseende att återvinna material så många gånger
som möjligt innan det förbränns.
Miljöeffekterna av att öka mängden produkter och material som kan återanvändas
respektive återvinnas, är minskade utsläpp till luft i hela produktionskedjan - från
utvinning till tillverkning och distribution av varor samt vid behandling av avfallet.
Genom att öka mängden material som samlas in för återanvändning och återvinning
kan behovet av att framställa produkter från jungfruliga råvaror minska, åtminstone
på lång sikt. Därmed kan utsläppen minska vid nyproduktion av produkter.
Tabell 2 visar beräkningar kring att de förpackningar och tidningar, som samlades in i
kommunerna år 2020 skulle kunna bidra till att CO 2-utsläppet (antalet
koldioxidekvivalenter) minskar med ca 21 650 ton om allt materialåtervinns, vilket
motsvarar ca 4 350 varv runt jorden med en medelstor personbil.
Tabell 2

Minskning av klimatpåverkan från förpackningar och returpapper som återvinns.
Källa: Avfall Sverige Rapport 2019:19

Material

Mängd avfall,
ton/år

Minskad mängd CO2,
ton/år

Motsvarar mil/år
(person-bil, bensin)

Returpapper

4 600

5 060

4 140 000

Pappersförpackningar

19 276

9 640

7 710 400

Plastförpackningar

1 464

3 070

2 488 800

Glasförpackningar

2 034

1 630

1 220 400

Metallförpackningar

1 021

2 250

1 837 800

Totalt

28 395

21 650

17 397 400

4.4.4

Åtgärder för att minska negativ miljöpåverkan eller öka positiv påverkan

De viktigaste åtgärderna för att säkerställa att de beskrivna positiva effekterna
uppstår, eller till och med blir större, är att säkerställa att de informationsinsatser
som föreslås i avfallsplanens handlingsplan omsätts i förändrade vanor och rutiner
så att mängden avfall verkligen minskar och att mängden som materialåtervinns
verkligen ökar. Kommunerna råder över flera aktiviteter inom sina egna
7

Nordiska ministerrådets rapport 2015:547
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verksamheter och de arbetssätt och rutiner som tillämpas. Det gäller till exempel
förebyggande och materialåtervinning av bygg- och rivningsavfall, men även ökad
återanvändning inom kommunkoncernernas verksamheter av IT-utrustning, möbler
med mera. Alla kommunala verksamheter har ett ansvar för att minska avfallet och
att sortera. Det är viktigt att kommunerna föregår med gott exempel och är
förebilder för kommuninvånarna.
För att ytterligare minska negativ påverkan på luft och klimatfaktorer kan övervägas
om åtgärder kopplade till efterbehandling av avslutade och nedlagda deponier bör
ingå i planen.

4.5 Förorening och exploatering av mark och vatten
Här behandlas främst aktiviteter kopplade till nedlagda deponier men även till viss
del aktiviteter gällande återvinningscentraler.
4.5.1

Nuläge och förutsättningar

Utsläpp till mark och vatten sker också i form av lakvatten från aktiva och nedlagda
deponier. I kommunerna finns enligt förteckningen i bilaga 4 sammanlagt 67 stycken
identifierade nedlagda hushållsavfallsdeponier. Av dessa är en i riskklass 1, 7 st i
riskklass 2 och 23 i riskklass 3 eller 4. För de övriga har inte någon riskklassning
gjorts.
Som berörts tidigare i kap 3.1.3 om klimatanpassning så riskerar vissa invasiva arter
gynnas av ett förändrat klimat till följd av klimatförändringarna. Redan idag finns
invasiva arter som behöver bekämpas och där spridning behöver förhindras.
Kommunernas återvinningscentraler har mottagning av trädgårdsavfall som består
av invasiva arter och där detta hanteras separat från annat trädgårdsavfall.
4.5.2

Negativ miljöpåverkan

Vid genomförandet av planen bedöms utsläpp till mark och vatten från nedlagda
deponier och anläggningar vara oförändrad.
4.5.3

Positiv miljöpåverkan

Genom att motverka en ökning av mängden avfall i samhället med hjälp av
informationsinsatser avseende förebyggande av avfall och ökad återanvändning, kan
mängden material som utvinns ur jordskorpan på lång sikt minska och därmed även
tillförseln av mängden giftiga ämnen till omgivande natur och miljö. Den positiva
miljöpåverkan av ökad återanvändning och ökad materialåtervinning kan därför på
sikt bli stor.
I avfallsplanens handlingsplan finns aktiviteter gällande nedlagda deponier.
Klassificering enligt MIFO ska göras för alla deponier där det inte har gjorts tidigare.
Därutöver ska kompletterande undersökningar och provtagningar göras och en
prioriteringsordning ska skapas för de deponier som behöver åtgärdas. När
skyddsåtgärder, vid behov, genomförs bidrar det till minskad negativ miljöpåverkan
genom att förhindra att föroreningar sprids till mark och vatten från gamla deponier.
Vid genomförandet av planen bedöms risken för utsläpp till mark och vatten från
nedlagda deponier och anläggningar vara oförändrad.
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4.5.4

Åtgärder för att minska negativ miljöpåverkan eller öka positiv påverkan

Kommunerna har kommit olika långt i arbetet med undersökning av och åtgärder
för nedlagda deponier. Vid planering inför och åtgärder vid nedlagda deponier bör
hänsyn tas till följder av klimatförändringar som exempelvis ökad eller minskad
vattenhalt i marken. Uppkomna mängder lakvatten kan på sikt förändra utsläpp till
mark och vatten från de nedlagda deponier.

4.6 Inbördes förhållande mellan ovanstående miljöaspekter
Miljöaspekterna ovan hänger tätt samman. En aktivitet kan påverka flera aspekter
samtidigt, både positivt och negativt. Ett exempel på detta är att information om
avfallshantering kan leda till ökad sortering och bättre behandling av farligt avfall,
vilket kan bidra till positiv miljöpåverkan genom bättre resurshushållning och
minskad risk för exempelvis elavfall i restavfallet. Ökad källsortering skulle dock
även kunna bidra till negativ miljöpåverkan på ”Luft och klimatfaktorer” om
transporterna vid insamling ökar. Miljövinsten med ökad källsortering är dock större
än de negativa konsekvenserna av ökade transporter.

5

Sammanfattande bedömning

5.1 Betydande miljöpåverkan
De viktigaste aktiviteterna som kan bidra till att de beskrivna positiva effekterna
uppstår, eller till och med blir större, är att säkerställa att de informationsåtgärder
som föreslås i avfallsplanen omsätts i förändrade vanor och rutiner så att mängden
avfall verkligen minskar och att mängden som materialåtervinns verkligen ökar. Här
råder kommunerna över att de föreslagna aktiviteter inom sina egna verksamheter
görs i praktiken. Det är viktigt att kommunerna föregår med gott exempel. Alla
kommunernas verksamheter har ett ansvar för att minska avfallet och vara förebilder
för kommuninvånarna.
Negativ miljöpåverkan bedöms som liten vid genomförande av avfallsplanens
aktiviteter. Negativ miljöpåverkan bedöms kunna uppstå främst om mängden
transporter ökar, vilket ger upphov till klimatpåverkande gaser och buller.
Det tar lång tid att förändra beteenden, men på lång sikt och om
informationsinsatserna får genomslag kan det få stor positiv påverkan. De positiva
effekterna kommer framförallt visas genom bättre resurshushållning och minskade
diffusa utsläpp av miljö- och hälsoskadliga ämnen.
Sammanfattningsvis bedöms den negativa påverkan av genomförandet av
avfallsplanen vara liten.

5.2 Nationella och internationella miljömål
Avfallsplanens inriktningsmål och indikatorer med målvärden ligger i linje med
nationella miljökvalitetsmål och mål i Sveriges nationella avfallsplan med avseende
på: ökad återanvändning av avfall, ökad återvinning av hushållens avfall, minskad
nedskräpning, ökad utsortering av matavfall och minskat matsvinn.
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Avfallsplanens inriktning ligger i linje med hållbar utveckling och ansluter väl till
globala miljömål samt nationella miljökvalitets- och etappmål. Sammantaget
bedöms de nationella miljökvalitetsmålen påverkas i positiv riktning av
genomförandet av avfallsplanen om målen uppnås.

5.3 Åtgärder mot negativ påverkan
Nedan beskrivs förslag att beakta vid genomförande av planen för att motverka
negativ miljöpåverkan eller optimera positiv miljöpåverkan:


För att minska risken för negativ påverkan på människors hälsa vid
genomförande av planen bör det säkerställas att inga gifter som borde ha
fasats ut ur kretsloppet återförs i produkter som återanvänds/ återbrukas.



Resurser och kunskap behöver tillföras arbetet med att utveckla rutiner och
strukturer inom kommunerna för att organisationerna ska genomsyras av
ett arbetssätt som förebygger att avfall uppstår och återanvänder materiella
resurser så långt möjligt.



Genom god sortering inom kommunernas verksamheter möjliggörs
återvinning av det avfall som ändå uppstår. Orsaken till de svårigheter som
kan finnas med införande av källsortering i kommunernas verksamheter
behöver identifieras och åtgärdas för att källsortering ska kunna införas i
samtliga kommunala verksamheter. Till detta arbete behövs resurser för
exempelvis inventering.



Det behöver säkerställas att de insamlade och sorterade materialen
uppfyller de krav som återvinningsindustrin ställer för att återvinna
materialen till ny råvara.

5.4 Sammanfattande bedömning
Sammanfattningsvis bedöms miljökonsekvenserna av genomförandet av föreslagen
avfallsplan vara positiva. Aktiviteterna syftar till att förebygga att avfall uppstår, öka
återanvändningen och öka mängden som återvinns. De negativa konsekvenserna av
genomförandet av planen bedöms vara små och främst vara kopplade till risk för
ökad mängd transporter av olika typer av avfall och återanvändbara produkter,
vinsten av återanvändning och återvinningen är dock större än de negativa
konsekvenserna av ökade transporter. Avfallsplanens inriktning ligger i linje med
hållbar utveckling och ansluter till de nationella miljömålen.

6

Uppföljning

Miljöpåverkan kommer att ingå i uppföljningen av genomförandet av avfallsplanen.
Avfallsplanen kommer följas upp årligen i form av en rapport med statistik för
uppföljning per mål samt redovisning av genomförda aktiviteter. Uppföljningen
redovisas både uppdelat per kommun och samlat.
Det är viktigt att det säkerställs att det finns resurser för uppföljningen av målen och
miljöpåverkan.
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1

Inledning

I denna bilaga till Håbo, Knivsta, Sigtuna och Upplands-Bro kommuners avfallsplan
presenteras bland annat utvecklingstendenser kopplade till avfallshanteringen, en
bedömning gällande framtida avfallsmängder samt en bedömning av framtida behov av
insamlingssystem och behandlingskapacitet för avfall.

2

Utvecklingstendenser

2.1 Befolkningsprognos
Kommunernas respektive antal invånare år 2021 redovisas nedan i Tabell 1 där även
befolkningsprognos från SCB redovisas för år 2040. Befolkningen förväntas öka i alla
kommunerna under de kommande åren.
Ta bell 1

A ntal invånare per kommun enligt befolkningsprognos från SCB1 .

År 2 021

År 2 040

Håbo

22 344

24 900

K nivsta

19 818

23 900

Sigtuna

50 273

59 400

Upplands-Bro

31 082

37 000

2.2 Utvecklingstrender för avfall från hushåll
En utvecklingsriktning gällande avfall är att mängden avfall som uppkommer i det svenska
samhället ökar för varje år. Under 2020 ökade bland annat mängden avfall till
materialåtervinning. Mest ökade fraktionerna förpackningar, elavfall och metallskrot.
Mängden insamlat grovavfall ökade också under 2020, med omkring 10 %, vilket är något
som kan bero på att många har byggt om och rensat under pandemin.
När det kommer till flöden av förpackningsfraktioner och returpapper från hushåll sker
förändringar för de respektive fraktionerna men totalt sett är mängden förpackningar och
returpapper per invånare oförändrad. Mängden plast- och pappersförpackningar ökar
framförallt beroende på ökad internetförsäljning och de förpackningar som då uppstår.
Returpapper minskar däremot mer och mer i takt med att hushållen i mindre utsträckning
läser papperstidningar. Regeringen har beslutat att lagstiftningen om producentansvar för
förpackningar ska ses över med möjlighet att ge kommunerna ansvaret för insamling av
förpackningsavfall. Ett eventuellt förändrat insamlingsansvar för förpackningar, från
producentansvar till kommunalt ansvar, kan komma att påverka de insamlade mängderna av
förpackningar från hushållen.

1

SCB – Den framtida befolkningen i Sveriges län och kommuner 2021–2040
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Avfallsmängderna kan förväntas fortsätta öka med tanke på det fokus på konsumtion av varor
och tillväxt i ekonomin som finns i dagens samhälle. Det finns dock motkrafter mot dessa
utvecklingstendenser genom olika samhällsaktörer, såsom avfallsbranschen. En annan
motkraft är allmänhetens generellt ökade kunskapsnivåer och medvetenhet om vikten av en
mer hållbar livsstil. Om hushållen lättare kan konsumera hållbart, vilket exempelvis cirkulära
affärsmodeller kan bidra till, så kan det leda till att minska sambandet mellan konsumtion och
avfallsproduktion. Det kan därför vara rimligt att anta att avfallsmängderna kan hållas relativt
konstanta per invånare.
Även om avfallsmängderna per invånare fortsätter att öka, alternativt hålls konstanta, så har
utveckling gällande hur avfall behandlas och återvinns i Sverige skett de senaste åren. Det
fokus som har legat på att styra avfallsbehandlingen uppåt i avfallstrappan kan ha bidragit till
denna utveckling. På nationell nivå 2020 låg andelen avfall under kommunalt ansvar och som
behandlas genom materialåtervinning på omkring 35 %, biologisk behandling på cirka 14 %
och energiåtervinning på 50 %. Mindre än 1 % av avfallet under kommunalt ansvar gick till
deponi (en siffra som dock stiger markant om aska från avfallsförbränning räknas in).
Utvecklingstendenserna gällande hur avfall behandlas och återvinns kan också antas
fortsätta, bland annat genom ökad bostadsnära insamling av förpackningar och returpapper
som bidrar till bättre källsortering.

2.3 Avfall från verksamheter
Näringslivet i Håbo, Knivsta, Sigtuna och Upplands-Bro kommuner uppvisar en stor bredd
med bland annat stora aktörer inom logistik, tillverkningsindustri, handel och bygg. Alla
verksamheter genererar olika typer av avfall i varierande mängder och många avfallsflöden,
såsom mängden industriavfall samt bygg- och rivningsavfall, är i hög grad beroende av
konjunkturen. Andelen utsorterade fraktioner av såväl industriavfall som bygg- och
rivningsavfall kan förväntas öka med anledning av ökad sortering på grund av lagkrav. De
avfallsflöden som i dagsläget omhändertas på annat sätt än genom kommunens hantering
förutsätts även fortsättningsvis hanteras vid sidan av det kommunala systemet, då det för
dessa flöden bedöms finnas ett etablerat omhändertagande.
Mängden farligt avfall från industrier och bygg- och anläggningsverksamhet med mera kan
komma att öka. Detta kan ske till följd av trenden att allt mer avfall definieras som farligt
avfall och att byggnation kan kräva sanering av förorenade områden som genererar
förorenade massor som måste behandlas. Ökningen av mängden farligt avfall från industri
och annan verksamhet kan motverkas av företagens interna miljöarbete som bidrar till
miljöanpassning av produktionen.
Cirkulär ekonomi och cirkulära affärsmodeller har de senaste åren blivit allt viktigare för
verksamheter, både myndigheter och privata företag. Ett ökat fokus på cirkularitet kan bidra
till att bryta sambandet mellan ekonomisk tillväxt och avfallsproduktion och leda till att
mängden verksamhetsavfall på sikt minskar.
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3

Bedömning av avfallsflödenas framtida utveckling

Utifrån de utvecklingstendenser och trender som redogjorts för ovan förväntas avfallsflödena
av avfall under kommunalt ansvar i Håbo, Knivsta, Sigtuna och Upplands-Bro kommuner
generellt sett att öka. Framförallt beror ökningen ske till följd av den förväntade
befolkningsökningen.
En förändring i hur olika avfallsfraktioner behandlas kan komma att ske i kommunerna.
Exempelvis kan mer avfall förväntas gå till materialåtervinning samt biologisk behandling och
mindre till energiåtervinning till följd av ökad källsortering. Ökad sortering förväntas bland
annat ske i kommunerna med anledning av införandet av fyrfackssystem som gjordes i slutet
av år 2020.
Bedömningen är osäker utifrån bland annat hur avfallsproduktionen per invånare i praktiken
kommer att utvecklas och hur stor effekt de planerade avfallsförebyggande aktiviteterna i
avfallsplanen kommer att få. Konsekvenser av ändrad lagstiftning som reglerar
ansvarsfördelningen mellan kommun, verksamheter och producenter, kan också komma att
förändra bedömningen.
Någon bedömning av avfall från verksamheter, exempelvis industriavfall, verksamheters byggoch rivningsavfall har ej gjorts med anledning av avsaknaden av statistikuppgifter för dessa
flöden.

4

Behov av insamlingssystem och anläggningar

Baserat på de utvecklingstendenser samt bedömningar som beskrivits ovan kan konstateras
att avfallsflödenas framtida utveckling kan innebära behov av utökad kapacitet för
mottagning, omlastning, sortering och behandling av det avfall som uppstår i kommunerna.
I Håbo, Sigtuna, Knivsta och Upplands-Bro kommuner samlas matavfall, restavfall,
förpackningar och returpapper in bostadsnära hos hushåll i villa och fritidshus sedan slutet av
2020 då införandet av fyrfackssystem gjordes. Även verksamheter kan ha abonnemang med
fyrfackssystem och flerbostadshus har sedan tidigare insamling i flera separata kärl. I och med
införandet av fyrfackssystemet hos hushåll i villor och fritidshus utökade kommunerna sin
kapacitet gällande insamling. Regeringens beslut om att lagstiftningen om producentansvar
för förpackningar ska ses över, vilket pågår när detta skrivs, kan komma att ge kommunerna
ansvaret för insamling av förpackningsavfall. I händelse av ett sådant skifte i ansvaret för
förpackningsfraktioner behövs ingen förändring gällande kommunernas insamlingssystem.
Det insamlade matavfallet till biologisk behandling kan komma att öka på grund av
befolkningsökningen och ökad utsortering. Därmed ökar behovet av kapacitet för biologisk
behandling av matavfall i kommunerna. Även behovet av kapacitet för omlastning och
vidareförädling av utsorterade fraktioner till materialåtervinning kommer att öka. Med ökad
källsortering kan fraktionen restavfall förväntas minska och därmed minskar också behovet av
kapacitet för behandling genom energiåtervinning. Flöden av material till återbruk väntas
också öka under kommande år vilket ökar behovet av kapacitet för mottagning av dessa
flöden, exempelvis på återvinningscentralerna/kretsloppsparkerna i kommunerna.
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I avfallsplanen finns aktiviteter som syftar till att utöka kapaciteten för mottagande av avfall,
samt material till återbruk, i kommunen, exempelvis att skapa förutsättningar för
återanvändning av byggmaterial samt att se över möjligheter att få avsättning för ytterligare
typer av material och utveckla sortering vid återvinningscentraler.
För verksamhetsavfall, vilket inte omfattas av kommunalt ansvar för avfallshantering, finns
begränsad tillgång till information om mängder som uppkommer inom kommunen. Även
information om kapaciteten i befintliga anläggningar för behandling av verksamhetsavfall är
begränsad.
Mängden verksamhetsavfall bedöms komma att öka i takt med befolkningsökningen. Flödet
från byggbranschen är dominerande och bedöms komma att vara fortsatt stort. Med ökade
mängder verksamhetsavfall kan behovet av behandlingsanläggningar för verksamhetsavfall
komma att förändras.

5

Behov av investeringar och andra ekonomiska resurser kopplade
till insamlingssystem och anläggningar

Eftersom avfallsflödenas framtida utveckling kan komma att innebära behov av förändringar
gällande befintliga insamlingssystem och anläggningar, ökar också behovet av investeringar
och ekonomiska resurser kopplat till detta.
Några av de aktiviteter som redogörs för i handlingsplanen kan komma att innebära
investeringar inom de kommande åren gällande insamlingssystem och anläggningar. De
eventuella framtida investeringarna avser följande aktiviteter:


Skapa förutsättningar för återanvändning av byggmaterial – till exempel
återbyggdepå, gemensam för kommunerna.



Inventera och komplettera fastighetsnära insamling av förpackningar och
returpapper i kommunala verksamheter och bolag.



Inköp av kärl och containrar kan komma att bli aktuellt med anledning av
eventuellt kommande insamlingsansvar för förpackningar samt framtida
upphandlingar av behållare till återvinningscentraler. Sigtuna och Upplands-Bro
äger sina containrar på återvinningscentralerna, men för närvarande gör inte
Håbo och Knivsta det.



Verka för att upprätta 2 nya återvinningsstationer (Knivsta kommun).



Driva på för etablering av ytterligare en kretsloppspark (Knivsta kommun) .



Undersöka möjligheten att bygga en ny kretsloppscentral istället för två
befintliga mindre centraler (Upplands-Bro kommun).

Investeringarna kommer att kostnadsberäknas först då det är aktuellt att starta det inledande
arbetet med respektive nämnd aktivitet.
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Koppling till fysisk planering

I alla kommunernas respektive översiktsplaner finns avfallshanteringen med i beaktande. En
väl fungerande avfallshantering är ett allmänt intresse och finns därför med i den fysiska
översiktsplaneringen, exempelvis beträffande återvinningscentraler och avfallsanläggningar.
Tidsperspektivet i översiktsplanering är längre än i avfallsplaner, som enligt lagkrav ska ses
över minst vart fjärde år och vid behov revideras. I framtidsstudier gjorda av bl.a. Avfall
Sverige har konstaterats att det inte är meningsfullt att göra prognoser gällande
avfallshantering som sträcker sig längre än ett tiotal år framåt i tiden. Anledningen till detta är
främst att avfallsmängder och avfallshantering i hög grad är beroende av samhällstrender
inom olika områden och även av människors beteende och livsstil, men också förväntningar
om ändrad lagstiftning bidrar till svårigheten att göra långsiktiga prognoser. De
utvecklingstendenser och trender som nämns ovan när det gäller befolkningsutveckling i
kommunen, minskade mängder returpapper beroende på mindre tidningsläsande och mer
förpackningar till följd av ökad internetförsäljning, stabiliserade och möjligen sjunkande
avfallsmängder per invånare, ökad sortering och strävan mot en mer cirkulär ekonomi kan
antas fortsätta även på längre sikt.
I arbetet med att ta fram detaljplaner ska avvägningar göras mellan allmänna och enskilda
intressen, vilket innebär att bland annat möjligheterna att ordna avfallshämtning kan behöva
utredas. I detaljplanering i tätorter blir dock ofta avfallshanteringen beaktad i och med att
gator oftast måste utformas med insamlingsfordonets framkomlighet som en
dimensionerande faktor.
I den fysiska planeringen finns flera frågor gällande avfallshantering som är viktiga att beakta,
exempelvis utrymmen för återbruk och cirkulära lösningar, platser för återvinningscentraler,
platser för kvartersnära insamling och framkomlighet för insamlingsfordon. I avfallsplanens
handlingsplan, under utvecklingsområdet tillgänglighet och service, finns en aktivitet om
utvecklingen av den fysiska planeringen av hållbara och effektiva insamlingssystem i
kommunerna. Aktiviteten innefattar att ta fram kortfattade lokala riktlinjer och en anpassad
gemensam teknisk handbok med utgångspunkt i Avfall Sveriges handbok om
avfallsutrymmen, som ska vara stöd i plan- och bygglovsprocesser.
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TJÄNSTESKRIVELSE

Andrea Jansson
Trafiktekniker
Enheten Gata/Park/Trafik
+46 0851832182
Andrea.jansson@upplands-bro.se

Datum

Vår beteckning

2022-05-17

TN 21/0279

Er beteckning

Tekniska nämnden

Yttrande - Motion om kompletterande
fartdämpande åtgärder vid vägar med 30 km/h
Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar att anta Samhällsbyggnadskontorets förslag till
yttrande, daterad den 17 maj 2022 som sitt eget och överlämna till
Kommunstyrelsen.

Sammanfattning
Den 6 juni 2021 inkom Socialdemokraterna genom Catharina Andersson (S)
med en motion om kompletterande fartdämpande åtgärder vid vägar med 30
km/h. Socialdemokraterna yrkar på att en inventering görs för var och vilka
kompletterande åtgärder behövs där hastigheten är begränsad till 30 kilometer i
timmen.
Samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande
Samhällsbyggnadskontoret har tagit del av motionen och föreslår Tekniska
nämnden att avge svar i enlighet med kontorets förslag till yttrande.

Beslutsunderlag


Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, daterad den 17 maj 2022



Tekniska nämndens yttrande – motion om kompletterande
fartdämpande åtgärder vid vägar med 30 km/h, daterat den 17 maj 2022



Motionen från Socialdemokraterna, daterad den 6 juni 2021

Ärendet

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Den 6 juni 2021 inkom Socialdemokraterna genom Catharina Andersson (S)
med en motion om kompletterande fartdämpande åtgärder vid vägar med 30
km/h.
I motionen anges att det systematiska trafiksäkerhetsarbetet som sedan 1998
har bedrivits i kommunen aldrig blir klart då nya behov ständigt tillkommer
p.g.a. att kommunen växer. Dessutom sker det hela tiden olika former av
beteendeförändringar. Förutom utanför förskolor och skolor där den högsta
tillåtna hastigheten ska vara 30 kilometer i timmen finns det andra vägar med
30 kilometers begränsning, ett exempel är Lillsjö badväg.
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

Vår beteckning

2022-05-17

TN 21/0279

Tyvärr kan det konstateras att alldeles för många kör för fort varför en del
vägar behöver kompletteras med fartdämpande åtgärder.
Med anledning av ovan yrkar Socialdemokraterna att en inventering görs för
var och vilka kompletterande åtgärder behövs där hastigheten är begränsad till
30 kilometer i timmen.
Samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande
Samhällsbyggnadskontoret har tagit del av motionen och föreslår Tekniska
nämnden att avge svar i enlighet med kontorets förslag till yttrande.

Barnperspektiv
Det är viktigt att skapa trafiksäkra miljöer där oskyddade trafikanter blandas
med fordonstrafiken. Hastighetsdämpande åtgärder bidrar till säkrare
trafikmiljöer.

Samhällsbyggnadskontoret
Thomas Lenell
Samhällsbyggnadschef

Maja Taaler Larsson
Avdelningschef

Jan Helghe
Enhetschef Gata/Park/Trafik

Bilagor
1. Tekniska nämndens yttrande – motion om kompletterande
fartdämpande åtgärder vid vägar med 30 km/h, daterat den 17 maj 2022
2. Motionen från Socialdemokraterna, daterad den 6 juni 2021
Beslut sänds till
 Kommunstyrelsen
 Catharina Andersson (S)
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YTTRANDE

Andrea Jansson
Trafiktekniker
Enheten Gata/Park/Trafik
08-51832182
andrea.jansson@upplands-bro.se

Datum

2022-05-17
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Vår beteckning

TN 21/0279

Er beteckning

Tekniska nämnden

Yttrande - Motion om kompletterande
fartdämpande åtgärder vid vägar med 30 km/h
En motion har inkommit från Catharina Andersson (S) om kompletterande
fartdämpande åtgärder vid vägar med 30kmh. Catharina Andersson (S) skriver
i sin motion att det systematiska trafiksäkerhetsarbetet som sedan 1998 har
bedrivits i kommunen aldrig blir klart då nya behov ständigt tillkommer p.g.a.
att kommunen växer. Dessutom sker det hela tiden olika former av
beteendeförändringar. Förutom utanför förskolor och skolor där den högsta
tillåtna hastigheten ska vara 30 kilometer i timmen finns det andra vägar med
30 kilometers begränsning, ett exempel är Lillsjö badväg. Tyvärr kan det
konstateras att alldeles för många kör för fort varför en del vägar behöver
kompletteras med fartdämpande åtgärder.
Med anledning av ovan yrkar Catharina Andersson (S) att en inventering görs
för var och vilka kompletterande åtgärder behövs där hastigheten är begränsad
till 30 kilometer i timmen.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Samhällsbyggnadskontorets förslag
Inom kommunens alla bostadsområden är hastigheten begränsad till 30
kilometer i timmen. Undantaget är gator med busstrafik där hastigheten är satt
som lägst till 40 km i timmen. Även nya bostadsområden planeras med en
högst hastighet av 30 kilometer i timmen.

30km/h

40km/h

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

2022-05-17

Vår beteckning

TN 21/0279

Hastighetsdämpande åtgärder finns på många gator i form av gupp,
sidoförskjutningar och upphöjda övergångsställen. Inom bostadsområden har
de boende också möjlighet att ansöka om att ställa ut blomlådor för att dämpa
hastigheten på gatorna. Åtgärderna har i de flesta fall föregåtts av ansökan från
de boende och beslutet om ett införande har på senare tid grundats på
trafikmätningarna utförda av Gata/park/trafikenheten.
Enheten kommer att utföra trafikmätningar på gatorna med
hastighetsbegränsning till 30 km/h som ska ligga till grund för eventuella
fastighetsdämpandeåtgärder tillsammans med de kriterierna som Tekniska
nämnden beslutade den 7 mars 2022.
Genomförande av inventering/trafikmätning

•
•
•
•

Inventering görs av genomfartsgator samt gator med betydande trafik,
först i Bro och sedan i Kungsängen.
Hastighetsmätning kommer att utföras under en vecka på respektive
gata för att få fram trafikmängd och medelhastighet.
Uppfyller någon av gatorna flera av de fastslagna kriterierna och
samtidigt har de negativa konsekvenserna beaktats tas förslag fram för
lämplig hastighetsdämpande åtgärd med kostnadsförslag för denna.
Därefter inventeras de övriga gatorna med hastighetsbegränsning till
30 km/h i kommunen.

Inför beslut av fartdämpande åtgärder bör följande negativa konsekvenserna
beaktas:
•

•

•

Åtgärderna kan medföra att trafikproblemet flyttas från en gata till en
annan. En ytterligare effekt är att en hastighetssänkning erhålls i
omedelbar anslutning till åtgärden, men att sträckorna däremellan blir
accelerationssträckor.
Anläggning av farthinder och hastighetsdämpande åtgärder kan
medföra vibrationer och skakningar som trafiken generar i anslutning
till åtgärderna. Dessa kan ge upphov till sättningar och sprickbildningar
i närliggande fastigheter.
Hastighetsdämpande åtgärder innebär en försämring av trafikmiljön för
kollektivtrafik och utryckningsfordon.

Åtgärderna medför ett behov av extra resurser för att kunna utföra
vinterväghållning, lösa hanteringen av dagvatten och övrigt gatuunderhåll på
ett tillfredsställande sätt.

Marcus Sköld (M)
Tekniska nämndens ordförande
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Motion
Från Socialdemokraterna om kompletterande fartdämpande åtgärder vid vägar med 30 kmh.
Sedan 1998 bedrivs trafiksäkerhetsarbetet på ett systematiskt sätt i kommunen.
Vi hade då och har fortfarande vårt främsta fokus på de oskyddade trafikanterna nämligen barn och
ungdomar samt cyklister. Vi har glädjande nog under åren avsatt medel för trafiksäkerhetshöjande
åtgärder och därmed har säkerheten höjts avsevärt.
Trafiksäkerhetsarbetet blir dock aldrig klart. Nya behov tillkommer ständigt beroende på att
kommunen växer. Dessutom sker det hela tiden olika former av beteendeförändringar.
Önskemålen överstiger årligen hela tiden vad som är möjligt att utföra.
Idag har trafiksäkerhetsarbetet slagits ihop med tillgänglighetarbetet och Tekniska nämnden
reviderar årligen före februari månads utgång Trafik- och tillgänglighetsprogrammet (TTP).
Det program som lägger årligen fast vad som ska göras och när det ska göras.
En av de principer som finns är att det utanför förskolor och skolor ska vara 30 kmh som högsta
tillåtna hastighet. Det finns också en del andra vägar som har den hastighetsbegränsningen, ett
exempel är Lillsjö badväg. Tyvärr kan vi konstatera att alldeles för många kör för fort.
På en del vägar behövs kompletterande fartdämpande åtgärder av olika slag.
Därför yrkar vi Socialdemokrater:
att en inventering görs av var och vilka kompletterande åtgärder som behöver utföras där
hastigheten är begränsad till 30 kmh.
Kungsängen den 6/6-2021

Catharina Andersson
2:e vice ordförande i
Tekniska nämnden i
Upplands-Bro kommun
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TJÄNSTESKRIVELSE

Andrea Jansson
Trafiktekniker
Enheten Gata/Park/Trafik
+46 0851832182
Andrea.jansson@upplands-bro.se

Datum

Vår beteckning

2022-05-18

TN 21/0462

Er beteckning

Tekniska nämnden

Yttrande på ändring av byggnadsplan för del av
Björknäs, (området Sågbacken), Bro Nr 5601
inklusive dess ändring Ä8104
Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar
att anta Samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande som sitt eget och
överlämna det till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning
Projekt och Myndighetsverksamheten beslutade den 28 februari 2022, på
delegation, att förslaget till ändring av byggnadsplan för del av fritidsområdet
Björknäs (Sågbacken) sänds ut för granskning enligt reglerna för
standardförfarande (PBL 2010:900 i lydelse efter den 1 januari 2015).
Syftet med gällande byggnadsplan är att möjliggöra uppförande av sportstugor
i fritidsbebyggelseområdet, då kallat Björknäs, och syftet med
detaljplaneändringen är att utöka befintlig byggrätt för huvudbyggnad och för
komplementbyggnader i hela planområdet. Målet är att följa upp intentionerna
i planprogrammet för Ådöhalvön godkänt 2012 och att anpassa byggrätterna
till nutida behov.
Sammanfattning av Samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande
Samhällsbyggnadskontoret har tagit del av förslaget till ändring av
byggnadsplan för del av fritidsområdet Björknäs (Sågbacken) och föreslår
Tekniska nämnden att lämna synpunkter i enlighet med kontorets förslag till
yttrande.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Beslutsunderlag


Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse daterad den 18 maj 2022



Förslag till yttrande – ändring av byggnadsplan för del av Björknäs,
(området Sågbacken), Bro nr 5601 inklusive dess ändring Ä8104



Delegationsbeslut daterad den 28 februari 2022



Planbeskrivning daterad den 24 mars 2022



Planbestämmelser daterad den 12 januari 2022
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Datum

Vår beteckning

2022-05-18

TN 21/0462

Ärendet
Projekt och Myndighetsverksamheten beslutade den 28 februari 2022, på
delegation, att förslaget till ändring av byggnadsplan för del av fritidsområdet
Björknäs (Sågbacken) sänds ut för granskning enligt reglerna för
standardförfarande (PBL 2010:900 i lydelse efter den 1 januari 2015).
Syftet med gällande byggnadsplan är att möjliggöra uppförande av sportstugor
i fritidsbebyggelseområdet, då kallat Björknäs, och syftet med
detaljplaneändringen är att utöka befintlig byggrätt för huvudbyggnad och för
komplementbyggnader i hela planområdet. Målet är att följa upp intentioner na
i planprogrammet för Ådöhalvön godkänt 2012 och att anpassa byggrätterna
till nutida behov.
Sammanfattning av Samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande
Samhällsbyggnadskontoret har tagit del av förslaget till ändring av
byggnadsplan för del av fritidsområdet Björknäs (Sågbacken) och föreslår
Tekniska nämnden att lämna synpunkter i enlighet med kontorets förslag till
yttrande.

Barnperspektiv
Samhällsbyggnadskontoret hänvisar till den barnkonsekvensanalys som tagits
fram i arbetet med framtagande av byggnadsplanen.

Samhällsbyggnadskontoret
Thomas Lenell
Samhällsbyggnadschef

Maja Taaler Larsson
Avdelningschef

Jan Helghe
Enhetschef Gata/Park/Trafik

Bilagor
1.
2.
3.
4.

Förslag till yttrande den 23 maj 2022
Delegationsbeslut daterad den 28 februari 2022
Planbeskrivning daterad den 24 mars 2022
Planbestämmelser daterad den 12 januari 2022

Beslut sänds till
 Kommunstyrelsen, dnr KS 21/0555
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YTTRANDE
Samhällsbyggnadskontoret
Andrea Jansson
Trafiktekniker
08-518 321 82
andrea.jansson@upplands-bro.se

Datum

Vår beteckning

2022-05-23

TN 21/0462

Yttrande på ändring av byggnadsplan för del av
Björknäs, (området Sågbacken), Bro Nr 5601
inklusive dess ändring Ä8104
Tekniska nämnden har tagit del av remissen för fritidsområdet Björknäs
(Sågbacken) och ställer sig i stort positiv till förslaget till byggnadsplan.
Syftet med gällande byggnadsplan är att möjliggöra uppförande av sportstugor
i fritidsbebyggelseområdet, då kallat Björknäs, och syftet med
detaljplaneändringen är att utöka befintlig byggrätt för huvudbyggnad och för
komplementbyggnader i hela planområdet. Målet är att följa upp intentionerna
i planprogrammet för Ådöhalvön godkänt 2012 och att anpassa byggrätterna
till nutida behov.
Tekniska nämnden lämnar följande synpunkter som yttrande till föreslagen
byggnadsplan.

Vatten och avlopp
Aktuellt fritidshusområde Sågbacken är sedan hösten 2020 inom kommunens
verksamhetsområde för de allmänna vattentjänsterna, vatten och spillvatten.
Nuvarande Va-anläggning är dimensionerad för nuvarande antal fastigheter.
Sker förändringar i antal fastigheter inom Sågbacken behöver nuvarande Vaanläggningens kapacitet utredas och det eventuella behovet av förändringar på
Va-anläggningen blir en tillkommande kostnad för VA-kollektivet.

Dagvatten

UBK1000, v1.1, 2017-03-16

Området är idag utanför verksamhetsområdet för kommunal
dagvattenhantering. I och med förslaget om att utöka byggrätten från 60 kvm
till 100 kvm kan andelen hårdgjord yta öka inom området och eventuellt
påverka dagvattenhanteringen. Saknar information om hur dagvatten ska
omhändertas.
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Upplands-Bro kommun

Datum

Vår beteckning

2022-05-23

TN 21/0462

Övrigt
•

Planbeskrivningen bör förtydligas om den endast avser fastigheterna
inom Sågbackenområdet eller hela detaljplaneområdet (5601-F).

•

I planbeskringen under rubriken Detaljplaneprogram, I planprogrammet
behandlas Verkaviken som en del av centrala Ådöhalvön. Vänligen
utveckla om hur det påverkar planbeskrivningen för Sågbacken alt för
hela detaljplaneområdet (5601-F).

•

I planbeskrivningen under rubriken Miljökonsekvenser,
”planändringen är en konsekvens av att kommunen bygger ut vatten och
avlopp till området”. Bakgrunden till planändringen finns redan
beskrivet i planbeskrivningen under rubriken bakgrund och
utbyggnaden av kommunalt VA omnämns inte där utan att ett avslag
om bygg- och rivningslov skulle ge påföljden om uppdraget om en
planändring.

•

I planbeskrivningen under rubriken planuppdrag står det att
Kommunstyrelsens Samhällsbyggnadsutskottet (KS SBU) gav den 14
september 2020, §43, samhällsbyggnadschefen i uppdrag att ta fram
förslag till ändring av byggnadsplan för del av Björknäs fritidsområde
5601-F inklusive dess ändring Ä8104, nr Ä5601 genom
standardförfarande. Datum och paragraf bör ändras så det stämmer med
upprättat protokoll från ovan nämnt utskott.

•

I tidigare planbeskrivning för hela området omnämns att
”Sportstugeområdet har endast erhållit två utsläpp till den stora
vägen”. En del fastigheter inom Sågbacken som angränsar till
Ådövägen har idag egna utfarter till den stora vägen, det bör förtydligas
om vad som ska gälla framöver om utfarter samt vad som är förenligt
med gällande detaljplan eller ej.

•

Samrådsredogörelse del 2, kommentar 1.2. Om lämpligt bör även
planbeskrivningar liknande planbestämmelser samlas i ett dokument för
att underlätta och tydliggöra vad som ska gälla efter en eventuell
planändring.

Marcus Sköld (M)
Tekniska nämndens ordförande
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DELEGATIONSBESLUT

Julia von Hofsten
Enheten Samhällsutvecklingsprojekt

Datum

Vår beteckning

2022-02-28

KS 21/0555

Kommunstyrelsen

Julia.vonHofsten@upplands-bro.se

Beslut om granskning av förslag till ändring av
byggnadsplan för del av fritidsområdet Björknäs
(Sågbacken), nr Ä5601 nr 5601-F inklusive
dess ändring Ä8104
Beslut
Förslaget till ändring av byggnadsplan för del av fritidsområdet Björknäs
(Sågbacken) sänds ut för granskning enligt reglerna för standardförfarande
(PBL 2010:900 i lydelse efter den 1 januari 2015).

Ärendet
Syftet med gällande byggnadsplan är att möjliggöra uppförande av sportstugor
i fritidsbebyggelseområdet, då kallat Björknäs, och syftet med
detaljplaneändringen är att utöka befintlig byggrätt för huvudbyggnad och för
komplementbyggnader i hela planområdet. Målet är att följa upp intentionerna
i planprogrammet för Ådöhalvön godkänt 2012 och att anpassa byggrätterna
till nutida behov. Detaljplanen har varit ute på samråd enligt reglerna om
standardförfarande.
Enligt punkt D 1.5 i kommunstyrelsens delegationsförteckning, antagen den 17
mars 2021.

UBK1000, v1.0, 2014-04-28

Jonas Uebel
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Handlingar
Planhandlingar
Ursprunglig byggnadsplankarta, daterad den 24 juli 1956
Denna planbeskrivning.
Planprogram Ådöhalvön 2012
Förslag till nya planbestämmelser daterade den 18 oktober 2021
Ändring av planbestämmelser antagna av kommunfullmäktige den 30 januari 1984
Planbestämmelser fastställda den 24 juli 1956
Fastighetsförteckning 2022-02-11
Samrådsredogörelse 2022-03-24

Planens syfte, bakgrund och huvuddrag
Bakgrund
För denna del av Ådöhalvön gäller sedan juli 1956 byggnadsplan för Björknäs fritidsområde 5601 med
ändring 8104 från 1984.
Planområdet benämns som Sågbacken och har fått sitt namn av anledning att det här tidigare fanns en
verksam såg. Planområdet har byggts ut i enlighet med byggnadsplanen från 50-talet som medger en
blandning av campingplatser, odlingsmark och fritishusbebyggelse. Den del av planområdet som i
planen betecknas med B för bostadsändamål har sedan 50-talet en bebyggelse av småskalig karaktär
med tillhörande små tomtstorlekar.
I planprogrammet för Ådöhalvön, godkänt av Kommunstyrelsen den 8 april 2012, finns ett förslag på
en utveckling av med en utökad byggrätt för befintlig bebyggelse, 100 kvadratmeter för
huvudbyggnad och 20 kvadratmeter för komplementbyggnad. I området finns ett antal hus som sedan
1960-talet har beviljats bygglov och uppförts större än 60 kvadratmeter.
I samband med att kommunens Bygg- och miljönämnd i september 2020 avslog en ansökan om
rivningslov och bygglov i området Sågbacken begärde Bygg- och miljönämnden att
Kommunstyrelsens Samhällsbyggnadsutskott skulle påbörja arbetet med en planändring för
Verkaviken och planarbete för Sågbacken.

Planens syfte och huvuddrag
Syftet med gällande byggnadsplan är att möjliggöra för området att utvecklas till ett fritidsområde med
campingplatser, små fritidsstugor i närheten av Björknäs gård samt något större fritidshusbebyggelse
en bit norrut i planområdet, i området Sågbacken. Syftet med detaljplaneändringen är att utöka
befintlig byggrätt för huvudbyggnad och för komplementbyggnad i hela planområdet. Målet är att
följa upp intentionerna i planprogrammet för Ådöhalvön godkänt 2012 och att anpassa byggrätterna
till nutida behov.
Planändringen innebär en ökad byggrätt på 100 kvadratmeter för huvudbyggnad och 20 kvadratmeter
för komplementbyggnad inom hela planområdet. De ändrade planbestämmelserna för denna
planändring redovisas i ett eget dokument, Planbestämmelser. Planbestämmelserna läses tillsammans
med ursprunglig byggnadsplankarta för Björknäs.

Ändring av byggnadsplan för fritidsområdet Björknäs (Sågbacken), nr Ä5601 och Ä8104
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Planprocessen
Handläggning
Detaljplanearbetet inleddes 2020 och handläggs enligt plan- och bygglagen i lydelse efter den 1
januari 2015). Handläggning av detaljplanen sker med standardförfarande.

Det aktuella planskedet är granskning då remissinstanser, fastighetsägare och andra berörda får ta del
av förslaget och komma med synpunkter. Synpunkterna från samrådsskedet har sammanfattats i en
samrådsredogörelse. Efter granskningen upprättas ett granskningsutlåtande där yttranden som
framförts under granskningen redovisas. Om förslaget ändras väsentligt efter granskningen måste det
skickas ut på granskning igen.

Preliminär tidplan
Samrådsbeslut (KS SBU)
Samrådstid
Beslut om granskning (SBU)
Granskningstid
Antagande KS

14 april 2021
hösten 2021
Kvartal 1 2022
Kvartal 2 2022
Kvartal 2-3 2022

Planuppdrag
Kommunstyrelsens Samhällsbyggnadsutskottet (KS SBU) gav den 14 september 2020, §43,
samhällsbyggnadschefen i uppdrag att ta fram förslag till ändring av byggnadsplan för del av Björknäs
fritidsområde 5601-F inklusive dess ändring Ä8104, nr Ä5601 genom standardförfarande.

Förenligt med 3, 4 och 5 kap. miljöbalken
Kommunen bedömer att ändringen av byggnadsplanen för del av Björknäs är förenlig med
miljöbalkens (MB) 3 kapitel avseende lämplig användning av mark och vatten samt 5 kapitlet
angående miljökvalitetsnormer. Planområdet berör riksintresse för ”Mälaren med öar och
strandområden” i ett redan utbyggt område och bedöms därmed vara förenlig med riksintresset enligt 4
kapitlet.

Behovsbedömning/Undersökning om betydande
miljöpåverkan
I ”Planprogram för Ådöhalvön” gjorde kommunen bedömningen att ett ”genomförandet av
planprogrammet för Ådöhalvön inte medför risk för betydande miljöpåverkan”. Vidare stod att ”I den
fortsatta planprocessen kommer programområdet att delas upp i en eller flera detaljplaner. För varje
detaljplan kommer särskilda behovsbedömningar att göras.”
I sitt programyttrande skrev Länsstyrelsen att man ”på nuvarande underlag delar kommunens
bedömning att planen inte antas medföra en betydande miljöpåverkan.”
Föreslagen ändring av byggnadsplan för fritidsområdet Björknäs innebär att befintligt område
utvecklas och inget nytt område tas i bruk. De ändringar som är aktuella är i linje med de som föreslås
i planprogrammet.
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Plandata
Läge och areal
Planområdet i sin helhet är cirka 180 hektar stort och ligger i Bro på Ådöhalvön. Den del av
planområdet som planändringarna berör och som detta dokument kommer att fokusera på är det röda
mindre området markerat i mitten av planormådet på cirka 4,5 hektar. Området avgränsar i väster till
Ådövägen och i norr, öster och söder till skogsmark.

Flygfoto med planområdet markerat.

Markägoförhållande
Planområdet består av fastigheter som är i privat ägo.

Gällande planer och tidigare ställningstaganden
Riksintresse
Planområdet är del av Mälaren och dess stränder som är en del av riksintresset för det rörliga
friluftslivet.

Strandskydd
Området omfattas inte av strandskydd.
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Vattenskyddsområde
Planområdet ligger inom vattenskyddsområdet Östra Mälaren har två avrinningsområden. Majoriteten
av fastigheterna omfattas av Kvistabergs avrinningsområde medan en mindre andel fastigheter
omfattas av Säbyholmsvikens avrinningsområde. Kvistabergs delavrinningsområde är MälarenGörväln med Norrström som huvudavrinningsområde. De fastigheter som har Säbyholmsviken som
avrinningsområde har Mälaren-Prästfjärden som delavrinningsområde och Norström som
huvudrinningsområde. Inom skyddszonen finns det speciella föreskrifter vad gäller bland annat
hantering av dagvatten och utformning av dräneringssystem.

Kartbild över planområdets avrinningsområden

Regionala planer och program
RUFS 2050
Planområdet pekas ut i den regionala utvecklingsplanen för Stockholm 2050 (RUFS 2050) som
befintlig bebyggelse och tätortsnära landsbygd. Området pekas även ut som en grön kil och omfattas
av en av de tio regionala gröna kilarna, Görvälnkilen.

Kommunala planer och program
Översiktsplan
Området är i Översiktsplanen från 2010 utpekat som ett prioriterat omvandlings-/förtätningsområde. I
det avsnitt som behandlar Björknäs-Ådö Skog står bland annat att ” en större andel
permanentboende…lett till ett ökat intresse och behov av anslutning till kommunalt VA och utökade
byggrätter”
Området är utpekat i den Fördjupade översiktsplanen för landsbygden, FÖP 2016 som en del av
Ådöstråket som är ett utvecklingsstråk för bebyggelse.
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Vattenplan
Sågbacken är utpekat i kommunens VA-plan som ett område där arbeten med en anslutning till
kommunalt VA ska påbörjas 2020.
Detaljplaneprogram
Ett planprogram för Ådöhalvön godkändes av kommunstyrelsen i april 2012. I planprogrammet
behandlas Verkarviken som en del av centrala Ådöhalvön. Planprogrammet föreslår att byggrätten
utökas så att en huvudbyggnad kan ha en byggnadsarea (BYA) på 100 kvadratmeter och att
komplementbyggnader kan ha en sammanlagd area av 20 kvadratmeter.
Detaljplaner och förordnanden
För planområdet gäller byggnadsplan 5601-F med dess ändring 8104. I byggnadsplanen från 1956 är
planområdet utpekat som fritidsområde för sportstugor där minsta tomtstorlek anges till 500
kvadratmeter och där en fristående huvudbyggnad högst får vara 60 kvadratmeter och högst 3,5 meter
hög.
Efter att planen antagits hade ändå bygglov givits med dispenser. Den ändring som antogs 1984
syftade till att förtydliga planens ursprungliga bestämmelser. Huvudbyggnaden fick nu inte ha större
bruttoarea än 60 kvadratmeter och det förtydligades också att vind och källare inte fick inredas.
Någon genomförandetid finns inte kvar för gällande plan.
Förslaget till ändring gäller bara de bestämmelser som beskrivs i ett särskilt dokument. Dessa
bestämmelser ska läsas tillsammans med gällande plan 5601-F och dess ändring 8104.
När den nya detaljplanen fått laga kraft upphör de delar av de äldre detaljplanerna som ingår i
planområdet att gälla.

Förutsättningar och planförslag
Landskaps- och stadsbild
Sågbacken har sedan 50-talet byggts ut som ett småskaligt fritidshusområde med sammanlagt 41
tomter. Området är beläget på en höjd öster om Ådövägen. Delar av fastigheterna kan skymtas från
vägen i norr, men större delen ligger avskilt från Ådövägen med en trädridå. Området följer topografin och vägen i nord-sydlig riktning De flesta huvudbyggnaderna är mellan 30 och 50 kvm och på
varje tomt finns mindre uthus. Husen är i en våning och nästan uteslutande trähus.
Förslag

Förslaget till ändring av bestämmelser ger möjlighet till större huvudbyggnader. Ändringen bedöms
inte leda till någon större skillnad på karaktären i området då ett flertal av husen redan är större än de
60 kvadratmeter som anges i planen.
För några av fastigheterna inom planområdet har aktuell dragning av prickmark inneburit en större
begränsning av placering av byggnader än för närliggande fastigheterna. En justering av prickmark
föreslås för att skapa mer jämlika förutsättningar inom planområdet. Se kartbild på nästkommande
sida.
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Utsnitt från gällande detaljplan, justering av prickmark markerat med röd skraffering.

Bebyggelseområden
Befintlig bebyggelse
Nuläge

Den fritidshusbebyggelse som finns i området har i många fall utnyttjat gällande byggrätt.
Förslag

Bestämmelserna om största byggnadsarea, husets fotavtryck, föreslås ökas till 100 kvadratmeter. Den
sammanlagda arean för komplementbyggnader föreslås ökas till 20 kvadratmeter. Högsta tillåtna
byggnadshöjd är fortsatt 3,5 meter men en ändring föreslås så att vind får inredas och källare ordnas.
Genom att tillåta en större byggrätt ges möjlighet att bygga ut befintliga huvudbyggnader. På så sätt
ges möjlighet att till exempel bygga ut badrum och toalett då vatten och avlopp dras in.
Strandskydd

Området omfattas inte strandskydd. Då planen är en ändring återinträder inte strandskyddet i och med
att byggrätten utökas.
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Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Kommunalt vatten och avlopp är utbyggt.

Konsekvenser av planens genomförande
Miljökonsekvenser
Planändringen är en konsekvens av att kommunen bygger ut vatten och avlopp till området. En
utbyggnad av vatten och avlopp är viktig för att höja kvalitén på Mälarens vatten då befintliga enskilda
avlopp ersätts.

Ekonomiska konsekvenser
Planändringen förutses inte leda till några omfattande ekonomiska konsekvenser. En ökad möjlighet
till permanentboende kan på sikt leda till ökade krav på kommunal standard på gator, gång- och
cykelvägar och kollektivtrafik. Den kan också innebära skolskjuts måste ordnas för fler barn.
Större byggrätt och ett utbyggt kommunalt vatten- och avloppsystem möjliggör för allt fler
omvandlingar av fritidshus till permanentboenden. I tidiga förstudier för Ådöhlavön lyfts frågan om
framtida behov av bättre gång/cykelvägar i området och tätare bussturer i samband med en sådan
förändring. Framför allt skulle dessa åtgärder komma att gälla Ådövägen, områdets huvudgata som
kommunen övertagit ansvaret från Trafikverket och har därmed numera rådighet över eventuella
framtida åtgärder som kan behöva genomföras.

Sociala konsekvenser
Planändringen förvänta inte leda till några omfattande sociala konsekvenser.

Barnkonsekvenser
Med en ökad byggrätt skapas större möjligheter till permanentboende i området. Detta kan leda till att
barnfamiljer i högre utsträckning söker sig till området. Området har nära till fina naturområden som
kan vara värdefulla som lekområden men det saknar mycket av den offentliga service, i form av både
lekplatser, kollektivtrafik och skolor som är viktiga för barn och ungdomar.

Genomförande
Fastighetsrättsliga frågor
Planändringen leder inte till någon ändring avseende fastighetsrättsliga frågor.

Ekonomiska frågor
Bygglov, bygganmälan
Bygg- och marklov söks hos Bygg- och miljönämnden i Upplands-Bro kommun.
Planavgift
Då planändringen har genomförts utan att något planavtal har upprättats kommer en planavgift för
plankostnad tas ut i samband med att bygglovsavgift tas ut.
Avgift för vatten och avlopp
Fastighetsägare bekostar anslutning till egen fastighet för vid varje tidpunkt gällande VA-taxa.
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Lantmäteriförrättning
Ansökan om lantmäteriförrättning söks hos Lantmäteriet i Stockholms län.

Administrativa frågor
Genomförandetid
Planens genomförandetid är 5 år från den dag planen får laga kraft.

Upprättad 2022-03-25
Enheten för Samhälsutvecklingsprojekt

Ulrica Flemström
Planarkitekt

Julia von Hofsten
Planarkitekt
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KS 21/0555
GRANSKNINGSHANDLING

Samhällsbyggnadskontoret

Förslag till ändring av byggnadsplan för

fritidsområdet Björknäs (Sågbacken), nr 5601-F inklusive dess
ändring Ä8104,

nr Ä5601

Bro
Upplands-Bro kommun
Standardförfarande

(PBL 2010:900 i lydelse efter den 1 januari 2015)

Planbestämmelser
l § PLANOMRADETS ANVÄNDNING

1. mom Byggnadsmark
a) Med B och Bm betecknat område får användas endast för bostadsändamål.
b) Med C betecknat område får användas endast för ändamål, som har samband med
planområdets utnyttjande för fritidsändamål såsom handelsrörelse o dyl.
2. mom Specialområden
a) Med L betecknat område får användas endast för jordbruksändamål.
b) Med Lb betecknat område får användas för till jordbruks- och handelsträdgårdsändamål
erforderliga byggnader.
c) Med Lh betecknat område får användas endast för handelsträdgårdsändamål.
d) Med Lk betecknat område får användas endast för koloniträdgårdsändamål.
e) Med Rb betecknat område får användas endast för friluftsbad och därmed samhörigt
ändamål.
f) Med Rc betecknat område får användas endast som campingplats och därmed samhörigt
ändamål.
g) Med Ri betecknat område får användas endast för idrottsändamål och därmed samhörigt
ändamål.
h) Med Sh betecknat område skall utgöra säkerhetsområde för högspänningsledning.
i) Med V betecknat område skall utgöra vattenområde och får icke överbyggas i annan mån
än som erfordras för mindre bryggor o dyl.
2 § MARK SOM ICKE FAR BEBYGGAS

Med punktprickning betecknad mark får icke bebyggas.
3 § BYGGNADSSÄTT

Med B, Bm och C betecknat område får bebyggas endast med hus som uppföres
fristående.
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4 § TOMTPLATS STORLEK

På med B betecknat område får tomtplats icke givas mindre areal än 500 kvadratmeter.
5 § BEBYGGANDE AV TOMTPLATS

1. Mom På fastighet som omfattar med B betecknat område får endast en huvudbyggnad
uppföras.
2. Mom På fastighet som omfattar med B betecknat område får huvudbyggnads byggnadsarea
(BYA) inte vara större än 100 kvadratmeter.
3. Mom På fastighet som omfattar med B betecknat område får en komplementbyggnad
uppföras. Komplementbyggnadens bruttoarea får inte vara större än 20 kvadratmeter.
4. Mom På med Bm betecknat område får varje särskild byggnad icke uppta större bruttoarea än
30 kvadratmeter.
6

§ BYGGNADS UTFORMNING

1. Mom På med B betecknat område får byggnad uppföras med högst en våning.
2. Mom På med B, Bm och C betecknat område får byggnad icke uppföras till större höjd än
respektive 3,5, 3,0 och 4,5 meter.
3. Mom Största byggnadshöjd för komplementbyggnader är 3,5 meter.
7 § UNDANTAGSBESTÄMMELSER

Inom de två med B betecknade områdena som är belägna längst i norr på den karta som tillhör
byggnadsplan fastställd 1956-07-24 må till nybyggnad hänförlig ändring av befintlig byggnad
företagas. Tillbyggnad må icke företagas.

ÄNDRING AV PLANBESTÄMMELSER
Denna ändring gäller tillsammans med byggnadsplan för fritidsområdet Björknäs (Sågbacken), nr
5601-F, nr Ä5601. Någon särskild plankarta för själva planändringen finns inte, kartan tillhörande
5601 gäller fortfarande. Bestämmelserna i 8104 ersätts av 5601Ä, för tydlighetens skull.
Följande gäller för de paragrafer som anges i 8104 angående kartan tillhörande byggnadsplan 5601-F:
5

§ BEBYGGANDE AV TOMTPLATS

2. Nytt: På fastighet som omfattar med B betecknat område får huvudbyggnads byggnadsarea
(BYA) inte vara större än 100 kvadratmeter.
(Gammalt: På tomtplats som omfattar med B betecknat område får huvudbyggnads bruttoarea
icke vara större än 60 kvadratmeter.)
3. Nytt: På fastighet som omfattar med B betecknat område får en komplementbyggnad
uppföras. Komplementbyggnadens bruttoarea får inte vara större än 20 kvadratmeter.
(Gammalt: På tomtplats som omfattar med B betecknat område får uthusbyggnads bruttoarea
icke vara större än 20 kvadratmeter. I uthus får bostadsrum icke inredas.)
6

§ BYGGNADS UTFORMNING

1. Nytt: På med B betecknat område får byggnad uppföras med högst en våning.
(Gammalt: På med B betecknat område får byggnad uppföras med högst en våning.
Härutöver får vind icke inredas. Källare får icke anordnas.)
3. Nytt: Största byggnadshöjd för komplementbyggnader är 3,5 meter.

Motsvarande bestämmelser i byggnadsplan 5601-F och dess ändring 8104 upphävs genom denna
ändring.
Genomförandetid

Genomförandetiden för planändringen är 5 år från det att planändringen får laga kraft.
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Upprättad 2022-01-12
Enheten för Samhällsutvecklingsprojekt

Ulrica Flemström
Planarkitekt

Lina Wallenius
Planarkitekt
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TJÄNSTESKRIVELSE

Andrea Jansson
Trafiktekniker
Enheten Gata/Park/Trafik
+46 0851832182
Andrea.jansson@upplands-bro.se

Datum

Vår beteckning

2022-05-18

TN 21/0461

Er beteckning

Tekniska nämnden

Yttrande - ändring av del av Björknäs, (området
Verkaviken) nr 6302-F inklusive dess ändring
Ä8105 nr Ä6302 och 8105, Verkaviken
Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar
att anta Samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande som sitt eget och
överlämna det till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning
Projekt och Myndighetsverksamheten beslutade den 16 mars 2022, på
delegation, att förslaget till ändring av byggnadsplan för del av fritidsområdet
Björknäs (Verkaviken) sänds ut för granskning enligt reglerna för
standardförfarande (PBL 2010:900 i lydelse efter den 1 januari 2015).
Syftet med gällande byggnadsplan är att möjliggöra uppförande av sportstugor
i fritidsbebyggelseområdet, då kallat Björknäs, och syftet med
detaljplaneändringen är att utöka befintlig byggrätt för huvudbyggnad och för
komplementbyggnader i hela planområdet. Målet är att följa upp intentionerna
i planprogrammet för Ådöhalvön godkänt 2012 och att anpassa byggrätterna
till nutida behov.
Sammanfattning av Samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande
Samhällsbyggnadskontoret har tagit del av förslaget till ändring av
byggnadsplan för del av fritidsområdet Björknäs (Verkaviken) och föreslår
Tekniska nämnden att lämna synpunkter i enlighet med kontorets förslag till
yttrande.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Beslutsunderlag


Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse daterad den 18 maj 2022



Förslag till yttrande – ändring av byggnadsplan för del av Björknäs,
(området Verkaviken), Bro nr 6302-F inklusive dess ändring Ä8105



Delegationsbeslut daterad den 16 mars 2022



Planbeskrivning daterade den 30 mars 2022



Planbestämmelse daterad den 30 mars 2022
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Datum

Vår beteckning

2022-05-18

TN 21/0461

Ärendet
Projekt och Myndighetsverksamheten beslutade den 16 mars 2022, på
delegation, att förslaget till ändring av byggnadsplan för del av fritidsområdet
Björknäs (Verkaviken) sänds ut för granskning enligt reglerna för
standardförfarande (PBL 2010:900 i lydelse efter den 1 januari 2015).
Syftet med gällande byggnadsplan är att möjliggöra uppförande av sportstugor
i fritidsbebyggelseområdet, då kallat Björknäs, och syftet med
detaljplaneändringen är att utöka befintlig byggrätt för huvudbyggnad och för
komplementbyggnader i hela planområdet. Målet är att följa upp intentionerna
i planprogrammet för Ådöhalvön godkänt 2012 och att anpassa byggrätterna
till nutida behov.
Sammanfattning av Samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande
Samhällsbyggnadskontoret har tagit del av förslaget till ändring av
byggnadsplan för del av fritidsområdet Björknäs (Verkaviken) och föreslår
Tekniska nämnden att lämna synpunkter i enlighet med kontorets förslag till
yttrande.

Barnperspektiv
Samhällsbyggnadskontoret hänvisar till den barnkonsekvensanalys som tagits
fram i arbetet med framtagande av byggnadsplanen.

Samhällsbyggnadskontoret
Thomas Lenell
Samhällsbyggnadschef

Maja Taaler Larsson
Avdelningschef

Jan Helghe
Enhetschef Gata/Park/Trafik

Bilagor
1. Förslag till yttrande - ändring av byggnadsplan för del av Björknäs,
(området Verkaviken), Bro nr 6302-F inklusive dess ändring Ä8105
2. Delegationsbeslut daterad 16 mars 2022
3. Planbeskrivning daterade 30 mars 2022
4. Planbestämmelse daterad den 30 mars 2022
Beslut sänds till
 Kommunstyrelsen, dnr KS 21/0556
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YTTRANDE
Samhällsbyggnadskontoret
Andrea Jansson
Trafiktekniker
08-518 321 82
andrea.jansson@upplands-bro.se

Datum

Vår beteckning

2022-05-23

TN 21/0461

Yttrande på ändring av byggnadsplan för del av
Björknäs, (området Verkaviken), Bro Nr 5601
inklusive dess ändring Ä8104
Tekniska nämnden har tagit del av remissen för fritidsområdet Björknäs
(Verkaviken) och ställer sig i stort positiv till förslaget till byggnadsplan.
Syftet med gällande byggnadsplan är att möjliggöra uppförande av sportstugor
i fritidsbebyggelseområdet, då kallat Björknäs, och syftet med
detaljplaneändringen är att utöka befintlig byggrätt för huvudbyggnad och för
komplementbyggnader i hela planområdet. Målet är att följa upp intentionerna
i planprogrammet för Ådöhalvön godkänt 2012 och att anpassa byggrätterna
till nutida behov.
Tekniska nämnden lämnar följande synpunkter som yttrande till föreslagen
byggnadsplan.

Vatten och avlopp
Aktuellt fritidshusområde Verkaviken är sedan våren 2019 inom kommunens
verksamhetsområde för de allmänna vattentjänsterna, vatten och spillvatten.
Nuvarande Va-anläggning är dimensionerad för nuvarande antal fastigheter.
Sker förändringar i antal fastigheter inom Verkaviken behöver nuvarande Vaanläggningens kapacitet utredas och det eventuella behovet av förändringar på
Va-anläggningen blir en tillkommande kostnad för VA-kollektivet.

UBK1000, v1.1, 2017-03-16

Dagvatten
Området är idag utanför verksamhetsområdet för kommunal
dagvattenhantering. I och med förslaget om att utöka byggrätten från 60 kvm
till 120 kvm för huvudbyggnad och från 20 kvm till 30 kvm för
komplementbyggnader kan andelen hårdgjord yta öka inom området och
eventuellt påverka dagvattenhanteringen. Saknar information om hur dagvatten
ska omhändertas.

Övrigt
•

Planbeskrivningen under rubriken förutsättningar och planförslag,
nuläge kan det vara lämpligt att förtydliga att samfällighetsföreningen
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ansvarar för föreningens enskilda dricksvatten, dvs inte det kommunala
dricksvattnet som numera också finns i området.
•

I planbeskrivningen under rubriken Miljökonsekvenser,
”planändringen är en konsekvens av att kommunen bygger ut vatten
och avlopp till området”. Bakgrunden till planändringen finns redan
beskrivet i planbeskrivningen under rubriken bakgrund och
utbyggnaden av kommunalt VA omnämns inte där utan att ett avslag
gällande bygg- och rivningslov gav påföljden om uppdraget om en
planändring.

•

I planbeskrivningen under rubriken planuppdrag samt i
Samrådredogörelsen del 2 under rubriken bakgrund till
detaljplanearbetet står det att Kommunstyrelsens
Samhällsbyggnadsutskottet (KS SBU) gav den 16 september 2020, §43,
samhällsbyggnadschefen i uppdrag att ta fram förslag till ändring av
byggnadsplan för del av fritidsområdet Björknäs (Verkaviken), nr
Ä6302-F inklusive dess ändring Ä8105, nr Ä6302 genom
standardförfarande. Paragraf bör ändras så det stämmer med upprättat
protokoll från ovan nämnt utskott.

•

Samrådsredogörelse del 2, kommentar 1.2. Om lämpligt bör även
planbeskrivningar liknande planbestämmelser samlas i ett dokument för
att underlätta och tydliggöra vad som ska gälla efter en eventuell
planändring.

Marcus Sköld (M)
Tekniska nämndens ordförande

2 (2)

ring Ä8105 nr Ä6302 och 8105, Verkaviken - TN 21/0461-5 Yttrande - ändring av del av Björknäs, (området Verkaviken) nr 6302-F inklusive dess ändring Ä8105 nr Ä6302 och 8105, Verkaviken : Bilaga 2 - Delegationsbeslut granskning Verkaviken Ä6302

DELEGATIONSBESLUT

Cecilia Narström
Planarkitekt
Enheten Samhällsutvecklingsprojekt

Datum

Vår beteckning

2022-03-16
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Kommunstyrelsen

cecilia.narstrom@upplands -bro.se

Beslut om granskning av förslag till ändring av
byggnadsplan för del av fritidsområdet Björknäs
(Verkaviken), nr 6302-F inklusive dess ändring
Ä8105
nr Ä6302
Beslut
Förslaget till ändring av byggnadsplan för del av fritidsområdet Björknäs
(Verkaviken) sänds ut för granskning enligt reglerna för standardförfarande
(PBL 2010:900 i lydelse efter den 1 januari 2015).

Ärendet
Syftet med gällande byggnadsplan är att möjliggöra uppförande av sportstugor
i fritidsbebyggelseområdet, då kallat Björknäs, och syftet med
detaljplaneändringen är att utöka befintlig byggrätt för huvudbyggnad och för
komplementbyggnader i hela planområdet. Målet är att följa upp intentionerna
i planprogrammet för Ådöhalvön godkänt 2012 och att anpassa byggrätterna
till nutida behov. Detaljplanen har varit ute på samråd enligt reglerna om
standardförfarande. En samrådsredogörelse redogör för synpunkter under
samrådet samt svar på dessa.
Enligt punkt D 1.5 i kommunstyrelsens delegationsordning, antagen den 17
mars 2021.
Jonas Uebel

UBK1000, v1.0, 2014-04-28

Chef Projekt- och myndighetsavdelningen
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(PBL 2010:900 i lydelse efter den 1 januari 2015)

Planbeskrivning

Översiktskarta med planområdet markerat.
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Handlingar
Planhandlingar
Denna planbeskrivning.
Samrådsredogörelse daterad den 30 mars 2022.
Förslag till nya planbestämmelser daterade den 30 mars 2022.
Ursprunglig byggnadsplankarta i skala 1:2000, daterad den 9 mars 1963.
Planbestämmelser fastställda den 9 mars 1963.
Ändring av planbestämmelser antagna av kommunfullmäktige den 30 januari 1984
Beskrivning daterad mars 1962
Beskrivning daterad 21 september 1983

Planens syfte, bakgrund och huvuddrag
Bakgrund
För denna del av Ådöhalvön gäller sedan mars 1963 byggnadsplan för del av Björknäs 6302 med
ändring 8105 från 1984. I området Verkaviken har en fritidsbebyggelse med trädgårdskaraktär byggts
ut sedan 1960-talet i enlighet med gällande byggnadsplan och tillhörande ändring. Byggrätterna är
begränsade till 60 kvadratmeter för huvudbyggnad och 20 kvadratmeter för komplementbyggnader.
I planprogrammet för Ådöhalvön, godkänt av Kommunstyrelsen den 8 april 2012, beskrivs hur
områdena Verkaviken och Sågbacken skulle kunna förändras med en utökad byggrätt för befintlig
bebyggelse, 100 kvadratmeter för huvudbyggnad och 30 kvadratmeter för komplementbyggnader. I
området finns ett antal hus som sedan 1960-talet har beviljats bygglov och uppförts större än 60
kvadratmeter.
I samband med att kommunens Bygg- och miljönämnd i september 2020 avslog en ansökan om
rivningslov och bygglov i området Sågbacken begärde Bygg- och miljönämnden att
Kommunstyrelsens Samhällsbyggnadsutskott skulle påbörja arbetet med en planändring för
Verkaviken och planarbete för Sågbacken.

Planändringens syfte och huvuddrag
Syftet med gällande byggnadsplan är att möjliggöra uppförande av sportstugor i
fritidsbebyggelseområdet, då kallat Björknäs, och syftet med detaljplaneändringen är att utöka
befintlig byggrätt för huvudbyggnad och för komplementbyggnader i hela planområdet. Målet är att
följa upp intentionerna i planprogrammet för Ådöhalvön godkänt 2012 och att anpassa byggrätterna
till nutida behov.
Den ökade byggrätten innebär totalt 120 kvadratmeter för huvudbyggnad och 30 kvadratmeter för
komplementbyggnader inom hela planområdet efter genomförd planändring. De ändrade
planbestämmelserna för denna planändring redovisas i ett eget dokument, Planbestämmelser.
Planbestämmelserna läses tillsammans med ursprunglig byggnadsplankarta för del av fritidsområdet
Björknäs.
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Planprocessen
Handläggning
Detaljplanearbetet inleddes 2020 och handläggs enligt Plan- och bygglagen i lydelse efter den 1
januari 2015). Handläggning av detaljplanen sker med standardförfarande.

Bild över planprocessen. Nuvarande skede är granskning.

Det aktuella planskedet är granskning då remissinstanser, fastighetsägare och andra berörda får ta del
av förslaget och komma med synpunkter. Synpunkterna från samrådsskedet har sammanfattats i en
samrådsredogörelse. Efter granskningen upprättas ett granskningsutlåtande där yttranden som
framförts under granskningen redovisas. Om förslaget ändras väsentligt efter granskningen måste det
skickas ut på granskning igen.

Preliminär tidplan
Samrådsbeslut (KS SBU)
Samrådstid
Beslut om granskning (SBU)
Granskningstid
Antagande KS

14 april 2021
hösten 2021
Kvartal 1 2022
Kvartal 2 2022
Kvartal 2-3 2022

Planuppdrag
Kommunstyrelsens Samhällsbyggnadsutskottet (KS SBU) gav den 16 september 2020, §43,
samhällsbyggnadschefen i uppdrag att ta fram förslag till ändring av byggnadsplan för del av
fritidsområdet Björknäs (Verkaviken), nr Ä6302-F inklusive dess ändring Ä8105, nr Ä6302 genom
standardförfarande.

Förenligt med 3, 4 och 5 kap. miljöbalken
Kommunen bedömer att ändringen av byggnadsplanen för del av fritidsområdet Björknäs är förenlig
med miljöbalkens (MB) 3 kapitel avseende lämplig användning av mark och vatten samt 5 kapitlet
angående miljökvalitetsnormer. Planområdet berör riksintresse för ”Mälaren med öar och
strandområden” i ett redan utbyggt område och bedöms därmed vara förenlig med riksintresset enligt 4
kapitlet.

Behovsbedömning/Undersökning om betydande
miljöpåverkan
I ”Planprogram för Ådöhalvön” gjorde kommunen bedömningen att ett ”genomförandet av
planprogrammet för Ådöhalvön inte medför risk för betydande miljöpåverkan”. Vidare stod att ”I den
fortsatta planprocessen kommer programområdet att delas upp i en eller flera detaljplaner. För varje
detaljplan kommer särskilda behovsbedömningar att göras.”
I sitt programyttrande skrev Länsstyrelsen att man ”på nuvarande underlag delar kommunens
bedömning att planen inte antas medföra en betydande miljöpåverkan.”
Föreslagen ändring av byggnadsplan för del av fritidsområdet Björknäs innebär att befintligt område
utvecklas och inget nytt område tas i bruk. De ändringar som är aktuella är i linje med de som föreslås
i planprogrammet.

Ändring av byggnadsplan för del av fritidsområdet Björknäs (Verkaviken),
nr Ä6302

Planbeskrivning

en) nr 6302-F inklusive dess ändring Ä8105 nr Ä6302 och 8105, Verkaviken - TN 21/0461-5 Yttrande - ändring av del av Björknäs, (området Verkaviken) nr 6302-F inklusive dess ändring Ä8105 nr Ä6302 och 8105, Verkaviken : Bilaga 3 - Planbeskrivning

Sida 5 av 9

Plandata
Läge och areal
Planområdet är cirka 15 hektar stort och ligger i Bro på Ådöhalvön. Området avgränsas i öster av
Ådövägen och Verkaviksvägen, i söder och väster av Mälaren och i norr av skogsmark.

Flygfoto med planområdet markerat med röd linje.

Markägoförhållande
Planområdet omfattar de 46 fastigheterna Björknäs1:4, t.o.m. Björknäs 1:49 som är i privat ägo samt
delar av Björknäs 1:2 och Björknäs 1:3 som båda ägs av Upplands-Bro kommun.

Gällande planer och tidigare ställningstaganden
Regionala planer och program
RUFS 2050
I den regionala utvecklingsplanen för Stockholm 2050 (RUFS 2050) har planområdet pekats ut som
befintlig bebyggelse och landsbygd samt grön kil. Kommunens geografiska läge har angivits som ett
viktigt strategiskt stadsutvecklingsläge i Stockholms län. I en strukturbild över Mellansverige 2050
anses kommunen vara en ”övrig större ort i ett regionalt stråk” där bedömningen görs att det finns
potential att växa utifrån prioriterade transportsystem och tillgänglighet med kollektivtrafik.
Framöver förutsätts antalet arbetsplatser som nås inom 45 minuter med kollektivtrafik öka från 0300 000 till 300 001–500 000 i kommunen.
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Riksintresse
Planområdet är del av Mälaren och dess stränder som är en del av riksintresset för det rörliga
friluftslivet.

Strandskydd
Bostadsområdet omfattas inte av strandskydd. Strandskydd i övriga planområdet gäller enligt karta i
planbeskrivningen från 1984.

Strandskydd enligt del av karta i planbeskrivning från 1884, nr 8405.

Kommunala planer och program
Översiktsplan
Området är i Översiktsplanen från 2010 utpekat som ett prioriterat omvandlings-/förtätningsområde. I
det avsnitt som behandlar del av Björknäs-Ådö Skog står bland annat att ” en större andel
permanentboende…lett till ett ökat intresse och behov av anslutning till kommunalt VA och utökade
byggrätter”
Området är utpekat i den Fördjupade översiktsplanen för landsbygden, FÖP 2016 som en del av
Ådöstråket som är ett utvecklingsstråk för bebyggelse.
Vattenplan
Området är anslutet till kommunalt vatten och avlopp.
Detaljplaneprogram
Ett planprogram för Ådöhalvön godkändes av kommunstyrelsen i april 2012. I planprogrammet
behandlas Verkarviken som en del av centrala Ådöhalvön. Planprogrammet föreslår att byggrätten
utökas så att en huvudbyggnad kan ha en byggnadsarea (BYA) på 100 kvadratmeter och att
komplementbyggnader kan ha en sammanlagd area av 30 kvadratmeter. Planprogrammet föreslår
också en komplettering av området med sex nya fastigheter norr om befintligt planområde. Denna del
av planprogrammet har inte utvecklats i detta förslag till planändring.
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Detaljplaner
För planområdet gäller byggnadsplan 6302-F med dess ändring 8105. I byggnadsplanen från 1963 är
planområdet utpekat som fritidsområde för sportstugor där minsta fastighetsstorlek anges till 800
kvadratmeter och där en fristående huvudbyggnad högst får vara 60 kvadratmeter och högst 3,5 meter
hög.
Efter att planen antagits hade ändå bygglov givits med dispenser. Den ändring som antogs 1984
syftade till att förtydliga planens ursprungliga bestämmelser. Huvudbyggnaden fick nu inte ha större
bruttoarea än 60 kvadratmeter och det förtydligades också att vind och källare inte fick inredas.
Någon genomförandetid finns inte kvar för gällande plan.
Förslaget till ändring gäller bara de bestämmelser som beskrivs i ett särskilt dokument,
Planbestämmelser. Dessa bestämmelser ska läsas tillsammans med gällande plan 6302-F. De
bestämmelser som ändrades i 8105 finns upptagna i det nya dokumentet med bestämmelser, dessa
ersätts därmed. För att förslaget ska vara tydligt nog har alla planbestämmelser samlats i ett dokument,
som ersätter de tidigare dokumenten med planbestämmelser.

Gällande plan för området. Ett mindre område undavtogs vid fastställandet, där gäller byggnadsplan 5601.

Förutsättningar och planförslag
Landskaps- och stadsbild
Nuläge

Verkaviken byggdes ut på 1960-talet som ett fritidshusområde med sammanlagt 47 fastigheter.
Området är beläget på en höjd i södersluttning ned mot Mälaren och terrängen är lätt kuperad. Det har
en trädgårdskaraktär med staket eller häck som gräns mot de grusade vägarna. Husen är i en våning
och oregelbundet placerade på fastigheten med hänsyn till terrängen. Många har utnyttjat gällande
byggrätt för huvudbyggnad om 60 kvm. Byggnaderna är nästan uteslutande trähus och flertalet av
husen är utbyggda eller tillbyggda genom åren.
Vid Verkaviken finns en småbåtshamn och gemensamma ytor tillhörande Verkavikens
Samfällighetsförening. Föreningen ansvarar även för vägarna inom området, dricksvatten samt
parkmarksskötsel.
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Förslag

Förslaget till ändring av bestämmelser ger möjlighet till större huvudbyggnader. Skillnad bedöms inte
ge någon ändring av karaktären på området då ett flertal av husen redan är större.

Bebyggelseområden
Befintlig bebyggelse
Nuläge

Den fritidshusbebyggelse som finns i området har utnyttjat gällande byggrätt. I många fall har den
även överskridits.
Förslag

Bestämmelserna om största byggnadsarea, husets fotavtryck, föreslås ökas till 120 kvadratmeter. Den
sammanlagda arean för komplementbyggnader föreslås ökas till 30 kvadratmeter. Högsta tillåtna
byggnadshöjd är fortsatt 3,5 meter men en ändring föreslås så att vind får inredas och källare ordnas.
Genom att tillåta en större byggrätt ges möjlighet att bygga ut befintliga huvudbyggnader. På så sätt
ges möjlighet att till exempel bygga ut badrum och toalett då vatten och avlopp dras in.

Strandskydd
Området omfattas inte strandskydd. Då planen är en ändring återinträder inte strandskyddet i och med
att byggrätten utökas.

Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Kommunalt vatten och avlopp är utbyggt.

Konsekvenser av planens genomförande
Miljökonsekvenser
Planändringen är en konsekvens av att kommunen bygger ut vatten och avlopp till området. En
utbyggnad av vatten och avlopp är viktig för att höja kvalitén på Mälarens vatten då befintliga enskilda
avlopp ersätts.

Ekonomiska konsekvenser
Planändringen förutses inte leda till några omfattande ekonomiska konsekvenser. En ökad möjlighet
till permanentboende kan på sikt leda till ökade krav på kommunal standard på gator, gång- och
cykelvägar och kollektivtrafik. Den kan också innebära skolskjuts måste ordnas för fler barn. Om fler
bosätter sig i området kan busshållplatserna behöva rustas upp med väderskydd för att ge bättre
förutsättningar för resande med kollektivtrafik. För att få fler att resa kollektivt behövs tätare turer.

Sociala konsekvenser
Planändringen förvänta inte leda till några omfattande sociala konsekvenser.

Barnkonsekvenser
Med en ökad byggrätt skapas större möjligheter till permanentboende i området. Detta kan leda till att
barnfamiljer i högre utsträckning söker sig till området. Området har nära till fina naturområden som
kan vara värdefulla som lekområden men det saknar mycket av den offentliga service, i form av både
lekplatser, kollektivtrafik och skolor som är viktiga för barn och ungdomar.
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Genomförande
Fastighetsrättsliga frågor
Planändringen leder inte till någon ändring avseende fastighetsrättsliga frågor.

Ekonomiska frågor
Bygglov, bygganmälan
Bygg- och marklov söks hos Bygg- och miljönämnden i Upplands-Bro kommun.
Planavgift

Då planändringen har genomförts utan att något planavtal har upprättats kommer en planavgift för
plankostnad tas ut i samband med att bygglovsavgift tas ut.
Avgift för vatten och avlopp
Fastighetsägare bekostar anslutning till egen fastighet för vid varje tidpunkt gällande VA-taxa.
Lantmäteriförrättning
Ansökan om lantmäteriförrättning söks hos Lantmäteriet i Stockholms län.

Administrativa frågor
Genomförandetid
Planens genomförandetid är 5 år från den dag planen får laga kraft.
Upprättad 2022-03-30
Enheten för Samhälsutvecklingsprojekt
Ulrica Flemström
Planarkitekt

Cecilia Narström
Planarkitekt
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2022-03-30
KS 21/0556
GRANSKNINGSHANDLING

Samhällsbyggnadskontoret

Förslag till ändring av byggnadsplan för

fritidsområdet Björknäs (Verkaviken), nr 6302-F inklusive dess
nr Ä6302

ändring Ä8105
Bro
Upplands-Bro kommun
Standardförfarande

(PBL 2010:900 i lydelse efter den 1 januari 2015)

Planbestämmelser
l § PLANOMRÅDETS ANVÄNDNING

1. mom Byggnadsmark
a) Med B betecknat område får användas endast för bostadsändamål.
2. mom Specialområden
a) Med P betecknat område får användas endast för parkering.
b) Med V betecknat område skall utgöra vattenområde och får icke överbyggas i annan mån
än som fodras för mindre bryggor och dylikt.

2 § MARK SOM ICKE FÅR BEBYGGAS

Med punktprickning betecknad mark får icke bebyggas.

3 § SÄRSKILDA FÖRESKRIFTER ANGÅENDE OMRÅDEN FÖR ALLMÄNNA LEDNINGAR

Med U betecknat område. På marken får icke vidtas anordningar som hindrar framdragande och
underhåll av underjordiska allmänna ledningar.

4 § BYGGNADSSÄTT

Med B betecknat område får bebyggas endast med hus som uppföres fristående.

5 § TOMTPLATS STORLEK

På med B betecknat område får fastighet icke ges mindre areal än 800 kvadratmeter.

6 § BEBYGGANDE AV TOMTPLATS

1. mom På fastighet som omfattar med B betecknat område får endast en huvudbyggnad
uppföras.
2. mom På fastighet som omfattar med B betecknat område får huvudbyggnads byggnadsarea
(BYA) inte vara större än 120 kvadratmeter.
3. mom På fastighet som omfattar med B betecknat område får komplementbyggnaders
sammanlagda bruttoarea inte vara större än 30 kvadratmeter. Högst två komplementbyggnader
får byggas på varje fastighet.
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7 § BYGGNADS UTFORMNING

1. mom På med B betecknat område får byggnad uppföras med högst en våning.
2. mom Största byggnadshöjd för komplementbyggnader är 3,5 meter.
3. mom Största byggnadshöjd för huvudbyggnad är 3,5 meter.

ÄNDRING AV PLANBESTÄMMELSER
Denna ändring gäller tillsammans med byggnadsplan för fritidsområdet Björknäs (Verkaviken), nr
6302-F, nr Ä8105. Någon särskild plankarta för själva planändringen finns inte, kartan tillhörande
6302-F gäller fortfarande. Bestämmelserna i 8105 ersätts av 6302Ä, för tydlighetens skull.
Följande gäller för de paragrafer som anges i 8105 angående kartan tillhörande byggnadsplan 6302-F:
6 § BEBYGGANDE AV TOMTPLATS

2. Nytt: På fastighet som omfattar med B betecknat område får huvudbyggnads byggnadsarea
(BYA) inte vara större än 120 kvadratmeter.
(Gammalt: På tomtplats som omfattar med B betecknat område får huvudbyggnads bruttoarea
icke vara större än 60 kvadratmeter.)

3. Nytt: På fastighet som omfattar med B betecknat område får komplementbyggnaders
sammanlagda bruttoarea inte vara större än 30 kvadratmeter. Högst två komplementbyggnader får
byggas på varje fastighet.
(Gammalt: På tomtplats som omfattar med B betecknat område får uthusbyggnads bruttoarea icke
vara större än 20 kvadratmeter. I uthus får bostadsrum icke inredas.)
7 § BYGGNADS UTFORMNING

1. Nytt: På med B betecknat område får byggnad uppföras med högst en våning
(Gammalt: På med B betecknat område får byggnad uppföras med högst en våning.
Härutöver får vind icke inredas. Källare får icke anordnas.)

2. Nytt: Största byggnadshöjd för komplementbyggnader är 3,5 meter.
3. Nytt: Största byggnadshöjd för huvudbyggnad är 3,5 meter.
(Gammalt: På med B betecknat område får byggnad icke uppföras till större höjd än 3,5
meter.)
Motsvarande bestämmelser i byggnadsplan 6302-F och dess ändring 8105 upphävs genom denna
ändring.
Genomförandetid

Genomförandetiden för planändringen är 5 år från det att planändringen får laga kraft.
Upprättad 2022-03-30
Enheten för Samhällsutvecklingsprojekt
Cecilia Narström
Planarkitekt

Lina Wallenius
Planarkitekt

Ändring av byggnadsplan för fritidsområdet Björknäs (Verkaviken),
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TJÄNSTESKRIVELSE

Andrea Jansson
Trafiktekniker
Enheten Gata/Park/Trafik
+46 0851832182
Andrea.jansson@upplands-bro.se

Datum

Vår beteckning

2022-05-11

TN 22/0179

Er beteckning

Tekniska nämnden

Yttrande avseende detaljplaneförslag för
Pärlans Montessoriförskola (Ekhammar 4:405
m.fl.), samråds- och granskningsskede
Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar
att anta Samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande som sitt eget och
överlämna det till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning
Kommunstyrelsens Samhällsbyggnadsutskott beslutade den 13 april 2022,
§ 17, att förslag till detaljplan för Pärlans Montessoriförskola (Ekhammar
4:405 m.fl.) sänds ut för samråd och granskning enligt regler för normalt
planförfarande (PBL 2010:900).
Sedan 2007 bedriver Kungsängens intresseförening för Montessori
förskoleverksamhet i den befintliga byggnaden på fastigheten Ekhammar 4:405
efter att deras tidigare lokal på en annan adress förstördes i en brand. I gällande
stadsplan är fastigheten planlagd för bostadsändamål. Föreningen har ett
tillfälligt bygglov för skolverksamhet som upphör den 4 september 2022.
Intresseföreningen vill fortsätta sin skolverksamhet även i framtiden och
fastighetsägaren vill hyra ut till föreningen. Fastighetsägaren önskar även köpa
eller arrendera parkmark från kommunen som omfattar de delar föreningen
redan idag nyttjar för barnens utelek samt ytterligare parkmark som behövs för
att tillgodose barnens behov av friyta. För att göra detta möjligt behöver en ny
detaljplan tas fram.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Sammanfattning av Samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande
Samhällsbyggnadskontoret har tagit del av förslaget till detaljplanen för
Pärlans Montessoriförskola och föreslår Tekniska nämnden att lämna
synpunkter i enlighet med kontorets förslag till yttrande.

Beslutsunderlag


Samhällsbyggnadskontorets skrivelse daterad den 11 maj 2022



Förslag till yttrande – samråd och granskning av detaljplan för Pärlans
Montessoriförskola (Ekhammar 4:405 med flera)

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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Protokollsutdrag Samhällsbyggnadsutskottet, § 17, daterat den 13 april
2022



Planbeskrivning daterad den 25 februari 2022



Plankarta daterad den 24 februari 2022

Ärendet
Kommunstyrelsens Samhällsbyggnadsutskott beslutade den 13 april 2022,
§ 17, att förslag till detaljplan för Pärlans Montessoriförskola (Ekhammar
4:405 m.fl.) sänds ut för samråd och granskning enligt regler för normalt
planförfarande (PBL 2010:900).
Sedan 2007 bedriver Kungsängens intresseförening för Montessori
förskoleverksamhet i den befintliga byggnaden på fastigheten Ekhammar 4:405
efter att deras tidigare lokal på en annan adress förstördes i en brand. I gällande
stadsplan för fastigheten planlagd för bostadsändamål. Föreningen har ett
tillfälligt bygglov för skolverksamhet som upphör den 4 september 2022.
Intresseföreningen vill fortsätta sin skolverksamhet även i framtiden och
fastighetsägaren vill hyra ut till föreningen. Fastighetsägaren önskar även köpa
eller arrendera parkmark från kommunen som omfattar de delar föreningen
redan idag nyttjar för barnens utelek samt ytterligare parkmark som behövs för
att tillgodose barnens behov av friyta. För att göra detta möjligt behöver en ny
detaljplan tas fram.
Sammanfattning av Samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande
Samhällsbyggnadskontoret har tagit del av förslaget till detaljplanen för
Pärlans Montessoriförskola och föreslår Tekniska nämnden att lämna
synpunkter i enlighet med kontorets förslag till yttrande.

Barnperspektiv
Samhällsbyggnadskontoret hänvisar till den barnkonsekvensanalys som tagits
fram i arbetet med framtagande av detaljplanen.
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Samhällsbyggnadskontoret
Thomas Lenell
Samhällsbyggnadschef

Maja Taaler Larsson
Avdelningschef

Jan Helghe
Enhetschef Gata/Park/Trafik

Bilagor
1. Förslag till yttrande den 11 maj 2022
2. Planbeskrivning den 25 februari 2022
3. Plankarta den 24 februari 2022
4. Protokollsutdrag Samhällsbyggnadsutskottet, § 17, den 13 april 2022
Beslut sänds till


Kommunstyrelsen, dnr KS 15/0383
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YTTRANDE
Samhällsbyggnadskontoret
Andrea Jansson
Trafiktekniker
08-518 321 82
andrea.jansson@upplands-bro.se

Datum

Vår beteckning

2022-05-11

TN 22/0179

Yttrande - Samråd och granskning om förslag
till detaljplan för Pärlans Montessoriförskola
(Ekhammar 4:405 m.fl.)
Tekniska nämnden har tagit del av remissen för Pärlans Montessoriförskola
och ställer sig i stort positiv till förslaget till detaljplanen.
Sedan 2007 bedriver Kungsängens intresseförening för Montessori
förskoleverksamhet i den befintliga byggnaden på fasigheten Ekhammar 4:405
efter att deras tidigare lokal på en annan adress förstördes i en brand. I gällande
stadsplan är fastigheten planlagd för bostadsändamål. Föreningen har ett
tillfälligt bygglov för skolverksamhet som upphör den 4 september 2022.
Intresseföreningen vill fortsätta sin skolverksamhet även i framtiden och
fastighetsägaren vill hyra ut till föreningen. Fastighetsägaren önskar även köpa
eller arrendera parkmark från kommunen som omfattar de delar föreningen
redan idag nyttjar för barnens utelek samt ytterligare parkmark som behövs för
att tillgodose barnens behov av friyta. För att göra detta möjligt behöver en ny
detaljplan tas fram.
Tekniska nämnden lämnar följande synpunkter som yttrande till föreslagen
detaljplan.

Trafik och kommunikationer
Angöringsyta för föräldrar i samband med hämtning/lämning kan möjliggöras
genom lokal trafikföreskrift om korttidsparkering på Skyttens väg, efter
ansökan från förskolan, direkt väster om planområdet. Det finns dock ingen
vägficka anlagd där idag.
Ytterligare parkeringsplatser som förskolan kräver kan endast anläggas inom
fastigheten.

UBK1000, v1.1, 2017-03-16

Vatten och avlopp
På grund av eventuellt utökat kapacitetsbehov för vatten och avlopp behöver de
befintliga huvudledningarnas och servisledningarnas kapacitet utredas.
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Upplands-Bro kommun

Datum

Vår beteckning

2022-05-11

TN 22/0079

Detaljplanen ska även ta hänsyn till dagvattenhanteringen och eventuella
behovet för dagvattenutredning. Om det inte anses finnas behov av en
utredning så måste en lokal dagvattenhantering beskrivas i linje med
Kommunens krav gällande fördröjning av dagvatten. Observera att
detaljplanen inte får tillföra ytterliga dagvatten utanför detaljplanen.

Marcus Sköld (M)
Tekniska nämndens ordförande
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Handlingar
Planhandlingar
Plankarta med bestämmelser i skala 1:1500, daterad den 2022-02-24.
Denna planbeskrivning
Fastighetsförteckning

Övriga handlingar
Behovsbedömning, 2022-02-23

Planens syfte, bakgrund och huvuddrag
Bakgrund
Sedan 2007 bedriver Kungsängens intresseförening för Montessori förskoleverksamhet i den befintliga
byggnaden på fastigheten Ekhammar 4:405 efter att deras tidigare lokal på en annan adress förstördes i
en brand. I gällande stadsplan är fastigheten planlagd för bostadsändamål. Föreningen har ett tillfälligt
bygglov för skolverksamhet som upphör 2022-09-04. Föreningen har ett nyttjanderättsavtal med
kommunen och använder en del av kommunens parkmark (del av Ekhammar 4:269) för barnens
utelek.
Intresseföreningen vill fortsätta sin skolverksamhet även i framtiden och fastighetsägaren vill hyra ut
till föreningen. För att göra detta möjligt behöver en ny detaljplan tas fram.

Planens syfte och huvuddrag
Syftet med detaljplanen är att ändra användning av fastigheten Ekhammar 4:405 från endast
bostadsändamål till att också tillåta förskoleverksamhet. Planen ska pröva möjligheten att utöka
byggrätten inom fastigheten så att den befintliga förskoleverksamheten ges bättre förutsättningar att
utvecklas.
Fastighetsägaren önskar även köpa eller arrendera parkmark från kommunen som omfattar de delar
föreningen redan idag nyttjar för barnens utelek samt ytterligare parkmark som behövs för att
tillgodose barnens behov av friyta.
Detaljplanen ska även pröva att utöka byggrätten för ändamålet bostäder och justera höjden för
befintlig bebyggelse så att planen överensstämmer med verkliga förhållanden.

Huvuddrag

Detaljplanen kommer för huvudändamålet förskola att medföra en byggrätt på 400m2 byggnadsarea
för att kunna ge plats till 36 barn samt 250 m2 för ändamålet bostäder. Endast en huvudbyggnad får
uppföras och inredas med två bostäder. Sammanlagd byggnadsarea för komplementbyggnad är 50 m2
för ändamålet förskola och 60m2 för bostadsändamål. Cirka 1333m2 allmän platsmark planlagd som
park ändras till kvartersmark. Området för planen säkerställer skydd av naturvärden genom att 18
stycken skyddsvärda tallar sparas och skyddas i och med den nya detaljplanen. I befintlig plan saknar
träden skydd.

Planprocessen
Handläggning
Detaljplanearbetet inleddes 2014 och handläggs enligt plan- och bygglagen i lydelse före den 1 januari
2015.
Handläggning av detaljplanen sker med normalt förfarande.
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Det aktuella planskedet är samråd då remissinstanser, fastighetsägare och andra berörda får ta del av
förslaget och komma med synpunkter. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse där synpunkter
som framförts under samrådet redovisas. Planförslaget kan komma att justeras och kompletteras vid
behov innan ett granskningsförslag upprättas.

Preliminär tidplan
Samrådsbeslut (SBU)
Samrådstid
Beslut om granskning (SBU)
Granskningstid
Antagande (KF)

april 2022
april-maj 2022
kvartal 2 2022
kvartal 3 2022
kvartal 4 2022

Planuppdrag
Kommunstyrelsens Samhällsbyggnadsutskott gav 2014-09-24 §48, tillväxtchefen (numera
Samhällsbyggnadschefen) i uppdrag att ta fram förslag till ny detaljplan för Ekhammar 4:405 och del
av Ekhammar 4:269 genom normalt planförfarande.

Förenligt med 3, 4 och 5 kap. miljöbalken
Kommunen bedömer att detaljplanen är förenlig med miljöbalkens (MB) 3 kapitel avseende lämplig
användning av mark och vatten samt 5 kapitlet angående miljökvalitetsnormer.

Hushållning med mark- och vattenområden
Mark- och vattenområden ska enligt miljöbalken användas för det ändamål vilket området är mest
lämpat för med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företräde ska ges sådan
användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning.
Planförslaget innebär ingen märkbar påverkan på hushållning av mark och vatten då ett redan bebyggt
område utvecklas och ny mark inte tas i anspråk för exploatering av planens huvudbyggnad. Befintlig
infrastruktur kan utnyttjas för utbyggnad av planområdet.

Påverkan på riksintresse
Något riksintresse enligt 4 kapitlet berörs inte. Planområdet ligger ca 400 meter söder om Europaväg
18, E18 omfattas av riksintresse för kommunikation.

Miljökvalitetsnormer samt ekologiskt särskilt känsliga områden
Vid detaljplanering ska hänsyn tas till gällande miljökvalitetsnormer för utomhusluft, vatten, buller
och ekologiskt känsliga områden. Gällande miljökvalitetsnormer för buller, luft och vattenkvalitet,
enligt miljöbalken kap. 5, bedöms ej överskridas.
Utomhusluft
Ingen risk bedöms föreligga för att miljökvalitetsnormer för utomhusluft ska överskridas i
planområdet. Platsen används idag som förskola med en viss trafik inom området. Detaljplanen
riskerar inte att bidra till överskridande av någon miljökvalitetsnorm för luft.
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Enligt luftvårdsförbundets normkartor över Upplands-Bro kommun överskrids inte normerna för
kvävedioxid, bensen och partiklar inom planområdet.
Vatten
Planområdet ligger inom Östra Mälarens vattenskyddsområde. Syftet med vattenskyddsområdet är att
reglera och förhindra verksamheter och åtgärder som kan medföra risk för vattenförorening och
påverkan på råvattenkvaliteten. Planområdet tillhör skyddsområdets sekundära zon då, det ligger mer
än 50 m från strandlinjen, men dagvattnet avrinner naturligt och tekniskt mot Östra Mälaren.
Detaljplanen förväntas inte innebära någon negativ inverkan på den ekologiska eller kemiska statusen
för Östra Mälaren.
Buller
Vid detaljplanering ska hänsyn tas till gällande miljökvalitetsnorm för buller. Normen uttrycks som att
”det ska eftersträvas att omgivningsbuller inte medför skadliga effekter på människors hälsa”. Normen
följs när strävan är att undvika skadliga effekter på människors hälsa av omgivningsbuller.
Planområdet påverkas av trafikbuller från två vägar, Skyttens väg och Bygdegårdsvägen men dessa
omfattas inte av miljökvalitetsnormerna för buller eftersom det är lite trafik på vägarna. Enligt en
framtagen bullerkartläggning av Norconsult från 2022-01-28 för Upplands-Bro kommun ligger
bullernivåerna under 55 dBA ekvivalent ljudnivå för större delen av planområdet. Därmed bedöms
förslaget till detaljplan klara riktvärdet på 55 dB(A) ekvivalenta nivåer för förskolans utemiljö och 55
dB (A) för bostäder. En ytterligare bullerutredning bedöms därmed inte vara nödvändig.
Bullernivåerna inom planområdet beskrivs närmare under Störningar och risker.
Ekologiskt känsliga områden
I Upplands-Bro finns ett antal ekologiskt särskilt känsliga områden (ESKO) som ofta sammanfaller
med områden av riksintresse för natur- och kulturminnesvård eller friluftsliv. Enligt 3 kap, 3 §
Miljöbalken ska mark- och vattenområden som är särskilt känsliga från ekologisk synpunkt så långt
möjligt skyddas mot åtgärder som kan skada naturmiljön.
Mark- och vattenområden som är särskilt känsliga från ekologisk synpunkt ska så långt möjligt
skyddas mot åtgärder som kan skada naturmiljön. Tibbleviken i Mälaren, som ligger på avståndet ca
1,3 km söder om planområdet är recipient för dagvattnet från planområdet och är i kommunens ÖP
2010 utpekad som ekologiskt särskilt känsligt vattenområde (ESKO), enligt miljöbalkens kap 3. Här
omfattas både själva stranden med de strandnära bottnarna, och den strandnära vattenmiljön.
Detaljplanen har utformats så att dagvattenhanteringen inte påverkar vattenmiljön negativt.
På ca 1,6 km avstånd väster om planområdet ligger Lillsjön och på ca 1,8 km avstånd nordväst om
planområdet ligger Örnässjön. Båda sjöarna är i ÖP 2010 utpekade som ekologiskt särskilt känsliga
områden. Ett naturreservat är beslutat för sjöarna och deras omgivningar. Båda sjöarna ligger väl
avskilda från planområdet.
Planområdet ligger väl skilt från ESKO-områden och detaljplanens dagvattenhantering bedöms inte
påverka vattenmiljön negativt.

Behovsbedömning
Upplands-Bro kommun konstaterar i sin behovsbedömning som genomförts 2022 att genomförandet
av detaljplanen för Ekhammar 4:405 och del av Ekhammar 4:269 inte medför risk för betydande
miljöpåverkan. Varken miljön, hälsan eller hushållningen med mark, vatten och andra resurser
påverkas så att en MKB behöver upprättas.
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Behovsbedömningen har genomförts av kommunens sakkunniga tjänstemän utifrån tillgängligt
kunskapsunderlag. Samråd om behovsbedömningen har skett den 1 mars 2022 med Länsstyrelsen i
Stockholm som delar kommunens bedömning. Kommunens bedömning i frågan om en detaljplan kan
antas medföra en betydande miljöpåverkan ska göras tillgängligt för allmänheten. Nedan följer en
sammanfattning av behovsbedömningen:
Det är redan väldigt exploaterat i området med mycket hårdgjorda ytor så vi kan inte se att planen
skulle innebära någon betydande miljöpåverkan utifrån förutsättningarna.
Den föreslagna utökade byggrätten i detaljplanen bedöms inte ge någon påverkan på miljön eftersom
detta innebär att endast en liten andel hårdgjord mark tillkommer om maximal utbyggnad sker.
En del av den mark som ej får bebyggas i planens norra del (prickmark) föreslås även ha en
genomsläpplig yta. Planens södra del belägen i skogs-och naturmark får endast bebyggas med
lekstugor, gung- och klätterställning samt lekutrustning.
Eventuella förebyggande åtgärder för att minska riskerna för människor hälsa när det gäller buller från
förskolegården samt för att skydda naturområdet som tas i anspråk för förskolans utegård kommer att
föreslås i detaljplanen.
Det är bra om den framtida utökningen av förskolegården behålls i så naturligt utförande som möjligt.
Det bör finnas gott om träd som ger skugga när barnen leker utomhus för UV-skydd, gärna lövträd.
Naturligt underlag med gräs, grus, stenar och stubbar är att föredra framför konstgjort underlag. Det är
ur hälsoskyddsaspekt, men det skulle även gynna biologisk mångfald. Riskerna bedöms inte blir så
betydande att de kan få betydande miljöpåverkan. Konsekvenserna av planens genomförande kommer
att beskrivas i planbeskrivningen.

Plandata
Läge och areal
Området ligger ca 1 km norr om Kungsängen centrum. Planområdet är ca 2234 m2 stort och ligger
bland småhusbebyggelsen utmed Skyttens väg. Söder om fastigheten Ekhammar 4:405 ligger allmän
platsmark planlagd som park. I öst gränsar området direkt mot villatomter.
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Flygfoto med planområdet markerat.

Markägoförhållande
Planområdet omfattar fastigheterna Ekhammar 4:405 som ägs av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden
AB (LSS-Bostäder AB) och del av fastigheten Ekhammar 4:269 som ägs av Upplands-Bro kommun.

Gällande planer och tidigare ställningstaganden
Regionala planer och program
RUFS
Enligt RUFS 2050 ligger planområdet inom området för sekundärt bebyggelseläge.

Kommunala planer och program
Vision 2035
Visionen 2035 ska leda till mer nöjda invånare, en ökad inflyttning och ett växande näringsliv.
Morgondagens invånare har krav och förväntningar på kommunen. För att kunna leva upp till dem är
det nödvändigt att jobba långsiktigt och uthålligt för att utveckla och stärka kommunen inom tre
strategiska fokusområden; Tillgänglig plats – Mötesplats – Levande plats.
Den här planen ska skapa möjligheter för medborgarnas närhet och valfrihet vid val av förskola och
på så sätt bidra till utveckling av hållbarhet inom kommunen.
Ett hållbart Upplands-Bro - kommunen som ger plats.
Trygghet är ett ledord i arbetet för att uppnå visionen om hur Upplands-Bro ska utvecklas hållbart.
Detaljplanen bidrar till detta genom att möjliggöra för barn att få ta plats i samhället i och med
planområdets (förskolans) omfattning och lokalisering i en säker och naturrik miljö. Miljön främjar
således barnens motoriska utveckling och koncentrationsförmåga.
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Översiktsplan
I kommunens översiktsplan, ÖP 2010 - Översiktsplan för Upplands – Bro kommun, anges att tätorten
Kungsängen ska fortsätta att förtätas. Planområdet ligger inom området som är utpekat som befintlig
bostadsbebyggelse och angränsar till ett stationsnära läge som är särskilt intressant för förtätning.
Förutsatt att det utpekade stationsnära området förtätas med bostadsbebyggelse medför detta ett större
behov av förskoleplatser. Den nya förskolan har således en bra lokalisering och därmed är den
föreslagna detaljplanen i enlighet med ÖP.

Kartutsnitt från kommunens översiktsplan 2010. Utsnittet visar att planområdet ingår i ett befintligt område för bostäder och
angränsar till det utpekade Stationsnära läget som är särskilt intressant för förtätning. Svart pil visar planområdets
ungefärliga placering.

Fördjupad översiktsplan för Kungsängen
Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till fördjupad översiktsplan (FÖP) för
Kungsängens tätort. Förslaget var ute på samråd 9 juni – 25 oktober 2020. I planen studeras bland
annat hur väg-, gång- och cykelnätet ska utvecklas, var tätorten kan förtätas med bostäder, och hur
kommunen kan rustas för ett förändrat klimat. Som huvudsakliga strategier för Kungsängen lyfts bland
annat vikten av att utveckla gemensamma mötesplatser och ytor för lek och rekreation för barn.
Det aktuella planområdet pekas ut som ett område för bebyggelse av olika slag. Den fördjupade
översiktsplanen beräknas ställas ut för granskning till sommaren 2022.
Grönplan
I kommunens grönplan 2008 framhålls mål som att natur- och kulturvärden ska bevars och utvecklas
samt att människors behov av gröna miljöer ska tillgodoses. Fokus i grönplanen ligger därför delvis på
landskapsbild, naturvärden och biologisk mångfald samt sociala värden och rekreation. Utevistelse för
människor i olika former pekas ut som ett viktigt socialt värde.
Barn använder de bostadsgröna områdena mest av kommuninvånarna eftersom grönytor utgör unika
miljöer för lek, inlärning och utveckling. Gröna skolgårdar behöver därför beaktas i
samhällsplaneringen så att barnens hälsa kan främjas samtidigt som de gröna ytorna kan användas i
skolundervisningen för att öka kunskapen om och förbättra barnens förståelse för naturen och miljön.
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Kartutsnitt från kommunens grönplan 2008. Utsnittet visar att planområdet ingår i område för Närnatur. Svart pil visar
planområdets ungefärliga placering.

Trafik- och tillgänglighetsprogram
Trafik- och tillgänglighetsprogrammet (2019) är kommunens åtgärdsprogram för arbetet med
trafiksäkerhet och tillgänglighetsfrågor. Fortlöpande inventeringar av kommunens primära gång- och
cykelstråk ligger till grund för årliga uppdateringar med utvärderingar av genomförda åtgärder och
förslag till kommande. I närheten av planområdet, längs med Skyttens väg pekar man i 2019 års
program ut förslag till anläggning av gång- och cykelväg längs med Bygdegårdsvägen.

Kungsängen
centrum

Kartutsnitt från kommunens Trafik- och tillgänglighetsprogram 2019. Utsnittet visar att gång- och cykelväg planeras i
angränsning till planområdet. Svart pil visar planområdets ungefärliga placering.
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Bostadsförsörjningsprogram
Kommunens bostadsförsörjningsprogram redovisar ett behov om 400 färdigställda bostäder om året då
ett mål finns om att planera för en befolkningsutveckling till 35 000 invånare år 2030. Av dessa ska
cirka hälften finnas i Kungsängen.
Planeringen för en ökad bostadsbebyggelse medför ett större behov av förskolor i Kungsängen och
planförslaget bidrar till att möta upp detta behov. Planförslaget möjliggör också för generationsboende
som kan främja social trygghet.
Framtidens förskola och skola
Kommunen har tagit fram ett ramprogram för Utbildningskontorets verksamhetslokaler (2020).
Programmet ska vara ett stöd inför arbetet med nya förskole- och skolprojekt i Upplands-Bro
kommun. Programmet omfattar bland annat checklistor och vägledning för behovsanalyser liksom de
nyckeltal och ytkrav som ska gälla vid all nybyggnation av förskolor i kommunen. Programmets
värdeord är flexibilitet, trygghet och barnperspektiv. Med dessa ord som utgångspunkt har programmet
som målsättning att skapa stimulerande lärmiljöer i förskola. I ramprogrammet redovisas nyckeltal och
ytbehov för skolbyggnader och gårdar.
I programmet används begreppet lokalarea (LOA) som anger den totala lokalytan, det vill säga
summan av de rum och utrymmen som till exempel personalrum, arbetsrum, klassrum, avdelningsyta,
pausrum, specialsalar, bibliotek, toaletter, matsal, storkök, förråd och korridorer.
Enligt Boverkets rapport ”Gör plats för barn och unga! En vägledning för planering, utformning och
förvaltning av skolans och förskolans utemiljö” (2015), är det upp till kommunen att bedöma vad som
är tillräckligt stor friyta lämplig för lek och utevistelse i planering och prövning.
Friyta definieras generellt i rapporten som en yta avsedd för motion, rekreation, lekplatser, bollplaner
samt andra anläggningar för utevistelse. Friyta inbegriper alltså inte körytor eller uppställningsytor för
fordon, utan avser de ytor som barnen har tillgång till för lek och rörelse.
Planförslaget syftar till att göra den befintliga förskoleverksamheten permanent och möjliggöra för en
utökning med 36 barn. I planförslaget har i dialog med Pärlans Montessoriförskola och
fastighetsägaren hänsyn tagits till nuvarande bebyggelse och förskolans olika funktioner för att se hur
en eventuell utbyggnad kan ske. Därför har rapporten ”Utemiljön i Malmö – ett verktyg för planering,
utformning och bygglovsgranskning” (2011) av Malmö stad, som grundas på utredningen ”Förskolor i
stadsbyggandet, Dialog-pm 2006:2” tillämpats i planarbetet eftersom rapporten utgår från måttet
byggnadsarea (BYA) i stället för LOA.
I rapporten belyses utifrån en utvärdering av befintliga förskolor en kritisk gräns på 30m2 friyta per
barn eftersom kvaliteten på grönytor och redskap blir svårt att upprätthålla då slitaget blir alltför högt
om ytan är mindre.
Rapporten har framförallt använts som grund till planförslaget för beräkning av förskolans byggnad
och uthusens sammanlagda mått angett i byggnadsarea (BYA, den yta byggnaden upptar på marken)
så att tillräckligt med plats ges till de funktioner som krävs för att förskolan ska kunna bedriva sin
verksamhet. Gällande byggnadsarea rekommenderas 200 m2/20 barn (en avdelning). För 4 avdelningar
(80 barn) rekommenderas 80 m2 för uthus (förråd för uteleksaker och löst material, miljöhus,
teknikhus).
Boverket (2015) rekommenderar däremot 40 m2 friyta/barn samt att förskolans totala friyta bör vara
3000m2.
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Program/rapport

Upprättad:
År

Upplands-Bro
kommun

2020

Framtidens förskola
och skola

Malmö

Minst:
30 m2

Nyckeltal:
Yta per barn/elev inomhus

2011

Minst:
30 m2
Mål:
40 m2

2015

Totala ytor:

Verksamhetsyta (LOA):
10m2

Tomt:
60 barn - 2500m2
30barn - 1250 m2
10 barn - 417 m2

Huvudbyggnad för 80 barn
(4 avdelningar),
med en envåningsbyggnad
på 850 m2 (BYA):

Samlad friyta:
2000 m2

Mål: 35 m2

Utemiljö vid
förskolor i Malmö–
ett verktyg för
planering,
utformning och
bygglovgranskning

Boverket

Nyckeltal:
Yta per
barn
utomhus

40 barn, (2 avd) 425 m2 (BYA)

40 m2

Gör plats för barn
och unga
Tabell 1. Sammanställning av nyckeltal

Total friyta:
3000 m2

VA-plan
I kommunens VA-plan, antagen 2018-06-13, framgår att planområdet ligger inom verksamhetsområde
för dricksvatten, spillvatten och dagvatten. Vid ny exploatering ska ekologiskt och lokalt
omhändertagande av dagvatten vara utgångspunkten, exempelvis genom infiltration och växtupptag.
Kommunen har ett väl utbyggt system med dagvattendammar för att rena dagvattnet
innan det når Mälaren, bland annat Tibbledammen som ligger nedströms planområdet. Inom
avrinningsområdet Gröna dalen, dit en del av planområdet avvattnas finns en känd
översvämningsproblematik.
Detaljplaner och förordnanden
För planområdet gäller huvudsakligen Stadsplan 24 för del av Ekhammar, fastställd 1984-04-17 samt
Byggnadsplan för fastigheterna Ekhammar 4:1, Kyrkbyn 2:1 mfl. fastställd 1968-02-23.
Fastigheten Ekhammar 4:405 är i Stadsplan 24 planerad för friliggande bostäder. Byggnaden får
uppföras med högst en våning. Huvudbyggnaden får inte uppta större bruttoarea än 160 kvadratmeter
och uthus inte större bruttoarea än 50 kvadratmeter. Vind får inte inredas och källare inte uppföras.
Söder om fastigheten ligger fastigheten Ekhammar 4:269 som är allmän platsmark planlagd som park i
Stadsplan 24 och i Byggnadsplan för fastigheterna Ekhammar 4:1, Kyrkbyn 2:1 mfl. planlagd som
park/plantering. Upplands-Bro kommun äger parkmarken.
När den nya detaljplanen vunnit laga kraft upphör de delar av de äldre planerna som ingår i
planområdet att gälla. Övriga delar av stadsplanen fortsätter att gälla som tidigare.
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Utsnitt av gällande stadsplan 24

Utsnitt av gällande Byggnadsplan för fastigheterna Ekhammar 4:1, Kyrkbyn 2:1 mfl.
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Förutsättningar och planförslag
Natur
Mark och vegetation
Nuläge

Planområdet omfattar mark ianspråktagen för förskolan och förskolegården. Delen som omfattas av
fastighet 4:405 är huvudsakligen plan och delen som omfattas av 4:269 sluttar svagt åt sydost.
Planområdet avgränsas i norr av Skyttens väg och i söder av naturmark och är bevuxet med gräs, sly
och träd av varierande ålder och tjocklek. I öster och söder angränsar området till bebyggelser och
trädgårdar.
Området (fastighet 4:269) söder om förskolan har påtagligt naturvärde klass 3 enligt SIS-standarden.
Värden är knutna till det äldre tallarna som har en ålder på ca 150 år som är viktiga att bevara för att
behålla den biologiska mångfalden i kommunen. Den föreslagna förskolegården som till största del
motsvarar den befintliga gårdens utbredning bedömer vi inte påverka naturvärdena negativt.

Figur 1. Illustration på planområdets avgränsning (mörkröd linje) i relation till skogsbacken (orange-markerat) som är
utpekat Naturvärdesobjekt enligt SIS-standarden. Skogsbacken har gammal högvuxen tall och ek i väst.

Vy väster om planområdet, fastighet 4:409 och 4:408 (LSS-boendet)
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Förskolegården (vy mot söder)

Förskolegården (vy mot öster)

Förslag

Det är möjligt att utöka och/eller behålla den befintliga gården söderut utan att det få stor påverkan på
ekologiska värden om de äldre träden får stå kvar. Men planen ska inte medge större byggrätter än
idag inom naturområdet. Under planarbetet har därför värdefulla träd pekats ut av kommunens ekolog
och mätts in. De värdefulla träden (18 stycken tallar) skyddas med bestämmelsen ändrad lovplikt (a1)
Marklov krävs för fällning av tallar illustrerade på plankarta. Marklov får endast ges i de fall trädet är
sjukt eller utgör en säkerhetsrisk.
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Förskolegården (vy mot väster)

Landskaps- och stadsbild
Nuläge

Karaktären i området är småskalig med en blandning av hustyper. Sadeltak och varierande ljusa
kulörer på fasaderna kännetecknar villabebyggelsen. De privata villatomterna med storlekar runt 1000
m2 är nästan helt avskilda från gaturummet i och med den omgivande naturen. Området är plant
förutom den skogsklädda kullen (söder om fastighet 4:405) vars låglutande höjdrygg sträcker sig i
sydöstlig riktning. Vid korsningen längs med Västra Rydvägens västra sida i nordlig riktning mot E18
finns ett verksamhetsområde beläget, delvis bestående av större utbredande huskroppar. Västerut om
planområdet sträcker sig Gröna dalens öppna och grönskande landskap.
Förslag

Landskaps- och stadsbilden ska inte påverkas av planen. En del av naturområdet söder om fastigheten
ska användas till skolgården men den naturliga karaktären i det här området ska bevaras och på
plankarta regleras detta genom bestämmelsen (f2) Befintliga grönytor, häckar/buskage ska bevaras. I
planen används korsmark för att endast medge att marken får bebyggas med lekstugor, gung-och
klätterställning och dylik lekutrustning. Detta för att befintliga lekelement ska få finnas kvar.
Gaturummets karaktär bibehålls även genom planbestämmelsen (prickmark) som reglerar de befintliga
byggnadernas placering på fastigheten. Utformning för ny bebyggelse regleras till att anpassas till
platsens förutsättningar (se Bebyggelse – förslag nedan). Den utökade byggrätten kommer inte synas
på ett märkbart sätt eftersom den befintliga nockhöjden behålls. Om häckar och träd får finnas kvar
eller återplanteras i tomtgräns döljs även tillkommande bebyggelse. Detta regleras även genom
bestämmelse (n2) Häck ska finnas vid tomtgräns, öppning medges.
Bestämmelserna om att endast en fastighet tillåts (e4) och att en huvudbyggnad får uppföras (e5)
medverkar också till att landskaps och stadsbilden bibehålls.

Detaljplan för Pärlans Montessoriförskola (Ekhammar 4:405 m.fl.), nr 2002

Planbeskrivning

s Montessoriförskola (Ekhammar 4:405 m.fl.), samråds- och granskningsskede - TN 22/0179-6 Yttrande avseende detaljplaneförslag för Pärlans Montessoriförskola (Ekhammar 4:405 m.fl.), samråds- och granskningsskede : Bilaga 2 - Planbeskrivning

Sida 17 av 29

Förskolan (Vy från Skyttens väg)

Vy mot den allmänna passagen till naturområdet (skogklädda kullen)

Rekreation och friluftsliv
Nuläge

Ett mindre naturområde ligger direkt söder om fastigheten. Friluftsområdet Lillsjön samt Lillsjötoppen
ligger inom 2 km avstånd från fastigheten med exempelvis kanotuthyrning, grillplatser och minigolf.
Gröna dalen med kommunens idrottsanläggning ligger ungefär 500 meter norr om planområdet. Där
ligger även en lekplats.
Fornlämningar
Nuläge

Det finns en fornlämning i närheten av planområdet (Lämningstyp är färdväg - Västra Rydsvägen)
men den ska inte påverkas av planen. Vägen var tidigare häradsvägen till Västra Ryd. En arkeologisk
utredning utfördes 2018 (Länsstyrelsen, dnr 431-11327-2018) då det bedömdes att vägen inte är en
fornlämning med skydd enligt 2 kap. kulturminneslagen.

Detaljplan för Pärlans Montessoriförskola (Ekhammar 4:405 m.fl.), nr 2002

Planbeskrivning

s Montessoriförskola (Ekhammar 4:405 m.fl.), samråds- och granskningsskede - TN 22/0179-6 Yttrande avseende detaljplaneförslag för Pärlans Montessoriförskola (Ekhammar 4:405 m.fl.), samråds- och granskningsskede : Bilaga 2 - Planbeskrivning

Sida 18 av 29

Planområdet

Färdväg

Figur 2. Lämningstyp är färdväg - Västra Rydsvägen. Mörkröd linje redovisar området som omfattas av detaljplanen.

Geologi/Geotekniska förhållanden
Nuläge

Ingen geoteknisk undersökning har utförts i samband med planläggning. Enligt SGU:s jordartskarta
består den östra delen av planområdet av Glacial lera och berg. Den västra delen av planområdet
består av lera.

Figur 3. Jordartskarta från SGU (Sveriges geologiska undersökning). Svart linje redovisar området som omfattas av
detaljplanen.
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Bebyggelseområden
Befintlig bebyggelse
Nuläge

Befintlig bebyggelse i närområdet består i huvudsak av friliggande villor samt till viss del av kedjehus
i 70- och 80-tals anda. Den befintliga bebyggelsen på fastigheten 4:405 är idag en friliggande villa
med förskoleverksamhet samt med 2 komplementbyggnader.
Förslag

Detaljplanen föreslår att den huvudsakliga användningen blir (S1) – Förskola, för att stämma överens
med nuvarande förskoleverksamhet och att användningen B-bostäder fortsättningsvis kommer vara
kvar. Således medger planen en viss flexibilitet inför framtiden som är bra sett utifrån ett
hållbarhetsperspektiv om exempelvis förskoleverksamheten upphör.
Byggrätten för förskolan föreslås att kunna utökas med 180m2 byggnadsarea (BYA) för att
förskoleverksamheten ska kunna ge plats för 36 barn.
Byggrätten för ändamålet bostäder föreslås utökas med 80m2 byggnadsarea (BYA) för att möjliggöra
för att två bostäder. Höjden för bebyggelsen justeras till att stämma överens med verkliga
förhållanden, med reglering om en högsta nockhöjd för huvudbyggnad (5,6 m) och
komplementbyggnad (3,0 m). Denna reglering ser även till att byggnaderna endast kan uppföras i en
våning för att samspela med omgivande bebyggelse.
För att bevara områdets särprägel regleras byggnadens utformning genom bestämmelserna (f1) fasad
ska utformas av trä och (f3) tak ska utformas med sadeltak samt bestämmelse om största tillåten
takvinkel. Fortsättningsvis behålls ursprunglig bestämmelse om att vind inte får inredas (v2) och (b2)
källare inte får finnas.
För att inget flerbostadshus ska kunna uppföras används bestämmelsen (v1) endast två bostäder får
finnas och endast en huvudbyggnad uppföras.
Om bullerskräm behöver uppföras vid behov, bör utformningen samspela med omgivningen så att en
god helhetsverkan kan främjas/uppnås. Trä kan vara ett lämpligt material eller att bullskärmen är
transparent.
Verksamhet
Nuläge
Fastigheten (4:405) är 900m2 stor där framsidan (planens norra del) nyttjats till 3 bilparkeringsplatser
varav en är avsedd för rörelseförhindrade samt cykelparkering/ställ. Den del av parken som nyttjats till
förskole gård är idag 700m2. Idag finns 25 barn finns inskrivna på förskolan och för att det ska bli
ekonomiskt lönsamt för verksamheten att växa behöver plats ges till 36 barn.
Ny bebyggelse, verksamheter, friyta
Förslag
Detaljplaneförslaget har arbetats fram med hjälp av nyckeltalen från Upplands-Bro kommuns
ramprogram (2020), Utemiljön vid förskolor i Malmö – ett verktyg för planering, utformning och
bygglovsgranskning (2011) och Boverkets vägledning (2015), sammanställda i tabellen nedan.
Detaljplanen ger möjlighet att uppföra en förskolegård på ca 1453 m2 om utbyggnad och utformning
exempelvis sker enligt figur 4 nedan på sida 20, vilket ger ca 40 m2 friyta per barn. Bedömningen är
antalet barn i förhållande till yta för utevistelse är acceptabel eftersom förskolan också kan nyttja den
skogklädda kullen precis söder om förskolans utegård samt Gröna dalen med kommunens
idrottsanläggning och lekplats inom 400 meters räckvidd.
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Del av förskolemiljö

Befintlig

Huvudbyggnad (BYA, m2)
Komplementbyggnader (BYA, m2)
Friyta (m2) med 20 m2
komplementbyggnad
Friyta (m2) utan komplementbyggnad
Parkering bil (antal och m2)
Framsida: friyta/övrigt
70 m2 (antal och m2)

Planförslag
220
30
-

400
40
1453

3st
-

1473
3-4 st
Bilparkeringsplats, alt.
cykelparkering (10st)

Tabell 2.

Planförslag

Friyta (1453 m2)

Tabell 3.

Yta/barn (36 barn)
Cirka 40 m2

Figur 4. Exempel på en tematisk översiktlig utformning av förskoleverksamhetens olika funktioner (ytor)

Offentlig service och kommersiell service
Nuläge

Kungsängens centrum befinner sig på 10–15 min promenadavstånd från planområdet. I centrum finns
det mesta inom kommersiell handel med exempelvis matbutik, apotek och restauranger. Det finns
även tillgång vårdcentral, kommunal service, kyrka samt utbildning i närheten av centrum.

Trafik och kommunikationer
Gatunät, parkering, utfarter
Nuläge

Planområdet angörs idag från Skyttens väg. Parkeringsbehovet (hämtning/lämning av barn) tillgodoses
på fastigheten (4:405). I det allmänna gaturummet direkt väster om planområdet (planlagt som
väg/park) sker angöring till de intilliggande fastigheterna 4:408 (LSS boendet) och fastighet 4:409.
I dagsläget har både förskolan och LSS boendet tre parkeringsplatser vardera. Parkering och
hämtning/lämning av barn har också i detta allmänna gaturum samt på en vägficka intill Skyttens väg
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med hjälp av med ett s.k. tillfälligt tillstånd från kommunen (Lokal Trafikföreskrift) som gått ut år
2019.

Förskolans 3 parkeringsplatser, planområdets norra del

LSS-boendets 3 parkeringsplatser och del av det allmänna gaturummet, väster om planområdet

Förslag

Om tomten inte rymmer både parkeringsytor och friytor för barn, ska enligt PBL 8 kap 9§ i första
hand friyta anordnas.
Ytterligare parkeringsytor är nödvändiga för förskolan och planförslaget möjliggör för ytterligare 1
bilparkeringsplats på den egna fastigheten 4:405 med in/utfart västerut, alternativt 10 cykelplatser, se
föregående sida. Nödvändig angöringsyta för föräldrar samt leveransfordon föreslås att ske i det
allmänna gaturummet, direkt väster om planområdet. En ny ansökan om tillstånd för att kunna
använda parkeringsfickan på Skyttens väg behöver skickas till kommunen. Hur många fler
parkeringsplatser som förskolan kräver behöver utredas ytterligare, uppskattningsvis behövs 5 platser
till.

Detaljplan för Pärlans Montessoriförskola (Ekhammar 4:405 m.fl.), nr 2002

Planbeskrivning

s Montessoriförskola (Ekhammar 4:405 m.fl.), samråds- och granskningsskede - TN 22/0179-6 Yttrande avseende detaljplaneförslag för Pärlans Montessoriförskola (Ekhammar 4:405 m.fl.), samråds- och granskningsskede : Bilaga 2 - Planbeskrivning

Sida 22 av 29

Anläggning av parkeringsplatser ska utföras i enlighet med kommunens tekniska handbok och i denna
anges att parkeringstalet för zon B är 2 bilparkeringar för småhus (inklusive besöksparkering).
Parkeringstalet innebär att 4 parkeringsplatser för bostäder ska möjliggöras inom planområdet.

Trafik och kommunikationer
Gång-, cykel- och mopedtrafik
Nuläge

I kommunens Gång- och cykelplan med åtgärdsförslag är Bygdegårdsvägen prioriterad för utbyggnad
för att binda ihop Brunna med Kungsängens centrum och blivande byggprojekt ”Korsängen”. Gångoch cykelstråket är planerat till den västra sidan av Bygdegårdsvägen inom vägområdet i befintlig
plan. Gång- och cykeltrafik till planområdet kan i nuläget ske via Skyttens väg.

Utsnitt från Upplands-Bro kommun Gång- och cykelplan. Svart pil visar planområdets ungefärliga placering.

Kollektivtrafik
Nuläge

Närmaste hållplats för busslinjetrafik ligger vid korsningen Bygdegårdsvägen/Tvärvägen cirka 450 m
från planområdet och trafikeras av bussar med kvartstrafik. Pendeltåg avgår med kvartstrafik från
centrala Kungsängen till Stockholm, ca 1,5 km från planområdet.

Störningar och risker
Buller och vibrationer
Nuläge

Några buller- och vibrationsstörningar är inte kända i området då det är ett lågt antal motorfordon som
kör i området. Trafikbuller generas från Skyttens väg och Bygdegårdsvägen där de senast uppmätta
trafikflödena hos Upplands-Bro kommun (2022-01-11) visar att medelvärdet för ingående och
utgåendetrafik i ÅDT (årsmedelsdygnstrafik) på Skyttens väg uppgår till 518 fordon och
Bygdegårdsvägen till 445 fordon.
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Eftersom arbetet med planen påbörjades före år 2015 utgör de riktvärden för trafikbuller som
riksdagen fastslagit i samband med Infrastrukturpropositionen 1996/97:53 bedömningsgrund för
detaljplanen. Det innebär att riktvärdena i figur (1) inte bör överskridas vid nybyggnation av
bostadsbebyggelse eller vid nybyggnation och/eller väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur.

30 dB(A) ekvivalentnivå inomhus för dygn
45 dB(A) maximalnivå inomhus
55 dB(A) ekvivalentnivå utomhus vid fasad för dygn
70 dB(A) maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad
Figur 5. Källa: Infrastrukturpropositionen 1996/97:53

Enligt Naturvårdsverkets riktvärden för äldre skolgård som exponeras för buller från väg- eller
spårtrafik bör den ekvivalenta bullernivån 55 dBA räknat som årsmedeldygn, underskridas på delar av
gården som är avsedda för lek, vila och pedagogisk verksamhet för att erhålla en hålla en god
miljökvalitet. Maximal ljudnivå får däremot uppgå till 70 dBA, men bör inte överskridas mer än 5 ggr
per maxtimme under ett årsmedeldygn, under den tid då skolgården nyttjas (exempelvis kl 07-18).
En bullerkartering har utförts avseende trafikbuller för aktuellt planområde. Resultatet visar att
gällande riktvärden för ekvivalent ljudnivå respektive maximal ljudnivå inte överskrids för planerad
utegård och ändamålet bostäder. Resultaten redovisas i följande diagram.

Utdrag från genomförd bullerkartering av Norconsult ekvivalent ljudnivå för Upplands-Bro kommun. Svart pil visar
planområdets ungefärliga placering och svartstreckad linje visar området som omfattas av detaljplanen.
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Utdrag från genomförd bullerkartering av Norconsult, maximal ljudnivå för Upplands-Bro kommun. Svart pil visar
planområdets ungefärliga placering och svartstreckad linje visar området som omfattas av detaljplanen.

Bullerskydd
Förslag
I rapporten ” Nya Tiundaskolan, Uppsala - Trafikbullerutredning samt ljudnivåer för skolgård och
lastkaj” av WSP daterad 2015-02-23, har i ett tätbebyggt område maximala ljudnivåer för barnskrik
uppmäts till 80 d(BA) från skolgård vid angränsande fasad.
För att motverka att människors hälsa i omgivningen påverkas negativt av störningar från barnens
skrik läggs en bestämmelse (m1) in på plankartan om att bullerskärm med en höjd av 2,0 m över
anslutande marknivå får uppföras vid fastighetsgräns vid behov. Syftet med denna typ av bestämmelse
är att med detaljplanen skapa förutsättningar för att den angivna markanvändningen inom planområdet
blir lämplig.
Radon
Ingen radonförekomst är känd och inga nya bebyggelser ska byggas inom planområdet. Några kända
markföroreningar finns inte inom planområdet.
Översvämning
Nuläge

Det föreligger inga översvämningsrisker på fastigheterna i nuläget.
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Teknisk försörjning
Dagvatten
Dagvattnet från planområdet ska omhändertas lokalt inom egen fastighet. I första hand ska vattnet
infiltreras och i andra hand fördröjas. Öppna dagvattenlösningar ska väljas före slutna system.
Inga stora förändringar ska ske inom fastigheterna således bedöms det inte nödvändigt att göra en
dagvattenutredning. Om en anslutning till det kommunala nätet behövs kommer vattnet från
planområdet ledas via diken och ledningar till Tibbledammen innan det når recipienten.
Det innebär att dagvattnet renas och fördröjs både inom planområdet och i det kommunala systemet.
För att säkerhetsställa att viss infiltration ska kunna ske på den egna fastigheten och förskolegården,
används bestämmelsen (b2) markens yta ska vara genomsläpplig.
Planbestämmelsen (b1) källare får inte finnas, behålls från områdets ursprungliga stadsplan eftersom
det i planbeskrivningen anges nödvändigt för att kommunen inte ska behöva lägga ledningar längre än
nödvändigt. Ingen dagvattenutredning har genomförts och därmed saknas information om hur
grundvattennivåerna kan komma att påverkas av planförslaget samt om uppförande av en källare
skulle medges.

Vatten och avlopp
Fastigheten inom planområdet är sedan tidigare ansluten till kommunalt vatten- och
avloppsledningsnät.

Värme
Tanken är att behålla dagens system med luftvärmepump.

El, tele, bredband
Planområdet är genom befintlig bebyggelse och nuvarande liksom tidigare verksamheter försörjd
genom etablerat nät för el, tele och bredband.

Avfall
Utrymme för avfallshantering och källsortering för anläggningen ska finnas. Avfallsutrymmet ska
dimensioneras så att så kallad fastighetsnära källsortering kan ske, av det avfall som uppkommer inom
planområdet. Sophantering ska lösas inom fastigheten. Upplands-Bro kommun har infört ett system
för insamling av matavfall samt fyrfack. Detta innebär att två fyrfacks behållare för avfall används för
varje villafastighet.

Konsekvenser av planens genomförande
Miljökonsekvenser
Planens genomförande bedöms inte få betydande miljöpåverkan enligt miljöbalken. Planen ska inte
tillåta byggrätter inom parkmarken som idag används som förskolegård. Det är inte några äldre tallar
som riskerar att försvinna i samband med utbyggnaden av förskolegården eftersom planen reglerar
med skyddsbestämmelse om att tallarna inte får fällas, där alla 18 stycken tallar illustreras på
plankartan.
Det är redan väldigt exploaterat i området med mycket hårdgjorda ytor. Utbyggnaden av de befintliga
byggnaderna inom planområdet kommer inte att öka den hårdgjorda ytan inom området på ett
betydande sätt. Dagvattnet bedöms dock kunna hanteras lokalt och bör därför inte få någon påverkan
på dagvattensystemet.
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Planen reglerar bebyggelsens omfattning och utformning samt vegetationens utformning så att
områdets särprägel bibehålls. Det innebär även att den biologiska mångfalden och mikroklimatet
främjas i området.
Ekonomiska konsekvenser
Detaljplanen bekostas av exploatören. Planområdets södra del utgör i nuläget kommunens mark som
genom markförsäljning övertas av exploatören för att detaljplanen ska kunna genomföras.
Markförsäljningen innebär en kostnad för exploatören och en mindre intäkt för kommunen.
Planen möjliggör endast för att en fastighet kan bildas men då byggrätten utökas för både ändamålet
bostäder och förskola innebär detta ett ekonomiskt värde. För att det ska bli ekonomiskt lönsamt för
förskoleverksamheten att utvecklas behöver detaljplanen möjliggöra för en utformning som kan
tillgodose att 36 kan skrivas in.
Kostnader för drift och underhåll åligger fastighetsägaren. Kommunen har kostnader för att ta fram
detaljplan för Pärlans Montessoriförskola och finansieras i och med det tecknade planavtalet mellan
fastighetsägaren LSS Bostäder och kommunen. Genom att ta ut planavgift vid bygglov finansieras
detaljplanen också i efterhand.
Sociala konsekvenser
Det finns idag ett stort behov av förskolor i Upplands-Bro kommun och att en så tätortsnära förskola
kan bli permanent och vill expandera ses därför som positivt. I samband med att det i översiktsplanen
angränsande stationsnära läget förtätats med bostadsbebyggelse kommer ett ännu större behov av fler
förskoleplatser att uppstå. Planens genomförande innebär att utbyggnad medges av de befintliga
byggnaderna inom planområdet samt möjligheten för förskolan att driva verksamheten permanent.
Planen främjar en hållbar utveckling för Upplands-Bro kommun eftersom den medger två ändamål för
hur marken lämpligtvis bör användas. Att planen behåller ändamålet bostäder ger planen en mer
flexibel användning om exempelvis förskoleverksamheten upphör i framtiden. Planen kan därför svara
mot framtida behov av förskola eller bostäder. Eftersom planområdet angränsar till bostadsbebyggelse,
verksamhetsområde och LSS-boende är den föreslagna markanvändningen även ett komplement vad
gäller service och bidrar till en ökad blandning av funktioner i området.
Planförslaget innebär att boende i närområdet utan tillgång till bil kommer att ha bättre möjligheter att
gå eller åka kollektivt med barnen till förskolan. Då antalet bilparkeringsytor är begränsande främjar
planen också transporter som är miljövänliga, exempelvis cykeltransport. Utbyggnaden kommer inte
medföra att antalet bilrörelser per dygn ökas så att området riskeras påverkas negativt ur buller eller
säkerhetssynpunkt.
Den fastighet som idag utgörs av parkmark kommer till stor del fortsatt att vara till för allmänheten.
Åtkomsten säkras genom ett släpp mellan befintliga fastigheter och den föreslagna utegården för
förskolan.

Barnperspektiv/Barnkonventionen

Huvudprincipen i FN:s barnkonvention är att barns bästa ska sättas i främsta rummet. Följande artiklar
från konventionen har beaktats i framtagandet av denna detaljplan;
Artikel 2 - att alla barn har samma rättigheter och lika värde,
Artikel 3 - barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som berör barn,
Artikel 6 - alla barn har rätt liv, överlevnad och utveckling,
Artikel 4 - att man ska tillgodose barnets sociala, ekonomiska och kulturella rättigheter,
Artikel 31- barn har rätt till lek, vila och fritid.
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Detaljplanen är förenlig med barnkonventionen och de ovan beskrivna artiklarna i och med att
förskolan är lokaliserad i ett bullerfritt och säkert läge med goda förutsättningar för lek och
upplevelser vilket främjar sociala aktiviteter och barnens utveckling. De barn som är skrivna på
förskolan idag ges också fortsatt möjlighet att utvecklas i en väl bekant miljö som kan vara positivt för
deras psykiska och fysiska hälsa och därmed välbefinnande. Barnens rätt till friyta har prioriterats i
förhållande till bilparkeringsyta i enlighet med PBL 8 kap 9§.

Genomförande
Organisatoriska frågor

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap
Planområdet består endast av kvartersmark. Kommunen är huvudman för samtliga allmänna
anläggningar på allmän platsmark i anslutning till planområdet. Ansvar för utbyggnad av allmänna
anläggningar i anslutning till planområdet åvilar kommunen. Exploatörerna inom planområdet
innefattar LSS Bostäder Sverige AB.
Avtal
Kommunen har tecknat planavtal med LSS Bostäder Sverige AB för att reglera kostnaderna för
planarbetet. LSS Bostäder Sverige AB bekostar planarbetet.
Ett exploateringsavtal ska vara upprättade mellan Exploatören och kommunen i samband med beslut
om granskning i planprocessen och godkännas i samband med detaljplanens antagande.
Exploateringsavtalet reglerar principer och detaljer gällande ansvarsförhållanden och
kostnadsfördelning för genomförandet av detaljplanen. Eftersom marken redan är ianspråktagen med
en befintlig byggnad, förskoleverksamheten bedrivs redan på marken idag och ingen allmän plats
behöver byggas ut så minskar innehållet i avtalet. Huvudsakligen bör byggbuller, dagvatten i
byggskede samt olovlig trädfällning regleras i detta exploateringsavtal.

Fastighetsrättsliga frågor

Ägoförhållanden
Planområdet består av den privatägda fastigheten Ekhammar 4:405 samt del av den kommunalägda
fastigheten Ekhammar 4:269.
Fastighetsbildning
En överenskommelse om fastighetsreglering kommer eventuellt att tecknas mellan fastighetsägaren till
Ekhammar 4:405 och Kommunen som fastighetsägare till Ekhammar 4:269. Överenskommelsen ska
reglera justering av fastighetsgränserna för att reglera över kvartersmarken för förskolegården
(Ekhammar 4:269) till förskolans fastighet (Ekhammar 4:405). Om fastighetsägarna så
överenskommer kan i stället ett tomträttsavtal tecknas för marken alternativt ett arrendeavtal. Parterna
ansvarar gemensamt för att detta fullföljs, dock har kommunen ett huvudansvar för att ta fram
underlag för fullföljandet.
Dikesföretag
Det finns inget dikningsföretag inom planområdet.
Servitut, ledningsrätter och andra fastighetsrättsliga avtal
Det finns ett muntligt nyttjanderättsavtal mellan kommunen och Kungsängens intresseförening för
Montessori förskoleverksamhet omfattar nyttjandet av förskolegården som nu planläggs som allmän
plats. Nyttjanderätten innebär att föreningen har rätt att nyttja naturmarken som förskolegård och
därmed även rätt att sätta upp ett staket. Tanken är att nyttjanderättsavtalet ska ersättas av antingen en
överenskommelse om fastighetsreglering (justering av fastighetsgränserna), tomträttsavtal alternativt
ett arrendeavtal.
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EON, Skanova, Stadsnätsbolaget och VA-avdelningen innehar ledningar inom planområdet på den
privata fastigheten Ekhammar 4:405. Påverkan på dessa ledningar i samband med plangenomförandet
anses vara liten då dessa är placerade i prickmark. Vid plangenomförandet ska dock alltid en
ledningskoll genomföras för att säkerställa ledningarnas position och för att informera ledningsägarna
om de arbeten som planeras att genomföras i anslutning till deras ledningar. Det finns inga kända
rättigheter för dessa ledningar.

Fastighetsrättsliga konsekvenser
Fastigheter inom
planområdet

Fastighetsreglering

Planens konsekvenser

Ekhammar 4:269

1333 kvm av fastigheten planläggs som
kvartersmark inom planområdet.

Ekhammar 4:405

901 kvm av fastigheten planläggs som
kvartersmark inom planområdet.

SB (Skola/bostäder), vilket
innebär att marken planeras om
från allmän platsmark (N,
Natur) till Skola/bostäder för att
säkerställa mark till
förskolegården.
SB (Skola/bostäder), vilket
innebär att marken planeras om
från B (bostäder) till SB
(Skola/bostäder) för att
möjliggöra förskoleverksamhet.

Rättigheter
Nyttjanderätt Muntligt
Fastigheter utanför
planområdet

Till förmån för fastighetsägaren av Ekhammar
4:405.

Avtalet kommer att sägas upp
och ersättas genom antingen
äganderätt, tomträtt eller ett
nytt arrendeavtal.

Ekhammar 4:408

Detaljplanen har ej en negativ
påverka på fastigheten.

Ekhammar 4:409

Detaljplanen har ej en negativ
påverka på fastigheten.

Ekhammar 4:406

Detaljplanen har ej en negativ
påverka på fastigheten.

Ekhammar 4:203

Detaljplanen har ej en negativ
påverka på fastigheten.

Ekonomiska frågor

Driftkostnader
Planens genomförande medför nödvändigtvis inga ökade driftkostnader för kommunen. De
driftkostnader som existerar idag för kommunen är skötsel av naturområden, gator samt gång- och
cykelvägar, och dessa kvarstår efter planläggningen. VA-nätet kan påverkas vid en eventuell
utbyggnad av förskoleverksamheten, men det bör vara marginellt då fastigheten redan är ansluten till
VA.
Bygglov, bygganmälan
Bygg- och marklov söks hos Bygg- och miljönämnden i Upplands-Bro kommun.
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Avgift för vatten och avlopp
Fastighetsägare bekostar anslutning till egen fastighet för vid varje tidpunkt gällande VA-taxa.
Lantmäteriförrättning
Ansökan om lantmäteriförrättning söks hos Lantmäteriet i Stockholms län.

Administrativa frågor

Genomförandetid
Planens genomförandetid är 5 år från den dag planen vinner laga kraft.
Medverkande i projektet
Ett flertal medarbetare med specialistkompetenser på PE Teknik & Arkitektur tillsammans med
kommunens tekniska avdelning, byggavdelning och miljöavdelning har bidragit till arbetet.

Upprättad 2022-02-25
Enheten för Samhällsutvecklingsprojekt
Linnea Rosenberg
Planarkitekt

Sofi Tillman
Projektledare exploatering

Jonas Uebel
Chef för Projekt- och myndighetsavdelningen
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PROTOKOLLSUTDRAG
Samhällsbyggnadsutskottet

§ 17

Sammanträdesdatum:

2022-04-13

Beslut om samråd och granskning Detaljplan för Pärlans
Montessoriförskola (Ekhammar 4:405
m.fl.), Kungsängen
Dnr KS 15/0383

Beslut
Samhällsbyggnadsutskottet beslutar
1. att detaljplaneförslaget för Pärlans Montessoriförskola (Ekhammar
4:405 m.fl.) sänds ut för samråd enligt reglerna för normalt
planförfarande (PBL 2010:900).
2. att detaljplaneförslaget för Pärlans Montessoriförskola (Ekhammar
4:405 m.fl.) sänds ut för granskning enligt reglerna för normalt
planförfarande (PBL 2010:900) förutsatt att det inte inkommit några
omfattande synpunkter på samrådsförslaget.

Sammanfattning
Sedan 2007 bedriver Kungsängens intresseförening för Montessori
förskoleverksamhet i den befintliga byggnaden på fastigheten Ekhammar
4:405 efter att deras tidigare lokal på en annan adress förstördes i en brand. I
gällande stadsplan är fastigheten planlagd för bostadsändamål. Föreningen har
ett tillfälligt bygglov för skolverksamhet som upphör den 4 september 2022.
Föreningen har ett nyttjanderättsavtal med kommunen och använder en del av
kommunens parkmark (del av Ekhammar 4:269) för barnens utelek.
Intresseföreningen vill fortsätta sin skolverksamhet även i framtiden och
fastighetsägaren vill hyra ut till föreningen. Fastighetsägaren önskar även köpa
eller arrendera parkmark från kommunen som omfattar de delar föreningen
redan idag nyttjar för barnens utelek samt ytterligare parkmark som behövs för
att tillgodose barnens behov av friyta. För att göra detta möjligt behöver en ny
detaljplan tas fram.
Detaljplanen kommer för huvudändamålet förskola att medföra en byggrätt på
400m2 byggnadsarea för att kunna ge plats till 36 barn samt 250 m2 för
ändamålet bostäder. Cirka 1333 m2 allmän platsmark planlagd som park
ändras till kvartersmark. Planområdet säkerställer skydd av naturvärden
genom att 18 stycken skyddsvärda tallar sparas och skyddas i och med den nya
detaljplanen. I befintlig plan saknar träden skydd.
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PROTOKOLLSUTDRAG
Samhällsbyggnadsutskottet

Sammanträdesdatum:

2022-04-13

Allmänhetens tillgång till parkmarken söder om förskolan behålls genom ett
släpp mellan planområdet och de omkringliggande fastigheterna.
En behovsbedömning har genomförts och planens genomförande bedöms inte
få betydande miljöpåverkan enligt miljöbalken. Planen är också förenlig med
barnkonventionen. Eftersom barnens friyta har prioriterats i detaljplanen
behöver parkeringsfrågan för hämtning/lämning huvudsakligen lösas i det
allmänna gaturummet utanför planområdet.

Beslutsunderlag
•

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, den 4 februari 2022

•

Plankarta, 24 februari 2022

•

Planbeskrivning, 25 februari 2022

•

Tillväxtkontorets tjänsteskrivelse, den 12 september 2014

•
•

Plankarta Stadsplan 24 del av Ekhammar, den 17 september 1984
Avsiktsförklaring, förändring av detaljplan för fastigheten 4:405, den
10 mars 2014

•

Fastighetskarta, Avsiktsförklaring – förändring av detaljplan för
fastigheten Ekhammar 4:405, den 8 augusti 2014
Behovsbedömning, den 23 februari 2022

•
•
•

Uppdaterad bullerkartläggning Upplands-Bro kommun, Norconsult,
den 28 januari 2022
Lokal trafikföreskrift, Upplands-Bro kommun, Skyttens väg, den 15
januari 2018

Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsutskottet beslutar
1. att detaljplaneförslaget för Pärlans Montessoriförskola (Ekhammar
4:405 m.fl.) sänds ut för samråd enligt reglerna för normalt
planförfarande (PBL 2010:900).
2. att detaljplaneförslaget för Pärlans Montessoriförskola (Ekhammar
4:405 m.fl.) sänds ut för granskning enligt reglerna för normalt
planförfarande (PBL 2010:900) förutsatt att det inte inkommit några
omfattande synpunkter på samrådsförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut, liggande förslag, och
finner att Samhällsbyggnadsutskottet har beslutat i enlighet med detta.
Beslutet skickas till:
•

LSS Bostäder AB
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TJÄNSTESKRIVELSE

Annika Askeljung Jonsson
Kartingenjör
Mät- och GIS-enheten
annika.askeljungjonsson@upplands -bro.se

Datum

Vår beteckning

2022-05-20

TN 22/0221

Er beteckning

Tekniska nämnden

Namnsättning av park i Finnsta, Bro
Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar
att parken i Finnsta, på östra sidan om Finnstaskolan, ska heta
Finnstagårdsparken.

Sammanfattning
I grönområdet öster om Finnstaskolan i Bro pågår ett arbete med att utveckla
en ny park som nu behöver ett namn. Området består av en skogsklädd kulle
och kringliggande gräsytor. Inom området finns både fornlämningar såsom en
gravkulle och en runsten, men också senare lämningar som delar av
husgrunden från Finnsta gårds boningshus. Namnförslaget Finnstagårdsparken
är kopplat till Finnsta gård som låg i området fram till 1970-talet, vilket
namnberedningen gärna vill lyfta fram enligt namnberedningens riktlinjer.
Remiss har skickat till hembygdsföreningarna som ställer sig positiva till
förslaget.

Beslutsunderlag


Namnberedningens tjänsteskrivelse den 20 maj 2022

Ärendet

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

I grönområdet öster om Finnstaskolan i Bro pågår ett arbete med att utveckla
en ny park som nu behöver ett namn. Området består av en skogsklädd kulle
och kringliggande gräsytor. Inom området finns både fornlämningar såsom en
gravkulle och en runsten, men också senare lämningar som delar av
husgrunden från Finnsta gårds boningshus.
Området har inget fastställt namn idag, men förslag till namn har varit
Lillskogen, Finnstaskogen och Finnstaparken. Namnberedningen menar att
området består av både skog och gräsytor samt den pågående byggnationen av
en grillplats och lekyta med vikingatema och plantering av träd, buskar och
ängsblommor, vilket gör att namn med ändelsen ”-parken” skulle lämpa sig
bättre än ändelsen ”-skogen”.

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

45 Namnsättning av park i Finnsta, Bro - TN 22/0221-1 Namnsättning av park i Finnsta, Bro : Namnsättning av park i Finnsta, Bro

Datum

Vår beteckning

2022-05-20

TN 22/0221

Den röda markeringen visar parkens ungefärliga utbredning
Namnförslaget Finnstagårdsparken är kopplat till Finnsta gård som låg i
området fram till 1970-talet, vilket namnberedningen gärna vill lyfta fram
enligt kommunens namnsättningspolicy. Namnet Finnstagårdsparken finns inte
i någon närliggande kommun så risk för förväxling föreligger inte.
Namnförslaget har således arbetats fram enligt namnberedningens riktlinjer
Remiss skickades till hembygdsföreningarna UKF, Bro-Lossa
hembygdsförening och Kulturbojen. Tre svar har inkommit vilka var positiva
till namnförslaget.

Barnperspektiv
Tydliga adresser och namn på andra platser underlättar för räddningstjänsten
att hitta vid olyckor eller andra händelser som kräver utryckning. Detta
påverkar även barns trygghet och säkerhet. Beslutade namn på platser där barn
uppehåller sig påverkar barns trygghet och säkerhet positivt.
Samhällsbyggnadskontoret
Lina Delde
Ordföranden
Namnberedningsgruppen

Annika Askeljung Jonsson
Namnberedningsgruppen

Beslut sänds till
 Enheten för Gata/Park/Trafikavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret
 Enheten för Mark och naturförvaltning, Samhällsbyggnadskontoret
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TJÄNSTESKRIVELSE

Andrea Jansson
Trafiktekniker
Enheten Gata/Park/Trafik
+46 0851832182
Andrea.jansson@upplands-bro.se

Datum

Vår beteckning

2022-05-11

TN 22/0209

Er beteckning

Tekniska nämnden

Lokala trafikföreskrifter på Assurs väg,
Husbytorpsvägen, Rösaringvägen och
Landbovägen
Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar
1. att lokala trafikföreskrifter om högsta tillåten hastighet och parkering på
Assurs väg antas.
2. att lokala trafikföreskrifter om högsta tillåten hastighet, ändamålsplats
och parkering på Husbytorpsvägen antas.
3. att lokala trafikföreskrifter om högsta tillåten hastighet på Landbovägen
antas.
4. att lokala trafikföreskrifter om högsta tillåten hastighet,
cirkulationsplats, ändamålsplats och parkering på Rösaringvägen antas.
5. att de föreslagna lokala trafikföreskrifterna träder i kraft den 24 juni
2022.

Sammanfattning

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Samhällsbyggnadskontoret föreslår att tekniska nämnden beslutar om lokala
trafikföreskrifter på de gator i Tegelhagen som är färdigbyggda och är
överlämnade till kommunen.

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

Vår beteckning

2022-05-11

TN 22/0209

Skyltning av trafik- och parkeringsbestämmelser är utförda enligt de
bygghandlingar som har godkänts av Gata/park/trafikenheten.

Beslutsunderlag


Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse daterad den 11 maj 2022

Ärendet
Samhällsbyggnadskontoret föreslår att tekniska nämnden beslutar om lokala
trafikföreskrifter på de gator i Tegelhagen som är färdigbyggda och är
överlämnade till kommunen.

Skyltning av trafik- och parkeringsbestämmelser är utförda enligt de
bygghandlingar som har godkänts av Gata/park/trafikenheten.

Barnperspektiv
Trafik- och parkeringsbestämmelser är nödvändiga för trafiksäkerheten och
framkomligheten.

Samhällsbyggnadskontoret
Thomas Lenell
Samhällsbyggnadschef

Maja Taaler Larsson
Avdelningschef

Jan Helghe
Enhetschef Gata/Park/Trafik
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Datum

Vår beteckning

2022-05-11

TN 22/0209

Bilagor
1. Lokala
2. Lokala
3. Lokala
4. Lokala
5. Lokala
6. Lokala
7. Lokala
8. Lokala
9. Lokala
10. Lokala
11. Lokala
12. Lokala
13. Lokala
14. Lokala
15. Lokala
16. Lokala
17. Lokala
18. Lokala
19. Lokala
20. Lokala
21. Lokala
22. Lokala
23. Lokala
24. Lokala
25. Lokala
26. Lokala
27. Lokala
28. Lokala

trafikföreskrift
trafikföreskrift
trafikföreskrift
trafikföreskrift
trafikföreskrift
trafikföreskrift
trafikföreskrift
trafikföreskrift
trafikföreskrift
trafikföreskrift
trafikföreskrift
trafikföreskrift
trafikföreskrift
trafikföreskrift
trafikföreskrift
trafikföreskrift
trafikföreskrift
trafikföreskrift
trafikföreskrift
trafikföreskrift
trafikföreskrift
trafikföreskrift
trafikföreskrift
trafikföreskrift
trafikföreskrift
trafikföreskrift
trafikföreskrift
trafikföreskrift

Beslut sänds till

om högsta tillåten hastighet på Assurs väg
om parkering på Assurs väg
om parkering på Assurs väg
om parkering på Husbytorpsvägen
om ändamålsplats på Husbytorpsvägen
om parkering på Husbytorpsvägen
om parkering på Husbytorpsvägen
om parkering på Husbytorpsvägen
om parkering på Husbytorpsvägen
om parkering på Husbytorpsvägen
om högsta tillåten hastighet på Husbytorpsvägen
om ändamålsplats på Husbytorpsvägen
om parkering på Husbytorpsvägen
om parkering på Husbytorpsvägen
om högsta tillåten hastighet på Landbovägen
om högsta tillåten hastighet på Rösaringvägen
om högsta tillåten hastighet på Rösaringvägen
om cirkulationsplats på Rösaringvägen
om ändamålsplats på Rösaringvägen
om parkering på Rösaringvägen
om parkering på Rösaringvägen
om ändamålsplats på Rösaringvägen
om parkering på Rösaringvägen
om parkering på Rösaringvägen
om parkering på Rösaringvägen
om ändamålsplats på Rösaringvägen
om parkering på Rösaringvägen
om parkering på Rösaringvägen
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BETECKNING
Upplands-Bro kommuns lokala trafikföreskrifter om högsta
tillåten hastighet på Assurs väg.
Beslutade den 14 juni 2022.
Upplands-Bro kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket
15 och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande.
1 § På Assurs väg mellan Landbovägen och Husbytorpsvägen får fordon
inte föras med högre hastighet än 30 kilometer i timmen.

Denna författning träder i kraft den 24 juni 2022.
På Upplands-Bro kommuns vägnar.

Marcus Sköld, Ordförande Tekniska nämnden
Andrea Jansson

ala trafikföreskrifter på Assurs väg, Husbytorpsvägen, Rösaringvägen och Landbovägen - TN 22/0209-2 Lokala trafikföreskrifter på Assurs väg, Husbytorpsvägen, Rösaringvägen och Landbovägen : Lokal trafikföreskrift om parkering på Assurs väg

BETECKNING
Upplands-Bro kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering
på Assurs väg.
Beslutade den 14 juni 2022.
Upplands-Bro kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket
16 och 17 och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande.
1 § På Assurs vägs norra sida mellan Rösaringvägen och Landbovägen
på den sträcka som markerats på kartbild får fordon parkeras högst 2
timmar i följd . Tillåtelsen ger inte rätt att parkera där det enligt
trafikförordningen (1998:1276) är förbjudet att stanna och parkera.

Denna författning träder i kraft den 24 juni 2022.
På Upplands-Bro kommuns vägnar.

Marcus Sköld, Ordförande Tekniska nämnden
Andrea Jansson

ala trafikföreskrifter på Assurs väg, Husbytorpsvägen, Rösaringvägen och Landbovägen - TN 22/0209-2 Lokala trafikföreskrifter på Assurs väg, Husbytorpsvägen, Rösaringvägen och Landbovägen : Lokal trafikföreskrift om parkering på Assurs väg

BETECKNING
Upplands-Bro kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering
för rörelsehindrade med parkeringstillstånd på Assurs väg.
Beslutade den 14 juni 2022.
Upplands-Bro kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket
17 och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande.
1 § På Assurs vägs norra sida mellan Rösaringvägen och Landbovägen
på den sträcka som markerats på kartbild får endast sådana fordon
parkeras som används för transport av rörelsehindrade med
parkeringstillstånd enligt 13 kap. 8 § trafikförordningen (1998:1276) eller
utländska parkeringstillstånd som ger samma rätt att parkera.

Denna författning träder i kraft den 24 juni 2022.
På Upplands-Bro kommuns vägnar.

Marcus Sköld, Ordförande Tekniska nämnden
Andrea Jansson

fikföreskrifter på Assurs väg, Husbytorpsvägen, Rösaringvägen och Landbovägen - TN 22/0209-2 Lokala trafikföreskrifter på Assurs väg, Husbytorpsvägen, Rösaringvägen och Landbovägen : Lokal trafikföreskrift om parkering på Husbytorpsvägen

BETECKNING
Upplands-Bro kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering
på Husbytorpsvägen.
Beslutade den 14 juni 2022.
Upplands-Bro kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket
16 och 17 och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande.
1 § På Husbytorpsvägens östra sida på den sträcka som markerats på
kartbild får fordon parkeras högst 2 timmar i följd . Tillåtelsen ger inte
rätt att parkera där det enligt trafikförordningen (1998:1276) är förbjudet
att stanna och parkera.

Denna författning träder i kraft den 24 juni 2022.
På Upplands-Bro kommuns vägnar.

Marcus Sköld, Ordförande Tekniska nämnden
Andrea Jansson

eskrifter på Assurs väg, Husbytorpsvägen, Rösaringvägen och Landbovägen - TN 22/0209-2 Lokala trafikföreskrifter på Assurs väg, Husbytorpsvägen, Rösaringvägen och Landbovägen : Lokal trafikföreskrift om ändamålsplats på Husbytorpsvägen

BETECKNING
Upplands-Bro kommuns lokala trafikföreskrifter om
ändamålsplats på Husbytorpsvägen.
Beslutade den 14 juni 2022.
Upplands-Bro kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket
7 och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande.
1 § På Husbytorpsvägens östra sida på den sträcka som markerats på
kartbild ska vara ändamålsplats för lastning eller lossning av tungt eller
skrymmande gods.

Denna författning träder i kraft den 24 juni 2022.
På Upplands-Bro kommuns vägnar.

Marcus Sköld, Ordförande Tekniska nämnden
Andrea Jansson

fikföreskrifter på Assurs väg, Husbytorpsvägen, Rösaringvägen och Landbovägen - TN 22/0209-2 Lokala trafikföreskrifter på Assurs väg, Husbytorpsvägen, Rösaringvägen och Landbovägen : Lokal trafikföreskrift om parkering på Husbytorpsvägen

BETECKNING
Upplands-Bro kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering
på Husbytorpsvägen.
Beslutade den 14 juni 2022.
Upplands-Bro kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket
16 och 17 och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande.
1 § På Husbytorpsvägens östra sida på den sträcka som markerats på
kartbild får fordon parkeras högst 2 timmar i följd . Tillåtelsen ger inte
rätt att parkera där det enligt trafikförordningen (1998:1276) är förbjudet
att stanna och parkera.

Denna författning träder i kraft den 24 juni 2022.
På Upplands-Bro kommuns vägnar.

Marcus Sköld, Ordförande Tekniska nämnden
Andrea Jansson

fikföreskrifter på Assurs väg, Husbytorpsvägen, Rösaringvägen och Landbovägen - TN 22/0209-2 Lokala trafikföreskrifter på Assurs väg, Husbytorpsvägen, Rösaringvägen och Landbovägen : Lokal trafikföreskrift om parkering på Husbytorpsvägen

BETECKNING
Upplands-Bro kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering
på Husbytorpsvägen.
Beslutade den 14 juni 2022.
Upplands-Bro kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket
16 och 17 och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande.
1 § På Husbytorpsvägens östra sida på den sträcka som markerats på
kartbild får fordon parkeras högst 24 timmar i följd . Tillåtelsen ger inte
rätt att parkera där det enligt trafikförordningen (1998:1276) är förbjudet
att stanna och parkera.

2 § Tidsbegränsningen gäller vardag utom vardag före sön- och helgdag.
Denna författning träder i kraft den 24 juni 2022.
På Upplands-Bro kommuns vägnar.

Marcus Sköld, Ordförande Tekniska nämnden
Andrea Jansson

fikföreskrifter på Assurs väg, Husbytorpsvägen, Rösaringvägen och Landbovägen - TN 22/0209-2 Lokala trafikföreskrifter på Assurs väg, Husbytorpsvägen, Rösaringvägen och Landbovägen : Lokal trafikföreskrift om parkering på Husbytorpsvägen

BETECKNING
Upplands-Bro kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering
på Husbytorpsvägen.
Beslutade den 14 juni 2022.
Upplands-Bro kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket
16 och 17 och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande.
1 § På Husbytorpsvägen inom de område som markerats på kartbild får
fordon parkeras högst 24 timmar i följd . Tillåtelsen ger inte rätt att
parkera där det enligt trafikförordningen (1998:1276) är förbjudet att
stanna och parkera.

2 § Tidsbegränsningen gäller vardag utom vardag före sön- och helgdag.
Denna författning träder i kraft den 24 juni 2022.
På Upplands-Bro kommuns vägnar.

Marcus Sköld, Ordförande Tekniska nämnden
Andrea Jansson

fikföreskrifter på Assurs väg, Husbytorpsvägen, Rösaringvägen och Landbovägen - TN 22/0209-2 Lokala trafikföreskrifter på Assurs väg, Husbytorpsvägen, Rösaringvägen och Landbovägen : Lokal trafikföreskrift om parkering på Husbytorpsvägen

BETECKNING
Upplands-Bro kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering
för rörelsehindrade med parkeringstillstånd på
Husbytorpsvägen.
Beslutade den 14 juni 2022.
Upplands-Bro kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket
17 och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande.
1 § På Husbytorpsvägens östra sida på den sträcka som markerats på
kartbild får endast sådana fordon parkeras som används för transport av
rörelsehindrade med parkeringstillstånd enligt 13 kap. 8 §
trafikförordningen (1998:1276) eller utländska parkeringstillstånd som
ger samma rätt att parkera.

2 § Tillåtelsen gäller under högst 2 timmar i följd.
Denna författning träder i kraft den 24 juni 2022.
På Upplands-Bro kommuns vägnar.

Marcus Sköld, Ordförande Tekniska nämnden
Andrea Jansson

fikföreskrifter på Assurs väg, Husbytorpsvägen, Rösaringvägen och Landbovägen - TN 22/0209-2 Lokala trafikföreskrifter på Assurs väg, Husbytorpsvägen, Rösaringvägen och Landbovägen : Lokal trafikföreskrift om parkering på Husbytorpsvägen

BETECKNING
Upplands-Bro kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering
på Husbytorpsvägen.
Beslutade den 14 juni 2022.
Upplands-Bro kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket
16 och 17 och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande.
1 § På Husbytorpsvägens östra sida på den sträcka som markerats på
kartbild får fordon parkeras högst 2 timmar i följd . Tillåtelsen ger inte
rätt att parkera där det enligt trafikförordningen (1998:1276) är förbjudet
att stanna och parkera.

Denna författning träder i kraft den 24 juni 2022.
På Upplands-Bro kommuns vägnar.

Marcus Sköld, Ordförande Tekniska nämnden
Andrea Jansson

på Assurs väg, Husbytorpsvägen, Rösaringvägen och Landbovägen - TN 22/0209-2 Lokala trafikföreskrifter på Assurs väg, Husbytorpsvägen, Rösaringvägen och Landbovägen : Lokal trafikföreskrift om högsta tillåten hastighet på Husbytorpsvägen

BETECKNING
Upplands-Bro kommuns lokala trafikföreskrifter om högsta
tillåten hastighet på Husbytorpsvägen.
Beslutade den 14 juni 2022.
Upplands-Bro kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket
15 och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande.
1 § På Husbytorpsvägen får fordon inte föras med högre hastighet än 30
kilometer i timmen.

Denna författning träder i kraft den 24 juni 2022.
På Upplands-Bro kommuns vägnar.

Marcus Sköld, Ordförande Tekniska nämnden
Andrea Jansson

eskrifter på Assurs väg, Husbytorpsvägen, Rösaringvägen och Landbovägen - TN 22/0209-2 Lokala trafikföreskrifter på Assurs väg, Husbytorpsvägen, Rösaringvägen och Landbovägen : Lokal trafikföreskrift om ändamålsplats på Husbytorpsvägen

BETECKNING
Upplands-Bro kommuns lokala trafikföreskrifter om
ändamålsplats på Husbytorpsvägen.
Beslutade den 14 juni 2022.
Upplands-Bro kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket
7 och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande.
1 § På Husbytorpsvägens östra sida på den sträcka som markerats på
kartbild ska vara ändamålsplats för lastning eller lossning av tungt eller
skrymmande gods.

Denna författning träder i kraft den 24 juni 2022.
På Upplands-Bro kommuns vägnar.

Marcus Sköld, Ordförande Tekniska nämnden
Andrea Jansson

fikföreskrifter på Assurs väg, Husbytorpsvägen, Rösaringvägen och Landbovägen - TN 22/0209-2 Lokala trafikföreskrifter på Assurs väg, Husbytorpsvägen, Rösaringvägen och Landbovägen : Lokal trafikföreskrift om parkering på Husbytorpsvägen

BETECKNING
Upplands-Bro kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering
för rörelsehindrade med parkeringstillstånd på
Husbytorpsvägen.
Beslutade den 14 juni 2022.
Upplands-Bro kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket
17 och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande.
1 § På Husbytorpsvägens östra sida på den sträcka som markerats på
kartbild får endast sådana fordon parkeras som används för transport av
rörelsehindrade med parkeringstillstånd enligt 13 kap. 8 §
trafikförordningen (1998:1276) eller utländska parkeringstillstånd som
ger samma rätt att parkera.

2 § Tillåtelsen gäller under högst 2 timmar i följd.
Denna författning träder i kraft den 24 juni 2022.
På Upplands-Bro kommuns vägnar.

Marcus Sköld, Ordförande Tekniska nämnden
Andrea Jansson

fikföreskrifter på Assurs väg, Husbytorpsvägen, Rösaringvägen och Landbovägen - TN 22/0209-2 Lokala trafikföreskrifter på Assurs väg, Husbytorpsvägen, Rösaringvägen och Landbovägen : Lokal trafikföreskrift om parkering på Husbytorpsvägen

BETECKNING
Upplands-Bro kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering
för rörelsehindrade med parkeringstillstånd på
Husbytorpsvägen.
Beslutade den 14 juni 2022.
Upplands-Bro kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket
17 och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande.
1 § På Husbytorpsvägen inom det område som markerats på kartbild får
endast sådana fordon parkeras som används för transport av
rörelsehindrade med parkeringstillstånd enligt 13 kap. 8 §
trafikförordningen (1998:1276) eller utländska parkeringstillstånd som
ger samma rätt att parkera.

2 § Tillåtelsen gäller under högst 2 timmar i följd.
Denna författning träder i kraft den 24 juni 2022.
På Upplands-Bro kommuns vägnar.

Marcus Sköld, Ordförande Tekniska nämnden
Andrea Jansson

ter på Assurs väg, Husbytorpsvägen, Rösaringvägen och Landbovägen - TN 22/0209-2 Lokala trafikföreskrifter på Assurs väg, Husbytorpsvägen, Rösaringvägen och Landbovägen : Lokal trafikföreskrift om högsta tillåten hastighet på Landbovägen

BETECKNING
Upplands-Bro kommuns lokala trafikföreskrifter om högsta
tillåten hastighet på Landbovägen.
Beslutade den 14 juni 2022.
Upplands-Bro kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket
15 och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande.
1 § På Landbovägen får fordon inte föras med högre hastighet än 30
kilometer i timmen.

Denna författning träder i kraft den 24 juni 2022.
På Upplands-Bro kommuns vägnar.

Marcus Sköld, Ordförande Tekniska nämnden
Andrea Jansson

er på Assurs väg, Husbytorpsvägen, Rösaringvägen och Landbovägen - TN 22/0209-2 Lokala trafikföreskrifter på Assurs väg, Husbytorpsvägen, Rösaringvägen och Landbovägen : Lokal trafikföreskrift om högsta tillåten hastighet på Rösaringvägen

BETECKNING
Upplands-Bro kommuns lokala trafikföreskrifter om högsta
tillåten hastighet på Rösaringvägen.
Beslutade den 14 juni 2022.
Upplands-Bro kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket
15 och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande.
1 § På Rösaringvägen mellan Husbytorpsvägen och Rättarbodavägen på
den sträcka som markerats på kartbild får fordon inte föras med högre
hastighet än 30 kilometer i timmen.

Denna författning träder i kraft den 24 juni 2022.
På Upplands-Bro kommuns vägnar.

Marcus Sköld, Ordförande Tekniska nämnden
Andrea Jansson

er på Assurs väg, Husbytorpsvägen, Rösaringvägen och Landbovägen - TN 22/0209-2 Lokala trafikföreskrifter på Assurs väg, Husbytorpsvägen, Rösaringvägen och Landbovägen : Lokal trafikföreskrift om högsta tillåten hastighet på Rösaringvägen

BETECKNING
Upplands-Bro kommuns lokala trafikföreskrifter om högsta
tillåten hastighet på Rösaringvägen.
Beslutade den 14 juni 2022.
Upplands-Bro kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket
15 och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande.
1 § På Rösaringvägen mellan Ginnlögs väg och Assurs väg på den
sträcka som markerats på kartbild får fordon inte föras med högre
hastighet än 50 kilometer i timmen.

Denna författning träder i kraft den 24 juni 2022.
På Upplands-Bro kommuns vägnar.

Marcus Sköld, Ordförande Tekniska nämnden
Andrea Jansson

reskrifter på Assurs väg, Husbytorpsvägen, Rösaringvägen och Landbovägen - TN 22/0209-2 Lokala trafikföreskrifter på Assurs väg, Husbytorpsvägen, Rösaringvägen och Landbovägen : Lokal trafikföreskrift om cirkulationsplats på Rösaringvägen

BETECKNING
Upplands-Bro kommuns lokala trafikföreskrifter om
cirkulationsplats på Rösaringvägen.
Beslutade den 14 juni 2022.
Upplands-Bro kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket
4 och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande.
1 § Platsen, Torparerondellen, som markerats på kartbild ska vara
cirkulationsplats.

Denna författning träder i kraft den 24 juni 2022.
På Upplands-Bro kommuns vägnar.

Marcus Sköld, Ordförande Tekniska nämnden
Andrea Jansson

föreskrifter på Assurs väg, Husbytorpsvägen, Rösaringvägen och Landbovägen - TN 22/0209-2 Lokala trafikföreskrifter på Assurs väg, Husbytorpsvägen, Rösaringvägen och Landbovägen : Lokal trafikföreskrift om ändamålsplats på Rösaringvägen

BETECKNING
Upplands-Bro kommuns lokala trafikföreskrifter om
ändamålsplats på Rösaringvägen.
Beslutade den 14 juni 2022.
Upplands-Bro kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket
7 och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande.
1 § På Rösaringvägens sydöstra sida mellan Sparres väg och Assurs väg
på de 12 meter som markerats på kartbild ska vara ändamålsplats för
lastning eller lossning av tungt eller skrymmande gods.

Denna författning träder i kraft den 24 juni 2022.
På Upplands-Bro kommuns vägnar.

Marcus Sköld, Ordförande Tekniska nämnden
Andrea Jansson

trafikföreskrifter på Assurs väg, Husbytorpsvägen, Rösaringvägen och Landbovägen - TN 22/0209-2 Lokala trafikföreskrifter på Assurs väg, Husbytorpsvägen, Rösaringvägen och Landbovägen : Lokal trafikföreskrift om parkering på Rösaringvägen

BETECKNING
Upplands-Bro kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering
på Rösaringvägen.
Beslutade den 14 juni 2022.
Upplands-Bro kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket
16 och 17 och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande.
1 § På Rösaringvägens västra sida mellan Torparerondellen och
Landbovägen på den sträcka som markerats på kartbild får fordon
parkeras högst 24 timmar i följd . Tillåtelsen ger inte rätt att parkera där
det enligt trafikförordningen (1998:1276) är förbjudet att stanna och
parkera.

2 § Tidsbegränsningen gäller vardag utom vardag före sön- och helgdag.
Denna författning träder i kraft den 24 juni 2022.
På Upplands-Bro kommuns vägnar.

Marcus Sköld, Ordförande Tekniska nämnden
Andrea Jansson

trafikföreskrifter på Assurs väg, Husbytorpsvägen, Rösaringvägen och Landbovägen - TN 22/0209-2 Lokala trafikföreskrifter på Assurs väg, Husbytorpsvägen, Rösaringvägen och Landbovägen : Lokal trafikföreskrift om parkering på Rösaringvägen

BETECKNING
Upplands-Bro kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering
på Rösaringvägen.
Beslutade den 14 juni 2022.
Upplands-Bro kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket
16 och 17 och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande.
1 § På Rösaringvägens västra sida mellan Husbytorpsvägen och Assurs
väg på den sträcka som markerats på kartbild får fordon parkeras högst 24
timmar i följd . Tillåtelsen ger inte rätt att parkera där det enligt
trafikförordningen (1998:1276) är förbjudet att stanna och parkera.

2 § Tidsbegränsningen gäller vardag utom vardag före sön- och helgdag.
Denna författning träder i kraft den 24 juni 2022.
På Upplands-Bro kommuns vägnar.

Marcus Sköld, Ordförande Tekniska nämnden
Andrea Jansson

föreskrifter på Assurs väg, Husbytorpsvägen, Rösaringvägen och Landbovägen - TN 22/0209-2 Lokala trafikföreskrifter på Assurs väg, Husbytorpsvägen, Rösaringvägen och Landbovägen : Lokal trafikföreskrift om ändamålsplats på Rösaringvägen

BETECKNING
Upplands-Bro kommuns lokala trafikföreskrifter om
ändamålsplats på Rösaringvägen.
Beslutade den 14 juni 2022.
Upplands-Bro kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket
7 och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande.
1 § På Rösaringvägens södra sida mellan Rättarbodavägen och
Torparerondellen på de 12 meter som markerats på kartbild ska vara
ändamålsplats för lastning eller lossning av tungt eller skrymmande gods.

Denna författning träder i kraft den 24 juni 2022.
På Upplands-Bro kommuns vägnar.

Marcus Sköld, Ordförande Tekniska nämnden
Andrea Jansson

trafikföreskrifter på Assurs väg, Husbytorpsvägen, Rösaringvägen och Landbovägen - TN 22/0209-2 Lokala trafikföreskrifter på Assurs väg, Husbytorpsvägen, Rösaringvägen och Landbovägen : Lokal trafikföreskrift om parkering på Rösaringvägen

BETECKNING
Upplands-Bro kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering
på Rösaringvägen.
Beslutade den 14 juni 2022.
Upplands-Bro kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket
16 och 17 och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande.
1 § På Rösaringvägens norra sida mellan Torparerondellen och
Rättarbodavägen på den sträcka som markerats på kartbild får fordon
parkeras högst 24 timmar i följd . Tillåtelsen ger inte rätt att parkera där
det enligt trafikförordningen (1998:1276) är förbjudet att stanna och
parkera.

2 § Tidsbegränsningen gäller vardag utom vardag före sön- och helgdag.
Denna författning träder i kraft den 24 juni 2022.
På Upplands-Bro kommuns vägnar.

Marcus Sköld, Ordförande Tekniska nämnden
Andrea Jansson

ala trafikföreskrifter på Assurs väg, Husbytorpsvägen, Rösaringvägen och Landbovägen - TN 22/0209-2 Lokala trafikföreskrifter på Assurs väg, Husbytorpsvägen, Rösaringvägen och Landbovägen : Lokal trafikföreskrift om parkering Rösaringvägen

BETECKNING
Upplands-Bro kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering
på Rösaringvägen.
Beslutade den 14 juni 2022.
Upplands-Bro kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket
16 och 17 och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande.
1 § På Rösaringvägens östra sida mellan Assurs väg och
Husbytorpsvägen på den sträcka som markerats på kartbild får fordon
parkeras högst 24 timmar i följd . Tillåtelsen ger inte rätt att parkera där
det enligt trafikförordningen (1998:1276) är förbjudet att stanna och
parkera.

2 § Tidsbegränsningen gäller vardag utom vardag före sön- och helgdag.
Denna författning träder i kraft den 24 juni 2022.
På Upplands-Bro kommuns vägnar.

Marcus Sköld, Ordförande Tekniska nämnden
Andrea Jansson

trafikföreskrifter på Assurs väg, Husbytorpsvägen, Rösaringvägen och Landbovägen - TN 22/0209-2 Lokala trafikföreskrifter på Assurs väg, Husbytorpsvägen, Rösaringvägen och Landbovägen : Lokal trafikföreskrift om parkering på Rösaringvägen

BETECKNING
Upplands-Bro kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering
på Rösaringvägen.
Beslutade den 14 juni 2022.
Upplands-Bro kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket
16 och 17 och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande.
1 § På Rösaringvägens södra sida mellan Rättarbodavägen och
Torparerondellen på den sträcka som markerats på kartbild får fordon
parkeras högst 24 timmar i följd . Tillåtelsen ger inte rätt att parkera där
det enligt trafikförordningen (1998:1276) är förbjudet att stanna och
parkera.

2 § Tidsbegränsningen gäller vardag utom vardag före sön- och helgdag.
Denna författning träder i kraft den 24 juni 2022.
På Upplands-Bro kommuns vägnar.

Marcus Sköld, Ordförande Tekniska nämnden
Andrea Jansson

föreskrifter på Assurs väg, Husbytorpsvägen, Rösaringvägen och Landbovägen - TN 22/0209-2 Lokala trafikföreskrifter på Assurs väg, Husbytorpsvägen, Rösaringvägen och Landbovägen : Lokal trafikföreskrift om ändamålsplats på Rösaringvägen

BETECKNING
Upplands-Bro kommuns lokala trafikföreskrifter om
ändamålsplats på Rösaringvägen.
Beslutade den 14 juni 2022.
Upplands-Bro kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket
7 och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande.
1 § På Rösaringvägens sydöstra sida mellan Torparerondellen och
Assurs väg på de 12 meter som markerats på kartbild ska vara
ändamålsplats för lastning eller lossning av tungt eller skrymmande gods.

Denna författning träder i kraft den 24 juni 2022.
På Upplands-Bro kommuns vägnar.

Marcus Sköld, Ordförande Tekniska nämnden
Andrea Jansson

trafikföreskrifter på Assurs väg, Husbytorpsvägen, Rösaringvägen och Landbovägen - TN 22/0209-2 Lokala trafikföreskrifter på Assurs väg, Husbytorpsvägen, Rösaringvägen och Landbovägen : Lokal trafikföreskrift om parkering på Rösaringvägen

BETECKNING
Upplands-Bro kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering
på Rösaringvägen.
Beslutade den 14 juni 2022.
Upplands-Bro kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket
16 och 17 och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande.
1 § På Rösaringvägens östra sida mellan Torparerondellen och
Landbovägen på den sträcka som markerats på kartbild får fordon
parkeras högst 24 timmar i följd . Tillåtelsen ger inte rätt att parkera där
det enligt trafikförordningen (1998:1276) är förbjudet att stanna och
parkera.

2 § Tidsbegränsningen gäller vardag utom vardag före sön- och helgdag.
Denna författning träder i kraft den 24 juni 2022.
På Upplands-Bro kommuns vägnar.

Marcus Sköld, Ordförande Tekniska nämnden
Andrea Jansson

trafikföreskrifter på Assurs väg, Husbytorpsvägen, Rösaringvägen och Landbovägen - TN 22/0209-2 Lokala trafikföreskrifter på Assurs väg, Husbytorpsvägen, Rösaringvägen och Landbovägen : Lokal trafikföreskrift om parkering på Rösaringvägen

BETECKNING
Upplands-Bro kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering
på Rösaringvägen.
Beslutade den 14 juni 2022.
Upplands-Bro kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket
16 och 17 och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande.
1 § På Rösaringvägens östra sida mellan Assurs väg och
Husbytorpsvägen på den sträcka som markerats på kartbild får fordon
parkeras högst 24 timmar i följd . Tillåtelsen ger inte rätt att parkera där
det enligt trafikförordningen (1998:1276) är förbjudet att stanna och
parkera.

2 § Tidsbegränsningen gäller vardag utom vardag före sön- och helgdag.
Denna författning träder i kraft den 24 juni 2022.
På Upplands-Bro kommuns vägnar.

Marcus Sköld, Ordförande Tekniska nämnden
Andrea Jansson
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TJÄNSTESKRIVELSE

Andrea Jansson
Trafiktekniker
Enheten Gata/Park/Trafik
+46 0851832182
Andrea.jansson@upplands-bro.se

Datum

Vår beteckning

2022-05-11

TN 22/0209

Er beteckning

Tekniska nämnden

Upphävande av lokal trafikföreskrift om högsta
tillåten hastighet på Enköpingsvägen
Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar
1. att upphäva den lokala trafikföreskriften om 70 kilometer i timmen på
Enköpingsvägen.
2. att den föreslagna lokala trafikföreskriften upphävs den 24 juni 2022.

Sammanfattning

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Ett övergångsställe har anlagts på Enköpingsvägen i höjd med vattenkiosken
där gång- och cykelbanan från Håtunavägen ansluter till Enköpingsvägen.
Den högsta tillåtna hastigheten på den aktuella sträckan är idag 70 km/h.

På den övriga delen av Enköpingsvägen som ligger inom tättbebyggt område är
hastigheten begränsad till 50 km/h.
Vid övergången är sikten god och gångtrafikanter/cyklister är idag inte så
många till antalet. Hastigheten bör dock inte vara över 50 km/h.
Med anledning av ovan föreslår Samhällsbyggnadskontoret att nämnden
upphäver den gällande hastigheten mellan Håtunavägen och Ullevivägen.
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

afikföreskrift om högsta tillåten hastighet på Enköpingsvägen - TN 22/0209-1 Upphävande av lokal trafikföreskrift om högsta tillåten hastighet på Enköpingsvägen : Upphävande av lokal trafikföreskrift om högsta tillåten hastighet på Enköpingsvägen

Datum

Vår beteckning

2022-05-11

TN 22/0209

Beslutsunderlag


Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse daterad den 11 maj 2022

Ärendet
Ett övergångsställe har anlagts på Enköpingsvägen i höjd med vattenkiosken
där gång- och cykelbanan från Håtunavägen ansluter till Enköpingsvägen.
Den högsta tillåtna hastigheten på den aktuella sträckan har varit 70 km/h.

På den övriga delen av Enköpingsvägen som ligger inom tättbebyggt område är
hastigheten begränsad till 50 km/h.
Vid övergången är sikten god och gångtrafikanter/cyklister är idag inte så
många till antalet. Hastigheten bör dock inte vara över 50 km/h.
Med anledning av ovan föreslår Samhällsbyggnadskontoret att nämnden
upphäver den gällande hastigheten mellan Håtunavägen och Ullevivägen.

Barnperspektiv
En väl genomtänkt hastighetsbegränsning bidrar till en trygg och säker
trafikmiljö för barnen.

2 (3)

afikföreskrift om högsta tillåten hastighet på Enköpingsvägen - TN 22/0209-1 Upphävande av lokal trafikföreskrift om högsta tillåten hastighet på Enköpingsvägen : Upphävande av lokal trafikföreskrift om högsta tillåten hastighet på Enköpingsvägen

Datum

Vår beteckning

2022-05-11

TN 22/0209

Samhällsbyggnadskontoret
Thomas Lenell
Samhällsbyggnadschef

Maja Taaler Larsson
Avdelningschef

Jan Helghe
Enhetschef Gata/Park/Trafik

Bilaga
1. Upphävande föreskrift
Beslut sänds till
 Gata/park/trafikenheten, Samhällsbyggnadskontoret

3 (3)

47 Upphävande av lokal trafikföreskrift om högsta tillåten hastighet på Enköpingsvägen - TN 22/0209-1 Upphävande av lokal trafikföreskrift om högsta tillåten hastighet på Enköpingsvägen : Upphävande föreskrift

BETECKNING
Upplands-Bro kommuns lokala trafikföreskrifter om
upphävande av Upplands-Bro kommuns lokala
trafikföreskrifter (0139 2011:00259) om hastighet på
Enköpingsvägen.
Beslutade den 14 juni 2022.
Upplands-Bro kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket
14 och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) att UpplandsBro kommuns lokala trafikföreskrifter (0139 2011:00259) om hastighet
på Enköpingsvägen ska upphöra att gälla den 24 juni 2022.
På Upplands-Bro kommuns vägnar.

Marcus Sköld, Ordförande Tekniska nämnden
Andrea Jansson

48 Föreskrift om hastighet inom tättbebyggt område i Brunna industriområde - TN 22/0209-3 Föreskrift om hastighet inom tättbebyggt område i Brunna industriområde : Föreskrift om hastighet inom tättbebyggt område i Brunna industriområde

1 (2)

TJÄNSTESKRIVELSE

Andrea Jansson
Trafiktekniker
Enheten Gata/Park/Trafik
+46 0851832182
Andrea.jansson@upplands-bro.se

Datum

Vår beteckning

2022-05-12

TN 22/0209

Er beteckning

Tekniska nämnden

Föreskrift om hastighet inom tättbebyggt
område i Brunna industriområde
Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar
1. att gällande lokal trafikföreskrift om begränsad hastighet i Brunna
industriområde upphävs.
2. att ny föreskrift om hastighet inom tättbebyggt område i Brunna
industriområde antas.
3. att föreskriften träder i kraft den 24 juni 2022.

Sammanfattning
Den 26 oktober 2015 antog Tekniska nämnden en ny hastighetsplan. Den
högsta tillåtna hastighet inom Brunna industriområde beslutades enligt ’Förslag
till ny hastighetsplan för tätorter’ till 40 km/h utom Effektvägen som genom
lokal trafikföreskrift är höjd till 60 km/h.
Brunna industriområde har sedan dess utökats med Frekvensvägen samt att
både Mätarvägen och Garpebodavägen har förlängts.
Med anledning av detta måste den gällande föreskriften ändras.

Beslutsunderlag


Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 12 maj 2022



Förslag till ny hastighetsplan för tätorter

Ärendet

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Den 26 oktober 2015 antog Tekniska nämnden en ny hastighetsplan. Den
högsta tillåtna hastighet inom Brunna industriområde beslutades enligt ’Förslag
till ny hastighetsplan för tätorter’ till 40 km/h utom Effektvägen som genom
lokal trafikföreskrift är höjd till 60 km/h.
Brunna industriområde har sedan dess utökats med Frekvensvägen samt att
både Mätarvägen och Garpebodavägen har förlängts.
Med anledning av detta måste den gällande föreskriften ändras.

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

48 Föreskrift om hastighet inom tättbebyggt område i Brunna industriområde - TN 22/0209-3 Föreskrift om hastighet inom tättbebyggt område i Brunna industriområde : Föreskrift om hastighet inom tättbebyggt område i Brunna industriområde

Datum

Vår beteckning

TN 22/0209

Barnperspektiv
Övervakning av hastighetsöverträdelse är ibland nödvändig och för att
polismyndigheten ska kunna utföra sådan krävs det giltig föreskrift.

Samhällsbyggnadskontoret
Thomas Lenell
Samhällsbyggnadschef

Maja Taaler Larsson
Avdelningschef

Jan Helghe
Enhetschef Gata/Park/Trafik

Bilagor
1. Föreskrift om hastighet inom tättbebyggt område i Brunna industriområde
2. Förslag till hastighetsplan för tätorter
3. Lokal trafikföreskrift om begränsad hastighet i Brunna industriområde
Beslut sänds till


Gata/park/trafikenheten, Samhällsbyggnadskontoret

2 (2)

48 Föreskrift om hastighet inom tättbebyggt område i Brunna industriområde - TN 22/0209-3 Föreskrift om hastighet inom tättbebyggt område i Brunna industriområde : Föreskrift om hastighet inom tättbebyggt område i Brunna industriområde

BETECKNING
Upplands-Bro kommuns föreskrifter om föreskrift om
hastighet inom tättbebyggt område inom Brunna
industriområde.
Beslutade den 14 juni 2022.
Upplands-Bro kommun föreskriver med stöd av 3 kap. 17 § andra stycket
trafikförordningen (1998:1276) följande.
1 § Inom det område som markerats på kartbild får fordon inte föras med
högre hastighet än 40 kilometer i timmen.

Denna författning träder i kraft den 24 juni 2022.
På Upplands-Bro kommuns vägnar.

Marcus Sköld (M), Ordförande Tekniska nämnden
Andrea Jansson

48 Föreskrift om hastighet inom tättbebyggt område i Brunna industriområde - TN 22/0209-3 Föreskrift om hastighet inom tättbebyggt område i Brunna industriområde : Förslag till ny hastighetsplan för tätorter

Förs lag till ny has tighets plan för tätorter(UTK AS T)
Has tighets begräns ning (km/h)
30.0
40.0
60.0

Förs lag till ny has tighets plan
för Upplands -Bro kommun. För
arbetet med kommunens
has tighets revis ion. S enas t
uppdaterad 2015-09-29.
https ://goo.gl/hi8u5z

48 Föreskrift om hastighet inom tättbebyggt område i Brunna industriområde - TN 22/0209-3 Föreskrift om hastighet inom tättbebyggt område i Brunna industriområde : Lokal trafikföreskrift om begränsad hastighet i Brunna industriområde

LOKALA
TRAFIKFÖRESKRIFTER

Brunna industriområde
Datum:
2015-11-17

0139 2015:24
Upplands-Bro kommuns lokala trafikföreskrifter om begränsad hastighet i Brunna industriområde;
beslutade den 17 november 2015.
Upplands-Bro kommun föreskriver med stöd av 3 kap. 17 § andra stycket trafikförordningen (1998:1276)
följande.
Inom markerat område enligt kartbild får fordon inte föras med högre hastighet än 40 kilometer i timmen.
Denna författning träder i kraft den 18 november 2015.
Detta beslut är taget på delegation den 17 november 2015.

Marianne Hagman, tillväxtchef
Tillväxtkontoret

Henrik Karlsson

Kontrolldatum: 2015-11-17

Brunna industriområde

48 Föreskrift om hastighet inom tättbebyggt område i Brunna industriområde - TN 22/0209-3 Föreskrift om hastighet inom tättbebyggt område i Brunna industriområde : Lokal trafikföreskrift om begränsad hastighet i Brunna industriområde

Kontrolldatum: 2015-11-17

Brunna industriområde

fikföreskrift om vändplats med parkeringsförbud på Barnmorskans väg - TN 22/0209-4 Lokal trafikföreskrift om vändplats med parkeringsförbud på Barnmorskans väg : Lokal trafikföreskrift om vändplats med parkeringsförbud på Barnmorskans väg

1 (2)

TJÄNSTESKRIVELSE

Andrea Jansson
Trafiktekniker
Enheten Gata/Park/Trafik
+46 0851832182
Andrea.jansson@upplands-bro.se

Datum

Vår beteckning

2022-05-13

TN 22/0209

Er beteckning

Tekniska nämnden

Lokal trafikföreskrift om vändplats med
parkeringsförbud på Barnmorskans väg
Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar
1. att lokal trafikföreskrift om vändplats med parkeringsförbud på
Barnmorskans väg antas.
2. att den föreslagna lokala trafikföreskriften träder i kraft den 24 juni
2022.

Sammanfattning
Företaget Ohlssons som sköter sophämtningen i kommunen har inkommit med
önskemål om att införa parkeringsförbud på Barnmorskans väg mellan
fastigheterna med adressnummer 10 och 9.
Anledningen till det är att om bilar parkerar på platsen kan inte sopbilen vända
utan den måste backa ut på gatan.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Behov av parkering på den aktuella platsen finns inte då parkering i området
ska ske på den egna tomten.
Gata/Park/Trafikenheten anser att det är motiverat med hänsyn ovan att införa
förbud att parkera genom vägmärke vändplats.

Beslutsunderlag


Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse daterad den 13 maj 2022

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

fikföreskrift om vändplats med parkeringsförbud på Barnmorskans väg - TN 22/0209-4 Lokal trafikföreskrift om vändplats med parkeringsförbud på Barnmorskans väg : Lokal trafikföreskrift om vändplats med parkeringsförbud på Barnmorskans väg

Datum

Vår beteckning

2022-05-13

TN 22/0209

Ärendet
Företaget Ohlssons som sköter sophämtningen i kommunen har inkommit med
önskemål om att införa parkeringsförbud på Barnmorskans väg mellan
fastigheterna med adressnummer 10 och 9.
Anledningen till det är att om bilar parkerar på platsen kan inte sopbilen vända
utan den måste backa ut på gatan.

Behov av parkering på den aktuella platsen finns inte då parkering i området
ska ske på den egna tomten.
Gata/Park/Trafikenheten anser att det är motiverat med hänsyn ovan att införa
förbud att parkera genom vägmärke vändplats.

Barnperspektiv
Backningsmanöver är en direkt fara för barn som är svåra att upptäcka.

Samhällsbyggnadskontoret
Thomas Lenell
Samhällsbyggnadschef

Maja Taaler Larsson
Avdelningschef

Jan Helghe
Enhetschef Gata/Park/Trafik

Bilagor
1. Lokal trafikföreskrift om förbud att parkera på Barnmorskans väg
Beslut sänds till


Gata/Park/Trafikenheten, Samhällsbyggnadskontoret

2 (2)

fikföreskrift om vändplats med parkeringsförbud på Barnmorskans väg - TN 22/0209-4 Lokal trafikföreskrift om vändplats med parkeringsförbud på Barnmorskans väg : Lokal trafikföreskrift om vändplats med parkeringsförbud på Barnmorskans väg

BETECKNING
Upplands-Bro kommuns lokala trafikföreskrifter om förbud att
parkera på Barnmorskans väg.
Beslutade den BESLUTSDATUM.
Upplands-Bro kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket
16 och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande.
1 § På Barnmorskans väg inom den vändplats som markerats på kartbild
får fordon inte parkeras.

Denna författning träder i kraft TIDPUNKT.
På Upplands-Bro kommuns vägnar.

Marcus Sköld, Ordförande Tekniska nämnden
Andrea Jansson

50 Lokal trafikföreskrift om förbud att parkera på Björklidsvägen - TN 22/0209-5 Lokal trafikföreskrift om förbud att parkera på Björklidsvägen : Lokal trafikföreskrift om förbud att parkera på Björklidsvägen

1 (2)

TJÄNSTESKRIVELSE

Andrea Jansson
Trafiktekniker
Enheten Gata/Park/Trafik
+46 0851832182
Andrea.jansson@upplands-bro.se

Datum

Vår beteckning

2022-05-13

TN 22/0209

Er beteckning

Tekniska nämnden

Lokal trafikföreskrift om förbud att parkera på
Björklidsvägen
Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar
1. att lokal trafikföreskrift om förbud att parkera fordon på Björklidsvägen
antas.
2. att den föreslagna lokala trafikföreskriften träder i kraft den 24 juni
2022.

Sammanfattning
Boende har framfört önskemål om att införa parkeringsförbud på
Björklidsvägen.
Som skäl angavs att sedan infarten till Ryttarföreningens parkering flyttats till
Björklidsvägen har det medfört att, i samband med evenemang, fordon parkerat
på gatan med framkomlighetsproblem för de boende som följd.
Björklidsvägen är enskild väg men kommunen är väghållare därför beslutas
parkeringsbestämmelser genom lokal trafikföreskrift. Skyltningen föreslås
utföras genom vägmärket ’område med förbud att parkera’.
Samhällsbyggnadskontoret föreslår att parkeringsförbud införs på
Björklidsvägen med anledning ovan.

Beslutsunderlag


Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse daterad den 13 maj 2022

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Ärendet
Boende har framfört önskemål om att införa parkeringsförbud på
Björklidsvägen.
Som skäl angavs att sedan infarten till Ryttarföreningens parkering flyttats till
Björklidsvägen har det medfört att, i samband med evenemang, fordon parkerat
på gatan med framkomlighetsproblem för de boende som följd.
Björklidsvägen är enskild väg men kommunen är väghållare därför beslutas
parkeringsbestämmelser genom lokal trafikföreskrift. Skyltningen föreslås
utföras genom vägmärket ’område med förbud att parkera’.
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

50 Lokal trafikföreskrift om förbud att parkera på Björklidsvägen - TN 22/0209-5 Lokal trafikföreskrift om förbud att parkera på Björklidsvägen : Lokal trafikföreskrift om förbud att parkera på Björklidsvägen

Datum

Vår beteckning

TN 22/0209

Samhällsbyggnadskontoret föreslår att parkeringsförbud införs på
Björklidsvägen med anledning ovan.

Barnperspektiv
Det är viktigt att gatorna är framkomliga. Även barn kan påverkas av
framkomlighetsproblem.

Samhällsbyggnadskontoret
Thomas Lenell
Samhällsbyggnadschef

Maja Taaler Larsson
Avdelningschef

Jan Helghe
Enhetschef Gata/Park/Trafik

Bilagor
1. Lokal trafikföreskrift om förbud att parkera på Björklidsvägen
Beslut sänds till
 Gata/Park/Trafikenheten, Samhällsbyggnadskontoret

2 (2)

50 Lokal trafikföreskrift om förbud att parkera på Björklidsvägen - TN 22/0209-5 Lokal trafikföreskrift om förbud att parkera på Björklidsvägen : Lokal trafikföreskrift om förbud att parkera på Björklidsvägen

BETECKNING
Upplands-Bro kommuns lokala trafikföreskrifter om förbud att
parkera på Björklidsvägen.
Beslutade den 13 maj 2022.
Upplands-Bro kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket
16 och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande.
1 § På Björklidsvägen på den sträcka som markerats på kartbild får
fordon inte parkeras.

Denna författning träder i kraft den 24 juni 2022.
På Upplands-Bro kommuns vägnar.

Marcus Sköld, Ordförande Tekniska nämnden
Andrea Jansson

d trafikföring på Enköpingsvägen genom centrala Kungsängen - TN 21/0528-4 Begäran om förbättrad trafikföring på Enköpingsvägen genom centrala Kungsängen : Begäran om förbättrad trafikföring på Enköpingsvägen genom centrala Kungsängen

1 (4)

TJÄNSTESKRIVELSE

Andrea Jansson
Trafiktekniker
Enheten Gata/Park/Trafik
+46 0851832182
Andrea.jansson@upplands-bro.se

Datum

Vår beteckning

2022-03-29

TN 21/0528

Tekniska nämnden

Begäran om förbättrad trafikföring på
Enköpingsvägen genom centrala Kungsängen
Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar
1. att avslå begäran att införa 40 kilometer i timmen på Enköpingsvägen
genom centrala Kungsängen.
2. att avslå begäran att skylta företrädesregler vid Kokillbacken och vid
utfart från garage i anslutning till Enköpingsvägen.
3. att bifalla begäran att målning av övergångsställe samt cykelöverfart i
anslutningen med Kokillbacken ska utföras snarast.

Sammanfattning
Det har inkommit en skrivelse till Tekniska nämnden med förslag från fyra
bostadsrättsföreningar i de nybyggda husen i anslutning till Enköpingsvägen
för åtgärder angående trafikföring på Enköpingsvägen genom centrala
Kungsängen.





UBK1005, v2.0, 2014-11-03



Klassa Enköpingsvägen som stadsgata
Sänka hastighetsgränsen till högst 40 km/tim
Genomföra åtgärder för att försvåra att framföra fordon i mycket höga
hastigheter
Klargöra genom skyltning vilka företrädesregler som gäller vid de två
nyanlagda T-korsningarna
Markera genom skyltning och/eller vägmarkeringar att det finns
korsande gång- och cykeltrafik i de två nyanlagda T-korsningarna

Gata/park/trafikenheten anser inte att det är motiverat att sänka hastigheten till
40 kilometer i timmen på Enköpingsvägen genom centrala Kungsängen trots
utfarterna från de nybyggda husen.
Enligt 3 kap 21 § 1 punkt trafikförordningen har en förare väjningsplikt mot
varje fordon vars kurs skärs den egna kursen när föraren kommer in på en väg
från en fastighet. Bestämmelsen skyltas inte med vägmärke utan det är alla
bilförarens skyldighet att känna till den.

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

Er beteckning

d trafikföring på Enköpingsvägen genom centrala Kungsängen - TN 21/0528-4 Begäran om förbättrad trafikföring på Enköpingsvägen genom centrala Kungsängen : Begäran om förbättrad trafikföring på Enköpingsvägen genom centrala Kungsängen

Datum

Vår beteckning

TN 21/0528

Gata/park/trafikenheten anser vidare att målning av övergångsställe och
cykelöverfart på gång- och cykelbanan i anslutningen till Kokillbacken bör
utföras snarast av exploatören för att säkerställa säkerheten för de gående och
cyklister.

Beslutsunderlag


Skrivelsen från bostadsrättsföreningarna, daterad den 5 december 2021

Ärendet
Det har inkommit en skrivelse till Tekniska nämnden med förslag från fyra
bostadsrättsföreningar i de nybyggda husen i anslutning till Enköpingsvägen
för åtgärder angående trafikföring på Enköpingsvägen genom centrala
Kungsängen.
I skrivelsen anges bland annat följande:
Enköpingsvägen, med sin nuvarande karaktär av genomfartsled, är ett
betydande hinder för att på sikt ska bli mer av en stadsgata genom Kungsängen
än en traditionell landsväg, trots att enligt kommunens översiktsplan ska
Kungsängen göras till en bättre integrerad tätort med lägre grad av
funktionsseparation, i synnerhet i lägen nära stationen, där tillgängligheten för
cyklister och gående ska ökas.
Det aktuella avsnittet av Enköpingsvägen har mycket livlig trafik, av dem
håller ca 5 % en anmärkningsvärt högre hastighet än den gällande 50 km/h.
Det händer alltför ofta att lättare fordon accelererar kraftigt efter Centrumvägen
på väg västerut eftersom de uppfattar sträckan som en genomfartsgata utan
någon korsande trafik.
Det finns två nya in- och utfartsvägar som mynnar ut på Enköpingsvägen
genom att de korsar gång- och cykelbanan. Det finns inga som helst
varningsmarkeringar för varken gång- och cykeltrafiken, för utfartstrafiken
eller för genomfartstrafiken. Vidare anges att på sträckan mellan rondellen och
Bygdegårdsvägen görs ofta trafikfarliga omkörningar.
Med anledning ovan föreslås följande åtgärder:






Klassa Enköpingsvägen som stadsgata
Sänka hastighetsgränsen till högst 40 km/timme, både i syfte att minska
medelhastigheten, framför allt för att markera att detta inte längre än
genomfartsled
Genomföra åtgärder för att försvåra att framföra fordon i mycket höga
hastigheter
Klargöra genom skyltning vilka företrädesregler som gäller vid de två
nyanlagda T-korsningarna
Markera genom skyltning och/eller vägmarkeringar att det finns
korsande gång- och cykeltrafik i de två nyanlagda T-korsningarna
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Gata/park/trafikenhetens synpunkter
Begreppet stadsgata används i kommunens översiktsplaner för att beskriva
karaktären av en stadsdel. Betydelsen är ett stadsrum som är aktivt under
dygnets flesta timmar. Husens entréer vetter direkt mot gatan. Det finns en
mänsklig närvaro i fasadlivet med till exempel balkonger eller lokaler.
Begreppet har ingen koppling till trafikjuridiken varför en klassning saknar
betydelse när det gäller trafikreglering.
Hastighet ska anpassas till vägens standard samtidigt som säkerheten för de
oskyddade trafikanterna måste upprätthållas. Rätt hastighet är en förutsättning
för att minska antalet olyckor. Det bidrar också till förståelse och ökad hänsyn i
trafiken. Hastighetsöverträdelse är en polisiär fråga.
Enköpingsvägen genom centrala Kungsängen har endast bebyggelse på ena
sidan. Längs hela den sidan finns det gång- och cykelbana anlagd. De relativt
få korsningspunkterna är reglerade med övergångsställen och en
cirkulationsplats. Vid Bygdegårdsvägen är korsningen signalreglerad främst för
att buss i linjetrafik ska ha prioritet.
Mellan Centrumvägen och Skolvägen, utanför husen på Kokillbacken, är gångoch cykelbanan 3,5 meter bred.
De senaste fem åren har 5 lindriga olyckor med egendomsskador rapporterats
på sträckan mellan Kungsvägen och Bygdegårdsvägen.
Gata/park/trafikenheten anser inte att det är motiverat att sänka hastigheten till
40 kilometer i timmen på Enköpingsvägen genom centrala Kungsängen trots
utfarterna från de nybyggda husen.
Enligt 3 kap 21 § 1 punkt trafikförordningen har en förare väjningsplikt mot
varje fordon vars kurs skärs den egna kursen när föraren kommer in på en väg
från en fastighet. Bestämmelsen skyltas inte med vägmärke utan det är alla
bilförarens skyldighet att känna till den.
Det kommer att målas övergångsställe och cykelöverfart på gång- och
cykelbanan i anslutningen till Kokillbacken efter att de återstående planerade
husen har uppförts och finplanering av gatan färdigställts, om cirka 2 - 3 år.
Gata/park/trafikenheten anser att målning enligt ovan bör utföras snarast av
exploatören för att säkerställa säkerheten för de gående och cyklister.

Barnperspektiv
Säkra och trygga trafikmiljöer är viktiga för att barn ska få möjligheten till att
självständigt gå och cykla. En väl genomtänkt hastighetsbegränsning bidrar till
en trygg och säker trafikmiljö.
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Samhällsbyggnadskontoret
Thomas Lenell
Samhällsbyggnadschef

Maja Taaler Larsson
Avdelningschef

Jan Helghe
Enhetschef Gata/Park/Trafik

Bilagor
1. Skrivelsen från bostadsrättsföreningarna den 5 december 2021
Beslut sänds till
 Brf Kungsvyn
 Brf Mälarfronten
 Brf Mälarbranten
 Brf Furuhällshöjden
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TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunledningskontoret
Datum

Vår beteckning

Elisabeth Claesson

2022-05-17

TN 22/0220

Samhällsbyggnadskontoret/BMN

Tekniska nämnden

Er beteckning

Elisabeth.Claesson@upplands -bro.se

Ledamotsinitiativ från Catharina Andersson (S)
- Omtag Torget i Kungsängen
Initiativrättstagarens förslag till beslut
Vi Socialdemokrater anser att det nu är dags att göra en uppföljning av hur
medborgarna upplever Torget i Kungsängen.

Sammanfattning
Den 5/6–2021 motionerade Catharina Andersson (S) om att det behöver göras
kompletterande åtgärder på Torget i Kungsängen. Motionen har ännu ej
behandlats. Torgets utformning är resultatet av en omfattande medborgardialog
som skedde under förra mandatperioden när S + MP + KD + C styrde
kommunen. Meningen var att det skulle bli en yta man inte bara passerar utan
också vill stanna upp och vistas på under alla årstider.
Mycket av det som framkom i de värdefulla medborgardialogerna kunde tas
tillvara. Meningen var att Torget skulle bli en mötesplats för alla åldrar. Många
upplever emellertid att Torget idag som ödsligt och kalt - ett omtag behövs.
Tyvärr kan vi konstatera att den minoritet som styr kommunen idag M + L +
KD + C inte har slutfört arbetet utifrån de intentioner som fanns för Torget i
Kungsängen. Catharina Anderssons (S) motion påpekar att det förutom den då
redan inplanerade åtgärden för att fontänen ska kunna fungera behövs er
sittvänliga platser, er papperskorgar och askkoppar för att motverka
nedskräpning samt ytterligare lekutrustning för de små barnen.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Det är nu några år sedan medborgardialogerna genomfördes. Vi
Socialdemokrater anser inte att Torget är klart. Önskemål finns om förutom det
redan nämnda om bland annat sittplatser i skugga, schackspel.
Vi Socialdemokrater anser att det nu är dags att göra en uppföljning av hur
medborgarna upplever Torget. Är Torget nu en yta man inte bara passerar utan
också vill stanna upp och vistas på under alla årstider. Vi tycker det är dags att
fråga medborgarna vilka kompletteringar som de vill ska göras på Torget i
Kungsängen. Vi tycker dessutom att kompletteringar därefter ska utföras
snarast.
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Kommunledningskontoret

Beslutsunderlag


Ledamotsinitiativ från Catharina Andersson (S) - OMTAG på Torget i
Kungsängen

Bilagor
1. Ledamotsinitiativ från Catharina Andersson (S) - OMTAG på Torget i
Kungsängen
Beslut sänds till


Catharina Andersson (S)
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Ledamotsinitiativ från Catharina Andersson (S) - OMTAG på Torget i Kungsängen.
Den 5/6-21 motionerade jag om att det behöver göras kompletterande åtgärder på Torget
i Kungsängen. Motionen har ännu ej behandlats.
Torgets utformning är resultatet av en omfattande medborgardialog som skedde under
förra mandatperioden när S + MP + KD + C styrde kommunen.
Meningen var att det skulle bli en yta man inte bara passerar utan också vill stanna
upp och vistas på under alla årstider.
Mycket av det som framkom i de värdefulla medborgardialogerna kunde tas tillvara.
Meningen var att Torget skulle bli en mötesplats för alla åldrar.
Många upplever emellertid att Torget idag som ödsligt och kalt - ett omtag behövs.
Tyvärr kan vi konstatera att den minoritet som styr kommunen idag M + L + KD + C
inte har slutfört arbetet utifrån de intentioner som fanns för Torget i Kungsängen.
Min motion påpekar att det förutom den då redan inplanerade åtgärden för att fontänen
ska kunna fungera behövs er sittvänliga platser, er papperskorgar och askkoppar för att
motverka nedskräpning samt ytterligare lekutrustning för de små barnen.
Det är nu några år sedan medborgardialogerna genomfördes.
Vi Socialdemokrater anser inte att Torget är klart.
Önskemål nns om förutom det redan nämnda om bl.a. sittplatser i skugga, schackspel.
Vi anser att det är nu är dags att göra en uppföljning av hur medborgarna upplever Torget.
Är Torget nu en yta man inte bara passerar utan också vill stanna upp och vistas på under
alla årstider.
Vi tycker det är dags att fråga medborgarna vilka kompletteringar som de vill ska göras
på Torget i Kungsängen.
Vi tycker dessutom att kompletteringar därefter ska utföras snarast.
Brunna 20220516
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Catharina Andersson
2:e vice ordförande i
Tekniska Nämnden,
Upplands-Bro kommun

