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Förhinder 
Ledamot som inte kan delta vid sammanträdet kan mejla till sigrid.erwall@knivsta.se 

Föredragningslista 
Dnr 

1. Upprop

2. Justering (Förslag 17 juni 2022)

3. Godkännande av dagordning

4. Anmälan av delegationsbeslut
a) BAB delegationslista april 2022
b) BAB delegationslista maj 2022
c) Public 360, 2022-04-25 till 2022-06-02

Informationsärenden 
5. Information om Södra Ar etapp 1

(Maria Cassel)
6. Information om begäran om upphävande av beslut om

detaljplaneuppdrag gällande förtätning av centrala
Knivsta från 2018
(Maria Cassel)

7. Information om syntesrapporten
Planeringsförutsättningar för verksamhetsområden i
Brunnby, Ar, Nor och Forsby
(Maria Cassel)

8. Information om Svenska Kraftnäts samråd
(Maria Cassel)

http://www.knivsta.se/
mailto:sigrid.erwall@knivsta.se
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9. Information om Lötängen

Beslutsärenden

10. Beslut att inte starta planarbete på Gredelby 2:113
Ansvarig handläggare: Linus Wickman

SUN-2022/231 

11. Producentavtal för tillgängliggörande av
datamängder via Nationella geodataplattformen
Ansvarig handläggare: Maria Cassel

SUN-2022/51 

12. Ansökan om stadsbidrag för naturolyckor för
framtagande av skyfallsplan
Ansvarig handläggare: Emelie Fragari

SUN-2022/200 

13. Beslut om samråd för ny avfallsplan
Ansvarig handläggare: Jenny Rydåker

SUN-2022/243 

14. Namnsättning – byte av skolnamn
Ansvarig handläggare: Emelie Berglund

SUN-2022/239 

15. Hemställan om VA-taxa
Ansvarig handläggare: Robert Fåhraeus

SUN-2022/236 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

Hemställan om korrigering av verksamhetsområden
Ansvarig handläggare: Robert Fåhraeus

Motion 2021:07 från Britta Lästh (KNU) –
Namnsättning av cirkulationsplatser
Ansvarig handläggare: Emelie Berglund

Startbesked investering ombyggnad Centralvägen
Ansvarig handläggare: Alexander Jonsson

Omfördelning av investeringsmedel till gatuenheten 
Ansvarig handläggare: Alexander Jonsson 

Omfördelning av investeringsmedel SUN maj 2022 
Ansvarig handläggare: Ekaterina Widén 

Ledamotsinitiativ – Uppföljning av miljötillståndet i 
Knivstaån och Garnsviken efter anslutningen till 
Käppala 

Ledamotsinitiativ – Utred ombyggnad av befintliga 
lekplatser till temalekplatser 

SUN-2022/181 

SUN-2022/430 

SUN-2022/240 

SUN-2022/241 

SUN-2022/252 
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23.  
 
 

 
Ledamotsinitiativ – Utred anläggning och 
införande av långtidsparkering och 
boendeparkering i Knivsta och Alsike tätorter  
  

   



BAB Rapport 1.8

* = Ärendet avser reparation, besiktning, underhåll
** = Ärendet avser återställningsbidrag

Redovisade belopp är beviljade bidrag under perioden alternativt skillnaden mellan beviljade bidragsbelopp och eventuella beviljade bidrag före den
period listan avser. Detta innebär att ett belopp kan bli negativt om bidraget i ett ärende har sänkts jämfört med beviljat bidrag före perioden

Beslut enligt Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag
Beslut under perioden:

Från: 2022-04-01 Till: 2022-04-30 Utskrift: 2022-05-02

Ärendenummer Beslutet Beslutsdatum Beslutande Belopp

BAB 2021-059 Bifall 2022-04-12 Annika Rönnberg - 11 kr

BAB 2022-017 Bifall 2022-04-27 Annika Rönnberg 17 410 kr

BAB 2022-018 Bifall 2022-04-04 Annika Rönnberg 3 380 kr

BAB 2022-021 Bifall 2022-04-13 Annika Rönnberg 2 500 kr

Summa: 23 279 kr

Antal poster: 4 st

Total summa: 23 279 kr

Totalt antal poster: 4 st



BAB Rapport 1.8

* = Ärendet avser reparation, besiktning, underhåll
** = Ärendet avser återställningsbidrag

Redovisade belopp är beviljade bidrag under perioden alternativt skillnaden mellan beviljade bidragsbelopp och eventuella beviljade bidrag före den
period listan avser. Detta innebär att ett belopp kan bli negativt om bidraget i ett ärende har sänkts jämfört med beviljat bidrag före perioden

Avskrivna ärenden

Ärendenummer Beslutet Beslutsdatum Beslutande Belopp

Summa: 0 kr

Antal poster: 0 st

Total summa: 23 279 kr

Totalt antal poster: 4 st



BAB Rapport 1.8

* = Ärendet avser reparation, besiktning, underhåll
** = Ärendet avser återställningsbidrag

Redovisade belopp är beviljade bidrag under perioden alternativt skillnaden mellan beviljade bidragsbelopp och eventuella beviljade bidrag före den
period listan avser. Detta innebär att ett belopp kan bli negativt om bidraget i ett ärende har sänkts jämfört med beviljat bidrag före perioden

Beslut enligt Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag
Beslut under perioden:

Från: 2022-05-01 Till: 2022-05-31 Utskrift: 2022-06-02

Ärendenummer Beslutet Beslutsdatum Beslutande Belopp

BAB 2021-048 Bifall 2022-05-12 Annika Rönnberg 5 680 kr

BAB 2021-054 Bifall 2022-05-23 Annika Rönnberg 39 900 kr

BAB 2022-009 Bifall 2022-05-05 Annika Rönnberg 15 250 kr

BAB 2022-012 Bifall 2022-05-30 Annika Rönnberg 3 750 kr

BAB 2022-013* Bifall 2022-05-20 Annika Rönnberg 15 670 kr

BAB 2022-021 Bifall 2022-05-24 Annika Rönnberg 1 188 kr

BAB 2022-023 Bifall 2022-05-04 Annika Rönnberg 22 820 kr

BAB 2022-024 Bifall 2022-05-23 Annika Rönnberg 6 750 kr

Summa: 111 008 kr

Antal poster: 8 st

Total summa: 111 008 kr

Totalt antal poster: 8 st



BAB Rapport 1.8

* = Ärendet avser reparation, besiktning, underhåll
** = Ärendet avser återställningsbidrag

Redovisade belopp är beviljade bidrag under perioden alternativt skillnaden mellan beviljade bidragsbelopp och eventuella beviljade bidrag före den
period listan avser. Detta innebär att ett belopp kan bli negativt om bidraget i ett ärende har sänkts jämfört med beviljat bidrag före perioden

Avskrivna ärenden

Ärendenummer Beslutet Beslutsdatum Beslutande Belopp

Summa: 0 kr

Antal poster: 0 st

Total summa: 111 008 kr

Totalt antal poster: 8 st



Färdigst/exp‐datum Dokumentnr. Dokumenttitel Ansvarig person Ärende
2022‐05‐30 SUN‐2022/87‐1 Delegationsbeslut planenhetens yttrande på förhandsbesked 

Vrå 1:3
Andree Dage SUN‐2022/87 Planenhetens yttrande på förhandsbesked för 

Vrå 1:3
2022‐05‐17 SUN‐2022/86‐4 Delegationsbeslut ‐ Avbryta DIS‐avrop för tre lokala 

åtgärdsprogram i Knivsta kommun
Maria Cassel SUN‐2022/86 DIS Konsulter inom samhällsbyggnad avrop för 

tre lokala åtgärdsprogram i Knivsta kommun



§ 73 Beslut att inte starta planarbete på Gredelby 2:113 - SUN-2022/213-1 Beslut att inte starta planarbete på Gredelby 2:113 : Beslut att inte starta planarbete på Gredelby 2:113

Sida 1 av 3 

Handläggare 
Linus Wickman 

Tjänsteutlåtande 
2022-05-09 

Diarienummer 
SUN-2022/213 

Samhällsutvecklingsnämnden 

Beslut att inte starta planarbete på Gredelby 2:113 

Förslag till beslut 

Samhällsutvecklingsnämndens förslag till kommunstyrelsen: 
Kommunstyrelsen inleder inte planarbete på fastigheten Gredelby 2:113 och avslutar 
planärendet. 

Sammanfattning av ärendet 

Positivt planbesked och planuppdrag gavs under 2016. Planintressenten vill inte gå vidare 
med ärendet och ärendet föreslås därför att avslutas. 

Ärendet 

Ungefärligt område för planbesked markerat i rött. 

Positivt planbesked och planuppdrag gavs 2016-03-14 (KS-2015/692). Ansökan gällde 
ändring av gällande detaljplan för att möjliggöra inglasning av altan för husen med adress 
Timotejvägen 89 till 100. Kommunen har varit i kontakt med bostadsrättsföreningen och tillika 
planintressent för att starta upp planärendet, men som då angett att de inte vill gå vidare med 
ärendet. En planläggning av fastigheten enligt planbesked och planuppdrag är därför inte 
längre aktuell och ärendet föreslås följaktligen att avslutas. 
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Ekonomisk konsekvensanalys 

Ärendet medför inte några ekonomiska konsekvenser. 

Barnkonsekvensanalys 

Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande, 2022-05-09 

Tjänsteskrivelse, 2016-01-21 

Ansökan om planbesked, 2015-11-29 

Beslutet ska skickas till 

Akten 

Planenheten 

Planintressent (genom planenheten) 

Kommunstyrelsen (KS-2022/270) 

Jenny Rydåker Maria Cassel 

Samhällsbyggnadschef Tf Planchef 
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Barnchecklista inför beslut 

1. Påverkar beslutet barn?

Ja Nej 

Att inte påbörja en detaljplan påverkar inte barn. 

Om, ja fortsätt med frågorna. 

2. Hur har barns bästa beaktats?

3. Beskriv eventuella intressekonflikter.

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett?

Ja Nej 

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument 

Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt 
hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats. 

Enligt FN är alla under 18 år 

att betrakta som barn 



§ 73 Beslut att inte starta planarbete på Gredelby 2:113 - SUN-2022/213-1 Beslut att inte starta planarbete på Gredelby 2:113 : Tjänsteskrivelse 2016-01-21

Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer 
Amr Balah   2016-01-21 BMK 2015-000708 

KS-2015/692 

Kommunstyrelsen 

Ansökan om planbesked för Gredelby 2:113, Brf Knivstahus 4 
BMK 2015-000708 
KS-2015/692 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att ge ett positivt planbesked för Gredelby 2:113 

att ge samhällsutvecklingsnämnden i uppdrag att upprätta förslaget till detaljplan. 

Sammanfattning 

Brf Knivstahus 4 har ansökt om planbesked för ändring i gällande detaljplan för att möjligöra 
inglasning av altan för husen med adress Timotejvägen 89 till 100 på fastigheten Gredelby 
2:113. 

Bakgrund 

Fastigheten, markerat med röd kantlinje på ortofotot, är ca 7000 m² varav den tänkta 
planändringen berör ca 400 m². Fastigheten avgränsas i väster och söder av 
bostadsbebyggelse, och i öster och norr av skog. 

Planarbetet kommer att pröva förutsättningar för att delvis ta bort prickmarken i gällande 
detaljplanen för att möjligöra inglasning av altaner för samtliga hus. En preliminär bedömning 



§ 73 Beslut att inte starta planarbete på Gredelby 2:113 - SUN-2022/213-1 Beslut att inte starta planarbete på Gredelby 2:113 : Tjänsteskrivelse 2016-01-21

är att en inglasning inte anses som negativ för omgivningen, tillgängligheten eller den 
angränsande bostadsbebyggelsen. 

Planen bedöms kunna antas av samhällsutvecklingsnämnden under 2016. 

Ekonomisk konsekvensanalys 

Planens ändring bedöms inte innebära några kostnader för kommunen då arbetet bekostas 
och genomförs av sökande.  

Barnkonsekvensanalys  

Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 

Avgift planbesked 
Taxa för positivt planbesked enligt Bygg- och miljönämnden är satt till 9256 kr (80% av 
11570 kr). Planbeskedet faller inom kategorin ”enkel åtgärd”. Faktura utsänds separat.  

Björn Sjölund 
stadsarkitekt 
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Barnchecklista inför beslut 

1. Påverkar beslutet barn?

Ja  Nej   

Förklara oavsett svar.

Förvaltningen har inte identifierat att en inglasning av en altan skulle vara en aspekt som
påverkar barn i nämndvärd omfattning.

Om, ja fortsätt med frågorna. 

2. Hur har barns bästa beaktats?

3. Beskriv eventuella intressekonflikter.

4. Har barn fått uttrycka sina åsikter?

Ja  Nej

Förklara oavsett svar.

Enligt FN är alla under 18 år
att betrakta som barn
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 § 74 Producentavtal för tillgängliggörande av datamängder via Nationella geodataplattformen - SUN-2022/51-1 Producentavtal för tillgängliggörande av datamängder via Nationella geodataplattformen :

Filen hittades inte. Den är antingen borttagen eller utcheckad



 § 74 Producentavtal för tillgängliggörande av datamängder via Nationella geodataplattformen - SUN-2022/51-1 Producentavtal för tillgängliggörande av datamängder via Nationella geodataplattformen : Producentavtal för tillgängliggörande av datamängder via Nationella geodataplattformen

Sida 1 av 3 

Handläggare 
Maria Cassel 

Tjänsteskrivelse 
2022-02-10 

Diarienummer 
SUN-2022/51 

Samhällsutvecklingsnämnden 

Producentavtal för tillgängliggörande av datamängder via 
Nationella geodataplattformen 

Förslag till beslut 

1. Knivsta kommun ingår producentavtal med statliga Lantmäteriet avseende
kartdataleveranser till den nationella geodataplattformen

2. Knivsta kommun ingår personuppgiftsbiträdesavtal med statliga Lantmäteriet där
Lantmäteriet är personuppgiftsbiträde och Knivsta kommun personuppgiftsansvarig

Sammanfattning av ärendet 

Enligt Boverkets föreskrifter ska kommunerna göra sina nya och ändrade detaljplaner 
tillgängliga digitalt från och med den 1 januari år 2022. Boverket har utfärdat föreskrifterna 
och Lantmäteriet har utvecklat en nationell geodataplattform (NPG). Informationen på 
geodataplattformen ska göras fritt tillgänglig och kommunen ska lämna support på innehållet. 

De datamängder som levereras kan i vissa fall betraktas som personuppgifter 
(fastighetsbeteckningar och adresser bland annat) vilka Lantmäteriet hanterar åt kommunen 
inom ramen för producentavtalet. Följaktligen måste Knivsta kommun även ingå ett 
personuppgiftsbiträdesavtal (PUB-avtal) med Lantmäteriet där Lantmäteriet är 
personuppgiftsbiträde och Knivsta kommun är personuppgiftsansvarig, enligt gällande 
lagstiftning (GDPR). 

Ärendet 
Regeringens mål är att Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens 
möjligheter. Lantmäteriet leder i samverkan med andra projektet Smartare 
samhällsbyggnadsprocess som syftar till att med digitaliseringens möjligheter skapa en 
enklare, öppnare och mer effektiv planerings- och byggprocess till nytta för medborgare, 
företag och andra aktörer. För att uppnå en smartare samhällsbyggnadsprocess är en 
grundförutsättning tillgänglighet till nationellt enhetlig och öppen information för alla aktörer i 
processen. 

Den Nationella geodataplattformen (NGP) gör det möjligt för alla att få tillgång till 
datamängder som behövs i samhällsbyggnadsprocessen. NGP omfattar flera aktörer. 
Producenter för datamängderna är kommuner och statliga myndigheter och datamängderna 
tillhandahålls via tjänster med applikationsgränssnitt (API). 

Lantmäteriet ansvarar för och samordnar den nationella geodataplattformen och erbjuder en 
funktion som datavärd. Med datavärd menas att Lantmäteriet lagrar och tillgängliggör 
geodata för de producenter som väljer denna lösning. I arbetet med att ta fram den nationella 
geodataplattformen är nationella specifikationer en central del. 
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Nationella specifikationer och ett ramverk för dessa, skapar förutsättningar för att flera 
aktörer, till exempel kommuner, kan arbeta på ett likartat sätt. Det underlättar och 
effektiviserar utbyte av information i samhällsbyggnadsprocessen. Att skapa en nationell 
geodataplattform är ett första led i att digitalisera samhällsbyggnadsprocessen. 

Kommuner som önskar bli producenter till NGP behöver teckna ett producentavtal med 
Lantmäteriet. Planenheten har sedan årsskiftet 2021/2022 programvara installerad för att 
kunna leverera detaljplanedata digitalt till NGP. Om kommunen väljer att inte ansluta sig till 
NGP kommer kommunen behövas utveckla egna lösningar själv från grunden. 

De datamängder som levereras kan i vissa fall betraktas som personuppgifter 
(fastighetsbeteckningar och adresser bland annat) vilka Lantmäteriet hanterar åt kommunen 
inom ramen för producentavtalet. Följaktligen måste Knivsta kommun och 
samhällsbyggnadsnämnden även ingå ett personuppgiftsbiträdesavtal med Lantmäteriet där 
Lantmäteriet är personuppgiftsbiträde, enligt gällande lagstiftning (GDPR). 

Ekonomisk konsekvensanalys 
Engångsersättning om 50 000 kronor kommer att betalas ut när kommunen blivit producent 
och en godkänd datamängd tillgängliggjorts enligt gällande nationella specifikationer och 
ramverk. 

Barnkonsekvensanalys 
Inga kända konsekvenser. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande, 2022-02-10 
Bilaga 1 - Producentavtal 
Bilaga 2 - Personuppgiftsbiträdesavtal 

Beslutet ska skickas till 

Akten 

Jenny Rydåker Maria Cassel 

Samhällsbyggnadschef Tf planchef 
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Barnchecklista inför beslut 

1. Påverkar beslutet barn?

Ja Nej 

Avser kartdataleveranser till Lantmäteriet. 

Om, ja fortsätt med frågorna. 

2. Hur har barns bästa beaktats?

3. Beskriv eventuella intressekonflikter.

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett?

Ja Nej 

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument 

Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt 
hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats. 

Enligt FN är alla under 18 år 

att betrakta som barn 
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AVTAL 

Producentavtal för tillgängliggörande av data-
mängder via Nationella geodataplattformen 

1 Parter 
Parter i detta avtal är: 
Lantmäteriet med organisationsnummer 202100-4888 och 

med organisationsnummer 

2 Syfte 
Syfte med detta avtal är att reglera de åtaganden som gäller för Producenten 
samt för Lantmäteriet i rollerna Datavärd och Samordnare, när Producenten 
väljer att tillgängliggöra datamängder via Nationella geodataplattformen. 
Den Nationella geodataplattformen grundar sig i Lantmäteriets uppdrag av 
regeringen att etablera en nationell digital struktur för tillgängliggörande av 
standardiserade datamängder för en smartare samhällbyggnadsprocess.  
Smartare samhällsbyggnadsprocess syftar till att med digitaliseringens möj-
ligheter skapa en enklare, öppnare och mer effektiv planerings- och bygg-
process till nytta för medborgare, företag och andra aktörer. För att uppnå en 
smartare samhällsbyggnadsprocess är en grundförutsättning tillgänglighet 
till nationellt enhetlig och öppen information för alla aktörer i processen. 

3 Till avtalet gällande villkor 
Till avtalet gällande villkor som krävs för tillgängliggörande av nationellt 
standardiserade datamängder finns beskrivna på Lantmäteriets webbplats: 

• Nationella specifikationer
• Tekniska beskrivningar
• Serviceåtagande

För att uppnå ett effektivt informationsutbyte finns ett nationellt informat-
ionsarkitekturramverk som alla aktörer bör läsa och ha kännedom om: 

• Nationellt informationsarkitekturramverk

4 Begrepp 
I producentavtalet är följande begrepp, med angiven förklaring, centrala för 
att förstå avtalet. 

Lantmäteriet, TELEFON 0771-63 63 63 E-POST lantmateriet@lm.se WEBBPLATS www.lantmateriet.se 
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• Nationell geodataplattform
En plats där Producenten tillgängliggör sina datamängder och Kon-
sumenter inom samhällsbyggnadsprocessen ges tillgång till data-
mängderna, oavsett vem som har producerat.

• Samordnare
Lantmäteriet är Samordnare och säkerställer förmågan att nationellt
tillgängliggöra standardiserade datamängder från Producenten via
den Nationella geodataplattformen.

• Datavärd
Lantmäteriet som datavärd utgör stöd för Producenten att tillgänglig-
göra sina datamängder. Datavärden ansvarar för lagring och tillgäng-
liggörande via Nationella geodataplattformen

• Producent
Aktör som tillgängliggör sina datamängder via den Nationella geo-
dataplattformen.

• Konsument
Aktör som konsumerar de datamängder som tillgängliggörs via Nat-
ionella geodataplattformen.

• Ombud
Producent kan uppdra till ombud (till exempel konsult eller annan
kommun) att tillgängliggöra Producentens datamängder via Nation-
ella geodataplattformen. Gäller både tillgängliggörande via datavärd
och via egenutvecklade API:er.

• Serviceåtagande
Beskriver målvärden för tillgänglighet, drift och support för Nation-
ella geodataplattformen.

• API (Application Programming Interface)
API är ett gränssnitt mellan två olika datorprogram som används för
att datorprogrammen ska kunna ”prata med varandra”, ”maskin till
maskin”.

• Geodataportalen
Geodataportalen är en gemensam ingång för att söka och hitta geo-
data och tjänster i Sverige och är Sveriges koppling och bidrag till
den europeiska geodataportalen, Inspire Geoportal. Information om
Geodataportalen.

• Inspire (Infrastructure for Spatial Information in Europe)
EU-direktiv om upprättande av en infrastruktur för geodata. Genom-
fört i svensk rätt genom bl.a. lagen (2010:1767) om geografisk mil-
jöinformation.
Förordning (2010:1770) om geografisk miljöinformation. Svensk
förordning i vilken informationsansvaret enligt Inspire framgår. In-
formation om Inspire.
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5 Producentens åtaganden 

5.1 Tillgängliggörande via Nationella geodataplattformen genom 
datavärd 

De Producenter som använder Lantmäteriet som datavärd för att lagra och 
tillgängliggöra sina datamängder via Nationella geodataplattformen ska: 
a) följa vid var tid gällande nationella specifikationer och tekniska beskriv-

ningar för de datamängder som ska tillgängliggöras. Från den dag Lant-
mäteriet har publicerat ny gällande version av nationell specifikation och
teknisk beskrivning har Producenten 6 månader på sig att följa dessa

b) leverera datamängder till Lantmäteriet enligt specifikationer för leverans
av datamängder samt teknisk beskrivning

c) tillgängliggöra sina datamängder som avgiftsfria och utan användarbe-
gränsningar motsvarande Creative Commons CC0, Public Domain Mark
PDM eller liknande licens/märkning

d) säkerställa att inga uppgifter som omfattas av sekretess enligt offentlig-
hets- och sekretesslagen skickas till Lantmäteriet

e) ansvara för att ge support på datamängderna

5.2 Tillgängliggörande via Nationella geodataplattformen genom 
egna API:er 

De Producenter som lagrar datamängder i egna databaser och använder egna 
API:er för att tillgängliggöra sin datamängd via Nationella geodataplattfor-
men ska: 
a) följa vid var tid gällande nationella specifikationer och tekniska beskriv-

ningar för de datamängder som ska tillgängliggöras. Från den dag Lant-
mäteriet har publicerat ny gällande version av nationell specifikation och
teknisk beskrivning har Producenten 6 månader på sig att följa dessa

b) leverera datamängder till Lantmäteriet enligt specifikationer för leve-
rans av datamängder samt teknisk beskrivning

c) tillgängliggöra sina datamängder som avgiftsfria och utan användarbe-
gränsningar motsvarande Creative Commons CC0, Public Domain
Mark PDM eller liknande licens/märkning

d) säkerställa att inga uppgifter som omfattas av sekretess enligt offentlig-
hets- och sekretesslagen skickas till Lantmäteriet

e) för egna API:er uppfylla de behörighetslösningar som Lantmäteriet ta-
git fram

f) följa serviceåtagandet, se punkt 3

g) ansvara för att ge support på egna API:er och datamängder
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5.3 Leverans av datamängder via ombud 
Producent kan uppdra till ombud att tillgängliggöra Producentens datamäng-
der. I sådant fall åligger det Producenten att säkerställa att ombudet följer 
åtaganden enligt avtalet. 
Detta gäller både vid tillgängliggörande via datavärd och via egna API:er. 

6 Lantmäteriets åtaganden 
Lantmäteriet ska ansvara för att: 
a) tillhandahålla en nationell geodataplattform där Producenten ges möjlig-

het att tillgängliggöra sina datamängder och relaterade dokument

b) bedriva drift, förvaltning och utveckling av Nationella geodataplattfor-
men

c) tillhandahålla API:er som möjliggör för Producenten att leverera data-
mängder samt att validera och kvalitetskontrollera levererade datamäng-
der

d) API:er som tillhandahålls följer serviceåtagandet, se punkt 3

e) uppdatera och versionshantera API:er, nationella specifikationer, ram-
verk och tekniska beskrivningar samt övrig information

f) ge support på de API:er som möjliggör för Producent att leverera data-
mängder

g) till Konsumenten tillhandahålla behörighet för tillgång till Producenters
datamängder som finns tillgängliga via Nationella geodataplattformen

h) tillhandahålla API:er som möjliggör för Konsumenten att söka och
hämta datamängder

i) tillhandahålla och uppdatera en webbplats med vid var tid gällande nat-
ionella specifikationer, ramverk och tekniska beskrivningar samt övrig
information som stöd för Producent och Konsument

j) administrera avtal

7 Lantmäteriets åtaganden avseende EU-direktivet In-
spire 

Om Producenten är en kommun tar Lantmäteriet på sig åtaganden enligt ne-
dan för de datamängder där kommunerna är informationsansvariga enligt 
förordningen om geografisk miljöinformation. Det innebär att: 
a) säkerställa att den nationella specifikationen är harmoniserad med

Inspire:s dataspecifikation
b) ta fram och publicera nationell visnings- och nedladdningstjänst som

följer kraven i Inspire. Det gäller de datamängder som tillgängliggörs
via Nationella geodataplattformen genom datavärd eller egna API:er.
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c) beskriva datamängderna och tjänsterna i Geodataportalen.

8 Ersättning 
Om Producenten är en kommun utgår, en engångsersättning om 50 000 kr 
vid anslutning till Nationella geodataplattformen när en första datamängd 
har tillgängliggjorts enligt gällande nationella specifikationer och tekniska 
beskrivningar. 

9 Personuppgifter och personuppgiftsbiträdesavtal 
(PUB-avtal) 

Producenten har personuppgiftsansvar för de datamängder som lagras hos 
Lantmäteriet och tillgängliggörs via Nationella geodataplattformen. 
I de fall datamängderna innehåller personuppgifter ska Producenten som 
personuppgiftsansvarig teckna ett PUB-avtal med Lantmäteriet som person-
uppgiftsbiträde. 

10 Personuppgiftsbehandling av Lantmäteriet 
I samband med avtalsteckning behöver Lantmäteriet samla in personuppgif-
ter som personuppgiftsansvarig. Information om hur Lantmäteriet behandlar 
personuppgifter finns på webbplats www.lantmateriet.se/personuppgifter el-
ler genom att kontakta Lantmäteriets Kundcenter. 

11 Tvist 
Detta avtal ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk lag. Tvist rörande 
tolkning eller tillämpning av detta avtal ska i första hand lösas genom för-
handling mellan parterna. Kan inte parterna enas, ska tvister angående tolk-
ningen och tillämpningen av avtalet och därmed sammanhängande frågor 
avgöras av svensk domstol. 

12 Force Majeure samt beslut av regering och riksdag 
Parterna ska vara befriade från avtalsförpliktelse om avtalsenlig prestation 
hindras av en omständighet som ligger utanför parts kontroll och som parten 
inte skäligen kunde förväntas ha räknat med eller tagit i beaktande vid tiden 
för avtalets ingående och vars följder parten inte heller skäligen kunde ha 
undvikit eller övervunnit (”Force Majeure”). Part har också rätt att häva av-
talet delvis eller i sin helhet, om Force Majeure inträder och det leder till att 
avtalet inte kan fullgöras delvis eller i sin helhet. Hävning ska föregås av en 
skriftlig framställning med angivande av orsak. 
Om parterna, på grund av beslut i riksdag och regering, är förhindrade att 
fullgöra hela eller delar av avtalet kan endera parten säga upp hela eller de-
lar av avtalet och/eller till denna kopplade bilagor. En uppsägningstid om tre 
månader ska dock tillämpas. 
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13 Ändringar och tillägg 
Ändringar av och tillägg till detta avtal ska ske som skriftligt tillägg till av-
talet och ska skriftligen godkännas av parterna för att vara gällande. 
På Lantmäteriets webbplats publiceras vid var tid gällande Producentavtal. 

14 Avtalets tidsperiod 
Detta avtal träder i kraft det datum då båda parterna har skrivit under. 
Om avtalet inte sägs upp förlängs det automatiskt med ett år i taget.  
Parterna kan skriftligen säga upp avtalet med iakttagande av sex månaders 
uppsägningstid. 
Vardera parten äger rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande om 
den andra parten väsentligen bryter mot sina åtaganden enligt detta avtal, 
och inte efter skriftligt påpekande rättat till missförhållandena inom rimlig 
tid. 
Vid uppsägning av Producentavtalet kommer berörda datamängder inte 
längre att tillgängliggöras via Nationella geodataplattformen och Lantmäte-
riet raderar befintliga kopior av datamängderna. 
Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, varav parterna har ta-
git varsitt. 

Ort och datum: 

För Lantmäteriet  

 Ort och datum: 

För   

Namnförtydligande 

Sofia Stjernlöf 
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AVTAL 

Personuppgiftsbiträdesavtal 

1 Inledning 

Organisation: 

Organisationsnummer: 

kallat personuppgiftsansvarig och Lantmäteriet, organisationsnummer 

202100–4888 nedan kallat personuppgiftsbiträde har denna dag träffat föl-

jande Personuppgiftsbiträdesavtal, nedan kallat ”Avtalet”. I Avtalet kan av-

talsparterna även, antingen för sig eller tillsammans, benämnas ”Part” re-

spektive ”Parter”. 

Detta avtal utgör en bilaga till av Parterna träffat avtal/överenskommelse om 

tillgängliggörande av datamängder via Nationella geodataplattformen, 

nedan kallat ”Producentavtalet”.

I Lantmäteriets roll som datavärd och samordnare av Nationella geoda-

taplattformen för Smartare samhällsbyggnad enligt det nämnda Producent-

avtalet kommer personuppgiftsbiträdet att behandla personuppgifter åt den 

personuppgiftsansvarige. 

Personuppgiftsbiträdesavtalet har därför utformats för att säkerställa parter-

nas uppfyllande av artikel 28.3 i Europaparlamentets och rådets förordning 

(EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med av-

seende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana 

uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsför-

ordning), här benämnd ”Dataskyddsförordningen”. 

I Avtalet anges rättigheter och skyldigheter för den personuppgiftsansvarige 

och personuppgiftsbiträdet vid behandling av personuppgifter på uppdrag av 

den personuppgiftsansvarige. Avtalet undantar inte personuppgiftsbiträdet 

från skyldigheter som personuppgiftsbiträdet omfattas av enligt 

Dataskydds-förordningen eller annan lagstiftning. 

Följande bilagor med den personuppgiftsansvariges instruktioner för biträ-

dets behandling av personuppgifter utgör en integrerad del av bestämmel-

serna i Avtalet. Begreppet ”Avtal” innefattar alltså detta dokument samt bi-

lagorna, om inte annat uttryckligen anges. 

Bilaga A, Information om behandlingen. Den innehåller Information om be-

handlingen av personuppgifter, inklusive behandlingens syfte och art, typ av 

Lantmäteriet, TELEFON 0771-63 63 63 E-POST lantmateriet@lm.se WEBBPLATS www.lantmateriet.se 
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personuppgifter, kategorier av registrerade och behandlingens varaktighet, 

etcetera. 

Bilaga B, Instruktion för behandlingen. Den innehåller den personuppgifts-

ansvariges anvisningar avseende behandlingen av personuppgifter, minimi-

uppsättningen av de säkerhetsåtgärder som krävs av personuppgiftsbiträdet, 

samt hur granskningar av personuppgiftsbiträdet och eventuella underleve-

rantörer ska utföras, etcetera. 

Bilaga C, Underbiträden. Den innehåller en lista med underleverantörer som 

är godkända av den personuppgiftsansvarige. 

Bilaga D, Övriga avtalsvillkor. En eventuell kompletterande bilaga kan vid 

behov användas för att beskriva frågor som inte omfattas av bilagorna A-C. 

Vid motstridighet har bestämmelserna i Avtalet företräde framför bestäm-

melser i andra avtal mellan parterna. I händelse av motsägelse mellan be-

stämmelserna i Avtalet och i bilagorna, ska bilagorna ges företräde, om inte 

omständigheterna uppenbarligen föranleder annat. 

Begrepp och termer i detta Avtal har samma betydelse som definierats i arti-

kel 4 Dataskyddsförordningen. Begreppet datavärd innefattar en roll som in-

begriper att lagra och tillgängliggöra för annan huvudmans räkning. 

2 Personuppgiftsansvariges ansvar 

Den personuppgiftsansvarige är ansvarig för att säkerställa att behandlingen 

av personuppgifter utförs i enlighet med Dataskyddsförordningen (se artikel 

24 Dataskyddsförordningen) och tillämpliga nationella dataskyddsbestäm-

melser och bestämmelser inom EU. 

Den personuppgiftsansvarige har rätt och skyldighet att besluta om syftet 

och medel för behandlingen av personuppgifterna. 

Den personuppgiftsansvarige är bland annat ansvarig för att den behandling 

av personuppgifter som personuppgiftsbiträden ombeds utföra har laglig 

grund. 

3 Behandling ska ske enligt instruktionerna 

Personuppgiftsbiträdet har inte rätt att behandla personuppgifterna för något 

annat syfte eller på annat sätt än vad som framgår av detta Avtal, om inte 

personuppgiftsbiträdet är skyldig att göra det enligt tvingande lagstiftning. 

Efterföljande, dokumenterade, anvisningar kan också ges av den personupp-

giftsansvarige under behandlingen av personuppgifterna. 

Om personuppgiftsbiträdet saknar behövliga instruktioner eller annan in-

formation för att utföra personuppgiftsbehandlingen ansvarar denne för att 

inhämta sådana från den personuppgiftsansvarige. Personuppgiftsbiträdet 

ska omedelbart informera den personuppgiftsansvarige om dess instrukt-

ioner och anvisningar enligt personuppgiftsbiträdets uppfattning inte följer 

Dataskyddsförordningen eller tillämpliga dataskyddsbestämmelser. 
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4 Sekretess och tystnadsplikt 

Personuppgifterna får inte obehörigen röjas. Personuppgiftsbiträdet ska se 

till att samtliga personer under dess ledning och kontroll som får tillgång till 

och som behandlar personuppgifter enligt Avtalet undertecknar ett tydligt 

sekretessåtagande eller omfattas av lagstadgad tystnadsplikt. 

Personuppgiftsbiträdet ska upprätta en förteckning över de personer som fått 

tillgång till personuppgifter. Förteckningen ska granskas och uppdateras re-

gelbundet. En persons tillgång till personuppgifter ska återkallas om det inte 

längre är nödvändigt att han/hon har tillgång. 

Personuppgiftsbiträdet ska på begäran av den personuppgiftsansvarige 

kunna visa att personer under dess ledning och kontroll iakttar ovannämnda 

sekretess. 

Tystnadsplikt, sekretessåtagande och skyldigheter enligt offentlighets- och 

sekretesslagen (2009:400) gäller även efter Avtalets upphörande. 

Personuppgiftsbiträdet ska utan dröjsmål skriftligen underrätta den person-

uppgiftsansvarige om eventuella kontakter med tillsynsmyndighet som rör 

eller kan vara av betydelse för behandling av personuppgifterna. Personupp-

giftsbiträdet har inte rätt att företräda den personuppgiftsansvarige eller 

agera för personuppgiftsansvarigs räkning gentemot tillsynsmyndigheter el-

ler andra myndigheter i frågor som rör eller kan vara av betydelse för be-

handling av personuppgifterna. 

5 Säkerhetsåtgärder 

I artikel 32 i Dataskyddsförordningen anges att med beaktande av den sen-

aste utvecklingen, genomförandekostnader och behandlingens art, omfatt-

ning, sammanhang och ändamål samt riskerna, av varierande sannolikhets- 

och allvarlighetsgrad, för fysiska personers rättigheter och friheter ska den 

personuppgiftsansvarige och personuppgiftsbiträdet vidta lämpliga tekniska 

och organisatoriska åtgärder för att säkerställa en säkerhetsnivå som är 

lämplig i förhållande till risken. 

Den personuppgiftsansvarige ska utvärdera riskerna avseende fysiska perso-

ners rättigheter och friheter vid behandlingen och vidta åtgärder för att 

minska dessa risker. Beroende på relevans kan dessa åtgärder inkludera föl-

jande: 

a) Pseudonymisering och kryptering av personuppgifter;

b) Möjligheten att säkerställa fortlöpande sekretess, integritet, tillgänglig-

het och motståndskraft i systemen och tjänsterna för behandlingen;

c) Möjligheten att återställa tillgängligheten och tillgången till personupp-

gifter inom rimlig tid vid en fysisk eller teknisk incident;

d) Ett förfarande för att regelbundet testa, undersöka och utvärdera effekti-

viteten i de tekniska och organisatoriska åtgärder som ska säkerställa be-

handlingens säkerhet.

Enligt artikel 32 i den allmänna dataskyddsförordningen ska personupp-

giftsbiträdet även – fristående från den personuppgiftsansvarige – utvärdera 
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riskerna för fysiska personers rättigheter och friheter vid behandlingen och 

vidta åtgärder för att minska dessa risker. Det innebär att den personupp-

giftsansvarige ska förse personuppgiftsbiträdet med all information som 

krävs för identifiering och utvärdering av sådana risker. 

Dessutom ska personuppgiftsbiträdet bistå den personuppgiftsansvarige i att 

säkerställa efterlevnad av den personuppgiftsansvariges skyldigheter enligt 

artikel 32 i dataskyddsförordningen, genom att bland annat förse den per-

sonuppgiftsansvarige med information avseende tekniska och organisato-

riska åtgärder som redan har genomförts av personuppgiftsbiträdet enligt ar-

tikel 32 i dataskyddsförordningen, samt all övrig information som krävs för 

att den personuppgiftsansvarige ska kunna fullgöra sin skyldighet enligt arti-

kel 32. 

Om den personuppgiftsansvarige bedömer att det utöver de åtgärder som re-

dan vidtagits enligt artikel 32 i dataskyddsförordningen krävs att personupp-

giftsbiträdet ska vidta ytterligare åtgärderför att minska identifierade risker, 

ska dessa åtgärder anges i bilaga B. 

6 Användning av annat personuppgiftsbiträde 

För att anlita ett annat personuppgiftsbiträde (nedan benämnt ”underbi-

träde”) för utförande av en specifik behandling på den personuppgiftsansva-

riges vägnar ska personuppgiftsbiträdet se till att uppfylla de krav som anges 

i artikel 28.2 och 28.4 i Dataskyddsförordningen. 

Personuppgiftsbiträdet får därför inte - för uppfyllande av sitt ansvar enligt 

detta Avtal - anlita ett underbiträde utan att den personuppgiftsansvarige 

först meddelat ett föregående specifikt skriftligt tillstånd, se stycket under 

detta. 

Personuppgiftsbiträdet får enbart anlita underbiträde med ett specifikt för-

handstillstånd från den personuppgiftsansvarige. Personuppgiftsbiträdet ska 

lämna in en begäran om ett specifikt tillstånd minst 60 dagar innan det be-

rörda underbiträdet ska anlitas. En förteckning över de underbiträden som 

redan har godkänts av den personuppgiftsansvarige återfinns i bilaga C. 

Om personuppgiftsbiträdet använder ett underbiträde för att utföra specifik 

behandling på uppdrag av den personuppgiftsansvarige, gäller samma data-

skyddsskyldigheter som anges i Avtalet för underbiträdet genom avtal eller 

annan rättsakt enligt EU:s eller medlemsstatens rätt, i synnerhet avseende 

tillräckliga garantier att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder 

på ett sådant sätt att behandlingen uppfyller kraven i Avtalet och Data-

skyddsförordningen. 

Personuppgiftsbiträdet ska därför kräva att underbiträdet som ett minimum 

fullgör de skyldigheter som gäller för personuppgiftsbiträdet enligt Avtalet, 

Dataskyddsförordningen och de nationella bestämmelserna. 

En kopia av ett sådant underbiträdesavtal och efterföljande ändringar ska på 

begäran av den personuppgiftsansvarige skickas till den personuppgiftsan-

svarige för att ge den personuppgiftsansvarige möjlighet att säkerställa att 



§ 74 Producentavtal för tillgängliggörande av datamängder via Nationella geodataplattformen - SUN-2022/51-1 Producentavtal för tillgängliggörande av datamängder via Nationella geodataplattformen : Bilaga 2 - Personuppgiftsbiträdesavtal

LANTMÄTERIET 

5(17) 

samma dataskyddsskyldigheter som anges i Avtalet gäller för underbiträdet. 

Avtalsvillkor avseende verksamhetsrelaterade frågor som inte påverkar det 

rättsliga dataskyddsinnehållet i underbiträdesavtalet behöver inte lämnas till 

den personuppgiftsansvarige. 

Om underbiträdet inte fullgör sina dataskyddsskyldigheter är personupp-

giftsbiträdet helt ansvarigt inför den personuppgiftsansvarige när det gäller 

fullgörandet av underbiträdets skyldigheter. Detta påverkar inte de registre-

rades rättigheter enligt Dataskyddsförordningen – särskilt de som föreskrivs 

i artiklarna 79 och 82 i dataskyddsförordningen – gentemot den personupp-

giftsansvarige och personuppgiftsbiträdet, inklusive underbiträdet. 

7 Överföring av personuppgifter till tredjeland 

Personuppgiftsbiträdet får överföra personuppgifter till tredjeland eller inter-

nationella organisationer endast om detta har skriftligen på förhand god-

känts av den personuppgiftsansvarige, ska utförs i enlighet med dess doku-

menterade instruktioner och i enlighet med kapitel V i Dataskyddsförord-

ningen. 

Om överföringar, som den personuppgiftsansvarige inte har anvisat att utfö-

ras, krävs enligt EU:s eller medlemsstatens lagstiftning som omfattar per-

sonuppgiftsbiträdet, ska personuppgiftsbiträdet informera den personupp-

giftsansvarige om det rättsliga kravet innan behandlingen utförs, om inte så-

dan information är förbjuden i lagstiftningen med hänsyn till allmänintres-

set. 

Utan dokumenterade anvisningar från den personuppgiftsansvarige har per-

sonuppgiftsbiträdet därför inte rätt att inom ramen för detta Avtal 

a) överföra personuppgifter till en personuppgiftsansvarig eller personupp-

giftsbiträde i ett tredjeland eller i en internationell organisation,

b) överföra behandlingen av personuppgifter till ett underbiträde i ett tred-

jeland, eller

c) låta personuppgifterna behandlas av ett personuppgiftsbiträde i ett tred-

jeland.

Den personuppgiftsansvariges anvisningar avseende överföring av person-

uppgifter till tredjeland, däribland, om tillämpligt, det överföringsverktyg 

enligt kapitel V i Dataskyddsförordningen som de bygger på, ska anges i bi-

laga B. 

8 Stöd till personuppgiftsansvarig 

Personuppgiftsbiträdet ska, med beaktande av behandlingens art, bistå den 

personuppgiftsansvarige med lämpliga tekniska och organisatoriska åtgär-

der, i den mån det är möjligt, i syfte att fullgöra den personuppgiftsansvari-

ges skyldigheter att besvara förfrågningar om utövande av den registrerades 

rättigheter enligt kapitel III i Dataskyddsförordningen. Detta innebär att per-

sonuppgiftsbiträdet, så långt det är möjligt, ska bistå den personuppgiftsan-

svarige vid den personuppgiftsansvariges efterlevnad av 



§ 74 Producentavtal för tillgängliggörande av datamängder via Nationella geodataplattformen - SUN-2022/51-1 Producentavtal för tillgängliggörande av datamängder via Nationella geodataplattformen : Bilaga 2 - Personuppgiftsbiträdesavtal

LANTMÄTERIET 

6(17) 

a) rätten till information när personuppgifter samlas i från den registrerade;

b) rätten till information när personuppgifter inte har erhållits från den regi-

strerade;

c) den registrerades rätt till tillgång;

d) rätten till rättelse;

e) rätten till radering (”rätten att bli bortglömd”);

f) rätten till begränsning av behandling;

g) anmälningsskyldighet avseende rättelse eller radering av personuppgif-

ter och begränsning av behandling;

h) rätten till dataportabilitet;

i) rätten att göra invändningar;

j) rätten att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundas på automati-

serad behandling, inbegripet profilering.

Personuppgiftsbiträdet ska dessutom, med beaktande av behandlingens art 

och den information som finns tillgänglig för personuppgiftsbiträdet, bistå 

den personuppgiftsansvarige för att säkerställa efterlevnad av 

a) den Personuppgiftsansvariges skyldighet att utan dröjsmål och vid be-

hov, inte senare än 72 timmar efter upptäckten, meddela personuppgifts-

incidenten till tillsynsmyndigheten såvida inte personuppgiftsincidenten

sannolikt inte innebär någon risk för fysiska personers rättigheter och

friheter;

b) den Personuppgiftsansvariges skyldighet att utan dröjsmål underrätta

den registrerade om personuppgiftsincidenten, när personuppgiftsinci-

denten troligen resulterar i en hög risk för fysiska personers rättigheter

och friheter;

c) den Personuppgiftsansvariges skyldighet att utföra en bedömning av den

påverkan som de planerade behandlingsåtgärderna får på skyddet av per-

sonuppgifter (en risk- och konsekvensbedömning av dataskyddet);

d) den Personuppgiftsansvariges skyldighet att samråda med den behöriga

tillsynsmyndigheten, före behandlingen där en konsekvensbedömning av

dataskyddet visar att behandlingen skulle innebära en hög risk om inga

åtgärder vidtas av den person-uppgiftsansvarige för att minska risken.

Parterna ska i bilaga B ange de lämpliga tekniska och organisatoriska åtgär-

der som personuppgiftsbiträdet ska bistå den personuppgiftsansvarige med, 

samt omfattningen för det stöd som krävs. 

9 Personuppgiftsincident 

Personuppgiftsbiträdet ska underrätta den personuppgiftsansvarige utan 

onödigt dröjsmål efter att ha fått vetskap om en personuppgiftsincident. 

Personuppgiftsbiträdets underrättelse ska, om möjligt, göras inom 36 tim-

mar efter att personuppgiftsbiträdet fått vetskap om incidenten, så att detta 

möjliggör för den personuppgiftsansvarige att fullgöra sin skyldighet att un-

derrätta behörig tillsynsmyndighet, jfr artikel 33 i Data-skyddsförordningen. 
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I enlighet med avsnitt 8 ska personuppgiftsbiträdet bistå den personupp-

giftsansvarige med att underrätta behörig tillsynsmyndighet om personupp-

giftsincidenten och bistå vid insamlingen av den information som anges ne-

dan, vilket enligt artikel 33.3 Dataskyddsförordningen ska ingå i den per-

sonuppgiftsansvariges anmälan till behörig tillsynsmyndighet: 

a) Personuppgiftens art, inbegripet, om så är möjligt, de kategorier av det

ungefärliga antalet registrerade som berörs, samt de kategorier och un-

gefärliga antal personuppgiftsposter som berörs;

b) De sannolika konsekvenserna av personuppgiftsincidenten;

c) De åtgärder som den personuppgiftsansvarige har vidtagit eller föresla-

git för att åtgärda personuppgiftsincidenten, inbegripet, när så är lämp-

ligt, åtgärder för att mildra dess potentiella negativa effekter.

10 Granskning och insyn 

Personuppgiftsbiträdet ska utan dröjsmål, på den personuppgiftsansvariges 

begäran, tillhandahålla all information som den personuppgiftsansvarige be-

höver för att kunna granska efterlevnaden av de skyldigheter som anges i ar-

tikel 28 Dataskyddsförordningen och detta Avtal. Personuppgiftsbiträdet ska 

även i övrigt underlätta och bidra till granskningar och inspektioner som ut-

förs av den personuppgiftsansvarige eller annan granskare på uppdrag av 

den personuppgiftsansvarige. 

Personuppgiftsansvarig har rätt att själv, eller genom oberoende tredje part, 

på egen bekostnad, genomföra granskning av personuppgiftsbiträdets be-

handling av personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning. Per-

sonuppgiftsansvarig ska i god tid underrätta personuppgiftsbiträdet om dess 

avsikt att genomföra sådan granskning. Granskning ska genomföras under 

personuppgiftsbiträdets normala arbetstid och på sådant sätt att påverkan på 

personuppgiftsbiträdets verksamhet minimeras.  

Vid anlitande av eventuellt underbiträde åtar sig personuppgiftsbiträdet att 

systematiskt granska underbiträdets behandling av personuppgifterna. Per-

sonuppgiftsbiträdet ska säkerställa en rättighet för personuppgiftsansvarig 

att tillsammans med personuppgiftsbiträdet utföra granskning av underbi-

träde. 

Personuppgiftsbiträdet ska ge de tillsynsmyndigheter som enligt tillämplig 

lagstiftning har tillgång till den personuppgiftsansvariges och personupp-

giftsbiträdets lokaler, eller ombud som agerar på uppdrag av sådana tillsyns-

myndigheter, tillgång till personuppgiftsbiträdets fysiska lokaler vid uppvi-

sande av relevant id-handling. 

11 Skadeståndsansvar 

Parternas ansvar för ersättning för skada som orsakats av personuppgiftsbe-

handling och för administrativa sanktionsavgifter följer av artiklarna 82 och 

83 i den allmänna dataskyddsförordningen samt av lagen (2018:218) med 

kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning. 
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Omfattningen eller fördelningen av skadeståndsansvaret mellan parterna el-

ler ansvaret för administrativa sanktionsavgifter enligt vad som följer av till-

lämpning av 11.1 ovan påverkas inte av vad som i övrigt kan ha reglerats 

mellan parterna i Producentavtalet. 

12 Avtalstid och radering av personuppgifter 

Avtalet träder i kraft när båda parterna har undertecknat det. 

Avtalet gäller tillsvidare och upphör först när personuppgiftsbiträdet slutat 

behandla personuppgifter för personuppgiftsansvarigs räkning.  

När personuppgiftsbehandlingen avslutas ska personuppgiftsbiträdet åter-

lämna alla personuppgifter till den personuppgiftsansvarige - på det sätt och 

i det format den personuppgiftsansvarige bestämmer - och radera befintliga 

kopior, såvida inte det på grund av lag, förordning, myndighetsföreskrifter 

eller beslut krävs att personuppgifterna lagras. Närmare instruktioner om 

återlämnande och radering ges i instruktionerna. 

För det fall personuppgiftsbiträdet på grund av lag, förordning, myndig-

hetsföreskrifter eller beslut är skyldigt att behålla personuppgifter även efter 

det att behandlingen avslutats får dessa uppgifter endast användas för det 

ändamål som framgår av den bestämmelse som föranleder att personuppgif-

terna behålls. Personuppgiftsansvarig ska skriftligen informeras. 

13 Lagval och tvistelösning 

Tolkning och tillämpning av avtalet ska ske enligt svensk rätt. Tvister mel-

lan parterna ska avgöras av behörig svensk domstol. 

14 Ändring av Avtalet 

Vardera parten har rätt att påkalla omförhandling av avtalsvillkoren om änd-

ringar i lagstiftning, tolkning av den, synliggjord personuppgiftsincident el-

ler myndighetsbeslut, e.d., ger anledning till en sådan omförhandling.   

Ändringar och tillägg i Avtalet ska vara skriftliga. 



§ 74 Producentavtal för tillgängliggörande av datamängder via Nationella geodataplattformen - SUN-2022/51-1 Producentavtal för tillgängliggörande av datamängder via Nationella geodataplattformen : Bilaga 2 - Personuppgiftsbiträdesavtal

LANTMÄTERIET 

9(17) 

15 Parternas kontaktpunkter 

Parterna ska använda följande kontakter/kontaktpunkter för detta Avtal. Vid 

förändringar avseende kontakter ska den andra parten omedelbart informe-

ras. 

För personuppgiftsansvarig: 

Namn: 

Roll: 

Telefonnummer: 

E-postadress:

För personuppgiftsbiträdet: 

Namn:  

Roll:  

Telefonnummer: 

E-postadress:

16 Underskrift 

Detta avtal har upprättats i två exemplar, varav parterna har tagit var sitt. 

Ort och datum Ort och datum 

Personuppgiftsansvarig,  Personuppgiftsbiträdet, 

 (ange organisation som är ansvarig) Lantmäteriet 

Namnförtydligande 

Sofia Stjernlöf

Enhetschef, Verksamhetsområde Geodata

Sofia Stjernlöf

026-63 30 48

sofia.stjernlof@lm.se
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Bilaga A Information om behandlingen 

A.1 Ändamålet med behandlingen av personuppgifter

Personuppgiftsbiträdet ska behandla personuppgifter genom att lagra och 

tillgängliggöra uppgifter för konsumenter i den Nationella geodataplattfor-

men för Smartare samhällsbyggnad. Personuppgiftsbiträdets ändamål med 

behandlingen är att uppfylla sina skyldigheter i egenskap av datavärd gente-

mot producenten (den personuppgiftsansvarige) enligt Producentavtalet. 

A.2 Behandlingens art

Personuppgiftsbiträdets behandling av personuppgifter på uppdrag av den 

personuppgiftsansvarige ska huvudsakligen avse: 

• Behandling av personuppgifter som ingår i de datamängder som den per-

sonuppgiftsansvarige överför till biträdet i egenskap av datavärd.

• Personuppgiftsbiträdet lagrar aktuella personuppgifter på sin server/i da-

tabas i syfte att möjliggöra tillgängliggörande i nationella geodataplatt-

formen.

• Personuppgiftsbiträdet genom direktåtkomst tillgängliggör aktuella per-

sonuppgifter för visning och nedladdning för konsumenter i nationella

geodataplattformen.

A.3 Typer av personuppgifter

Behandlingen inkluderar följande typer av personuppgifter om registrerade 

(personuppgiftsansvarige beskriver här typen av personuppgifter som be-

handlas, exempelvis; Namn, Telefonnummer, Adress, Fastighetsbeteckning): 

A.4 Kategorier av registrerade

Behandlingen inkluderar följande kategorier av registrerade (personupp-

giftsansvarige beskriver här kategorin av registrerade, exempelvis; Fastig-

hetsägare, Tjänstemän): 
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Bilaga B Instruktion för behandlingen 

B.1 Föremål/instruktion för behandlingen

Personuppgiftsbehandlingen avser personuppgifter som ingår i de data-

mängder som personuppgiftsansvarige överför till biträdet i egenskap av 

datavärd.  

Personuppgiftsbiträdet ska lagra aktuella personuppgifter på sin server/i da-

tabas i syfte att möjliggöra tillgängliggörande i Nationella geodataplattfor-

men.  

Personuppgiftsbiträdet ska tillgängliggöra aktuella personuppgifter genom 

direktåtkomst för visning och nedladdning för användare i Nationella geoda-

taplattformen. 

B.2 Säkerhet vid behandling

Nödvändiga krav för säkerhetsnivån med hänsyn till arten omfattningen, in-

nehållet och syftet med behandlingen samt risken för fysiska personers rät-

tigheter och friheter anges nedan. 

Säkerhetsåtgärder som personuppgiftsbiträdet åtminstone ska vidta vid be-

handlingen av personuppgifter: 

Avseende Åtgärd/krav 

Sekretess/integritet/tillgänglig-

het/motståndskraft i behandlingssy-

stemen 

Rutiner för tilldelning och borttag 

av behörigheter. Logisk åtkomst-

kontroll genom kontroll av behörig-

heter.  

Skydd mot skadlig kod. 

Backup och Disaster Recovery i en-

lighet med gällande Servicåta-

gande. 

Återställande och tillgång till upp-

gifter efter incident 

Säkerhetskopior. 

Backup och Disaster Recovery i en-

lighet med gällande Servicåta-

gande. 

Processer för utvärdering av säker-

hetsåtgärdernas effektivitet 

Säkerhetsverifieringar. 

Omvärldsanalys om förutsättning-

arna förändras. Då görs bedömning 

om ny säkerhetsverifiering är nöd-

vändig. 

Skydda data under överföring All överföring är krypterad. 

Skydda data vid lagring Datamängderna är logiskt separe-

rade samt behörighetskontroll. 
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Avseende Åtgärd/krav 

Fysiskt skydd av behandlingsplat-

ser 

Fysisk åtkomstkontroll, skydd mot 

brand, strömbortfall och vattenläck-

age. 

Loggning/spårbarhet Spårbarhet avseende läsning, för-

ändring och radering av uppgifter. 

Loggning av system- och program-

händelser. 

Reparation/service I enlighet med gällande Serviceåta-

gande. 

Reparation/service I enlighet med gällande Serviceåta-

gande. 

B.3 Stöd till den personuppgiftsansvarige

A) Personuppgiftsbiträdet ska på webbplatsen för Nationella geodataplatt-

formen tillhandahålla allmän information om fördelningen av person-

uppgiftsansvaret i syfte att tydliggöra för registrerade vart de kan vända

sig för att utöva sin rätt till tillgång till information.

B) Personuppgiftsbiträdet ska vid inkommen begäran om registrerades rät-

tigheter utan dröjsmål vidarebefordra begäran till den personuppgiftsan-

svarige.

C) Personuppgiftsbiträdet ska på begäran från personuppgiftsansvarig i en-

skilda fall, i den mån det är möjligt, bistå personuppgiftsansvarige med

de personuppgifter som biträdet behandlar för personuppgiftsansvariges

räkning i syfte att bistå den personuppgiftsansvarige att uppfylla skyl-

digheter i förhållande till den registrerades rätt till tillgång till informat-

ion.

D) Personuppgiftsbiträdet ska på begäran från personuppgiftsansvarig i en-

skilda fall, i den mån det är möjligt, bistå personuppgiftsansvarige gäl-

lande skyldigheter som rätten till rättelse, rätten till radering och rätten

till begränsning kan medföra.

E) I samband med konsekvensbedömning ska personuppgiftsbiträdet bistå

personuppgiftsansvarige med underlag från utförd risk- och sårbarhetsa-

nalys avseende Nationella geodataplattformen.

B.4 Lagringsperioder/raderingsåtgärder

Personuppgifter lagras så länge Producentavtalet mellan personuppgiftsan-

svarige och personuppgiftsbiträdet gäller. 

Därefter raderas personuppgifterna automatiskt av personuppgiftsbiträdet. 

Vid avslutande av personuppgiftsbehandlingen ska personuppgiftsbiträdet 

hantera personuppgifterna i enlighet med avsnitt 12 Avtalstid och radering 

av personuppgifter. 
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B.5 Behandlingsplats

Personuppgiftsbehandlingen sker i Lantmäteriets servrar i Sverige. 

B.6 Överföring till tredjeland

Om den personuppgiftsansvarige inte har angett anvisningar avseende över-

föringen av personuppgifter till ett tredjeland i klausulerna eller i efterföl-

jande dokument, har personuppgiftsbiträdet inte rätt att inom ramen för 

klausulerna utföra en sådan överföring. 

B.7 Granskningar/inspektioner

Personuppgiftsbiträdet ska utan onödigt dröjsmål som en del av sina garan-

tier, enligt artikel 28.1 i Dataskyddsförordningen, på den Personuppgiftsan-

svariges begäran kunna redovisa vilka tekniska och organisatoriska säker-

hetsåtgärder som används för att Behandlingen ska uppfylla kraven enligt 

PUB-avtalet och artikel 28.3.h i Dataskyddsförordningen. 

Personuppgiftsbiträdet ska minst en (1) gång om året granska säkerheten av-

seende Behandlingen genom en egenkontroll för att säkerställa att Behand-

lingen följer PUB-avtalet. Resultatet av sådan egenkontroll ska på begäran 

delges den Personuppgiftsansvarige. 

B.8 Incidenthantering

Personuppgiftsincident är varje säkerhetsincident som leder till oavsiktlig 

eller olaglig förstöring, förlust eller ändring av; obehörigt röjande av eller 

obehörig tillgång till personuppgift som behandlas. 

Personuppgiftsbiträdet ska: 

a) Tillhandahålla och vidta tekniska och praktiska åtgärder för att utreda

misstankar om någon obehörigen behandlat eller haft obehörig åtkomst

till personuppgifterna samt för att upptäcka oavsiktlig eller olaglig för-

störing, förlust eller ändring av personuppgifterna.

b) Dokumentera bedömning av om en säkerhetsincident utgör en person-

uppgiftsincident. Om det råder osäkerhet ska personuppgiftsbiträdet utan

dröjsmål underrätta personuppgiftsansvarig.

c) Vid personuppgiftsincident eller försök till personuppgiftsincident ska

personuppgiftsbiträdet utan dröjsmål underrätta personuppgiftsansvarig.

d) Dokumentera alla personuppgiftsincidenter och utan dröjsmål lämna

dokumentation till den Personuppgiftsansvarige innehållandes beskriv-

ning av

• personuppgiftsincidentens art innefattandes om möjligt, kategorier av

samt ungefärligt antal av registrerade som berörs, och kategorier av

och det ungefärliga antalet personuppgiftsposter som berörs

• kontaktuppgifter till de som har information

• sannolika konsekvenserna av personuppgiftsincidenten
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• åtgärder som personuppgiftsbiträdet vidtagit eller föreslagit för att åt-

gärda personuppgiftsincidenten inklusive eventuella åtgärder för att

mildra incidentens negativa effekter.

e) Om det inte är möjligt att lämna all information samtidigt får personupp-

giftbiträdet lämna den i omgångar utan dröjsmål.

f) Dokumentera uppföljande analys avseende om alla lämpliga tekniska

skyddsåtgärder och alla lämpliga organisatoriska åtgärder vidtogs för att

utan dröjsmål fastställa om en personuppgiftsincident inträffat. Doku-

mentationen ska utan dröjsmål lämnas till den Personuppgiftsansvarige.

Analysen ska utgå ifrån personuppgiftincidentens art, svårighetsgrad,

följder samt negativa effekter.

Personuppgiftsansvariges kontaktuppgifter för personuppgiftsincidenter: 

Namn: 

Roll: 

Telefonnummer:

E-postadress:
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Bilaga C Underbiträden 

Godkända underleverantörer 

Personuppgiftsansvarige godkänner följande underbiträden: 

Namn: 

Organisationsnummer: 

Adress: 

Beskrivning av behandlingen: 

Namn: 

Organisationsnummer: 

Adress: 

Beskrivning av behandlingen: 

Namn: 

Organisationsnummer: 

Adress: 

Beskrivning av behandlingen: 
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Namn: 

Organisationsnummer: 

Adress: 

Beskrivning av behandlingen: 

Namn: 

Organisationsnummer: 

Adress: 

Beskrivning av behandlingen: 

Namn: 

Organisationsnummer: 

Adress: 

Beskrivning av behandlingen: 
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Bilaga D Övriga avtalsvillkor 
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Handläggare 
Emelie Fragari 

Tjänsteskrivelse 
2022-04-29 

Diarienummer 
SUN-2022/200 

Samhällsutvecklingsnämnden 

Ansökan om statsbidrag för naturolyckor för framtagande av 
skyfallsplan 

Förslag till beslut 

Knivsta kommun söker statsbidrag för naturolyckor för att ta fram en skyfallskartering och en 
skyfallsplan för kommunen.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunen har under våren 2022 blivit beviljade LOVA-medel för att ta fram en 
skyfallskartering för tätorternas avrinningsområden. Nu avser samhällsbyggnadskontoret att 
söka statsbidrag för naturolyckor för att ta fram en skyfallskartering för övriga delar av 
kommunen samt för att arbeta fram en skyfallsplan för kommunen. Skyfallskarteringen och 
skyfallsplanen ska fungera som ett underlag i den fysiska planeringen samt för 
beredskapsenhetens arbete. Stödet finansierar upp till 60 procent av kostnaderna. De totala 
kostnaderna beräknas uppgå till cirka 2 miljoner kronor. Projektet ska pågå under fyra år 
(2023-2026). 

Ärendet 

Dagvattensystemen är till för att avleda vatten genom ledningar och öppna diken, men i 
samband med skyfall är dagvattensystemets kapacitet mycket begränsad i förhållande till 
regnets intensitet och volym. Markens infiltrationsförmåga räcker ofta inte till för att ta emot 
regnmängderna, vilket resulterar i avrinning på markytan som kan leda till översvämning. 
Beroende på var översvämningen inträffar kan den medföra allvarliga konsekvenser för 
exempelvis bebyggelse, infrastruktur och samhällsviktig verksamhet. 

När naturmark bebyggs i ett område förändras vattenbalansen. Ytavinningen ökar, 
infiltrationen minskar och grundvattennivån sänks. I Alsike och Knivsta pågår omfattande 
stadsutvecklingsprojekt vilket kommer att minska ytan där överskottsvatten kan hanteras. 

Klimatförändringen väntas påverka de mest extrema regnen, det vill säga ökad risk för skyfall 
och översvämningar. Ett regn som vi idag betraktar som ett 100-årsregn kommer att inträffa 
oftare i framtiden. 

Klimatförändringen och stadsutvecklingsprojekt ökar alltså översvämningsrisken i våra 
tätorter, men genom ett förebyggande och långsiktigt arbete kan tätorterna anpassas både 
för dagens och framtida skyfall. Målet är att kunna genomföra kommunens 
stadsutvecklingsprojekt och samtidigt hantera de risker som är förenade med skyfall på ett 
ändamålsenligt tillvägagångsätt. Därmed behöver en skyfallsplan samt skyfallskartering tas 
fram för Knivsta kommun. Skyfallsplan är en långsiktig och konkret handlingsplan för hur 
staden ska rustas mot skyfall och skyfallskartering visar på de sårbara platserna i 
kommunen.  
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Kommunen har under våren 2022 blivit beviljade LOVA-medel för att ta fram en 
skyfallskartering för tätorternas avrinningsområden. Nu avser samhällsbyggnadskontoret att 
söka statsbidrag för naturolyckor för att ta fram en skyfallskartering för övriga delar av 
kommunen samt för att arbeta fram en skyfallsplan för kommunen. Skyfallskarteringen och 
skyfallsplanen ska fungera som ett underlag i den fysiska planeringen samt för 
beredskapsenhetens arbete. Stödet finansierar upp till 60 procent av kostnaderna. De totala 
kostnaderna beräknas uppgå till cirka 2 miljoner kronor. Projektet ska pågå under fyra år 
(2023-2026). 

Ekonomisk konsekvensanalys 

Om projektmedel beviljas erhålls medel som motsvarar 60 procent av projektets förväntande 
kostnader. Kommunens medfinansiering av resterande 40 procent sker i form av nedlagd tid 
i projektet.  

Barnkonsekvensanalys 

Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande, 2022-04-29 

Beslutet ska skickas till 

Akten 

Jenny Rydåker Maria Cassel 

Samhällsbyggnadschef Tf planchef
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Barnchecklista inför beslut 

1. Påverkar beslutet barn?

Ja Nej 

Ansökan om statsbidrag för naturolyckor för framtagande av skyfallsplan och 
skyfallskartering påverkar endast förvaltningens ordinarie verksamhet. 

Om, ja fortsätt med frågorna. 

2. Hur har barns bästa beaktats?

3. Beskriv eventuella intressekonflikter.

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett?

Ja Nej 

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument 

Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt 
hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats. 

Enligt FN är alla under 18 år 

att betrakta som barn 
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Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer 
Jenny Rydåker Datum SUN-2022/217 
Samhällsbyggnadschef 2022-05-10 

  Samhällsutvecklingsnämnden 

Samråd om förslag till ny avfallsplan 2023-2030 

Förslag till beslut 

Samhällsutvecklingsnämnden beslutar att ny avfallsplan för Knivsta kommun,
inklusive bilagor och miljökonsekvensbeskrivning (MKB), i enlighet med förslag ställs
ut för samråd enligt 15 kap. 42 § miljöbalken.

Sammanfattning av ärendet 
Föreliggande förslag till ny avfallsplan har tagits fram i samverkan med Håbo, Sigtuna och 
Upplands-Bro 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 efter beslut och pågår till 30 september.  
Beslut om antagande sker i kommunfullmäktige preliminärt runt årsskiftet 2022/2023 med 
målsättning att avfallsplanen ska vara gällande från 2023-04-01.  

Ärendet 
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/styrelse 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:  

• 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.
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• 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.

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.  

Ekonomisk konsekvensanalys 
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.

•
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• 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:  

• Upphandling - utveckling av rutiner och krav

• Förebyggande av farligt avfall inom kommunkoncernen - Fasa ut kemikalier och
produkter, som innehåller farliga ämnen i kommunkoncernen.

• 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. 

Barnkonsekvensanalys  
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-10 
Förslag till ny avfallsplan 2023-2030  
Bilaga 1 – 7 till avfallsplanen, varav bilaga 6 utgör MKB 

Jenny Rydåker 

Samhällsbyggnadschef 

Beslutet ska expedieras till: 

Akten 
Samhällsbyggnadschef 
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Barnchecklista inför beslut 

1. Påverkar beslutet barn?

Ja x Nej  

Förklara oavsett svar.

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.

• Minskade 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.

• Minskade 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 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.  

Om, ja fortsätt med frågorna. 

2. Hur har barns bästa beaktats?

Se ovan

3. Beskriv eventuella intressekonflikter.

4. Har barn fått uttrycka sina åsikter?

Ja  Nej x

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 
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för Håbo, Knivsta, Sigtuna och Upplands-Bro kommuner
AVFALLSPLAN 2023 – 2030

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.

Bilagor
1. Handlingsplan med aktiviteter
2. Styrmedel
3. Nuvarande avfallshantering
4. Nedlagda deponier
5. Uppföljning av tidigare avfallsplan
6. Miljöbedömning (MKB)
7. Framtida avfallsmängder, insamlingssystem och anläggningar

Slutnoter är placerade i Bilaga 3
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Håbo, Knivsta, Sigtuna och Upplands-Bro kommuner,
i denna avfallsplan benämnda som:

Kommunerna
har tagit fram avfallsplanen tillsammans.

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.

Bakgrund
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

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.

Det har genomförts gemensamma wor ksh op ’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.

Produktion

Konsumtion
Avfalls-
hantering

Från avfall
till resurs
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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
tillgänglig 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
betraktas som en resurs.

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

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
återanvändning samt Från avfall till resurs.

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.

Förebyggande och återanvändning

Avfall till resurs

Minskad miljöpåverkan

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
ekonomi2

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, bygg-
och 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 bygg-
och rivningsavfall samt arbete för att minska matsvinn i skolor och omsorg.

Indikatorer:

Total mängd kommunalt avfall5, 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 utföras
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 avfall9 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 avfall11, %
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 vidareut-
veckla tillgänglighet och service.

Det är framför allt:

Informationsinsatser, exempelvis genom att vidareutveckla kommunernas app för avfalls-
hantering 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 invånarna som är nöjda med kommunen som leverantör av avfallstjänster,
%12

Målvärde: Uppåtgående trend

Andel hushåll i småhus och i fler-bostadshus, som har tillgång till fastighetsnära
insamling för både förpackningar och returpapper, % Målvärde: 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 Genom-
föra

Ut-
värdera

Förbättra
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BILAGA 1 
HANDLINGSPLAN MED 
AKTIVITETER 
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1 Förebyggande och återanvändning av avfall 
 

Aktiviteter  Ansvarig/ 
Samordnare 
Håbo 

Ansvarig/ 
Samordnare 
Knivsta 

Ansvarig/ 
Samordnare 
Sigtuna 

Ansvarig/ 
Samordnare 
Upplands-Bro 

Tidplan 

Information och utbildning: Ta fram gemensamt material som kan användas i 
alla kommunerna och även på andra sätt genomföra informationsinsatser och 
utbildningar med gemensamma resurser. Arbetet med informationsmaterial 
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 

Avfalls-
ansvarig 
nämnd 

Avfalls-
ansvarig 
nämnd 

Avfalls-
ansvarig 
nämnd 

Avfalls-
ansvarig 
nämnd 

2023 och 
insats 
varje år 



Aktiviteter  Ansvarig/ 
Samordnare 
Håbo 

Ansvarig/ 
Samordnare 
Knivsta 

Ansvarig/ 
Samordnare 
Sigtuna 

Ansvarig/ 
Samordnare 
Upplands-Bro 

Tidplan 

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

Kommun-
styrelsen 

Kommun-
styrelsen 

Kommun-
styrelsen 

Kommun-
styrelsen 

2023 och 
insats 
varje år 

Gemensam workshop för representanter från upphandlingsenheterna, om 
hur rutiner och krav i upphandlingar kan användas för att förebygga avfall och 
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. 
 

Kommun-
styrelsen 

Kommun-
styrelsen 

Kommun-
styrelsen 

Kommun-
styrelsen 

En varje 
år 



Aktiviteter  Ansvarig/ 
Samordnare 
Håbo 

Ansvarig/ 
Samordnare 
Knivsta 

Ansvarig/ 
Samordnare 
Sigtuna 

Ansvarig/ 
Samordnare 
Upplands-Bro 

Tidplan 

Återanvändning inom kommunkoncernen: Vidareutveckla möjligheter till 
återanvändning.  
 
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. 
 

Kommun-
styrelsen 

Kommun-
styrelsen 

Kommun-
styrelsen 

Kommun-
styrelsen 

2023 och 
insats 
varje år 

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

 

Avfalls-
ansvarig 
nämnd 

Avfalls-
ansvarig 
nämnd 

SIVAB Avfalls-
ansvarig 
nämnd 

2023 

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

Kommun-
styrelsen 

Kommun-
styrelsen 

Kommun-
styrelsen 

Kommun-
styrelsen 

2023 och 
insats 
varje år 



Aktiviteter  Ansvarig/ 
Samordnare 
Håbo 

Ansvarig/ 
Samordnare 
Knivsta 

Ansvarig/ 
Samordnare 
Sigtuna 

Ansvarig/ 
Samordnare 
Upplands-Bro 

Tidplan 

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. 
 
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 bygg- 
och 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. 

Kommun-
styrelsen 

Kommun-
styrelsen 

Kommun-
styrelsen 

Kommun-
styrelsen 

2023 och 
insats 
varje år 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 



2 Från avfall till resurs 
 

Aktiviteter  Ansvarig/ 
Samordnare 
Håbo 

Ansvarig/ 
Samordnare 
Knivsta 

Ansvarig/ 
Samordnare 
Sigtuna 

Ansvarig/ 
Samordnare 
Upplands-Bro 

Tidplan 

Information om materialåtervinning, bland annat om: 

- Vidareutveckla information om vad som ska sorteras och hur 
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. 
 

Avfalls-
ansvarig 
nämnd 

Avfalls-
ansvarig 
nämnd 

SIVAB Avfalls-
ansvarig 
nämnd 

2023 och 
insats 
varje år 

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

Avfalls-
ansvarig 
nämnd 

Avfalls-
ansvarig 
nämnd 

SIVAB Avfalls-
ansvarig 
nämnd 

Vart 
tredje år 

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

Avfalls-
ansvarig 
nämnd 

Avfalls-
ansvarig 
nämnd 

SIVAB Avfalls-
ansvarig 
nämnd 

2023 och 
insats 
varje år 



Aktiviteter  Ansvarig/ 
Samordnare 
Håbo 

Ansvarig/ 
Samordnare 
Knivsta 

Ansvarig/ 
Samordnare 
Sigtuna 

Ansvarig/ 
Samordnare 
Upplands-Bro 

Tidplan 

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

Kommun-
styrelsen 

Kommun-
styrelsen 

Kommun-
styrelsen 

Kommun-
styrelsen 

2023 och 
insats 
varje år 

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. 
 

Kommun-
styrelsen 

Kommun-
styrelsen 

Kommun-
styrelsen 

Kommun-
styrelsen 

2023 och 
insats 
varje år 



Aktiviteter  Ansvarig/ 
Samordnare 
Håbo 

Ansvarig/ 
Samordnare 
Knivsta 

Ansvarig/ 
Samordnare 
Sigtuna 

Ansvarig/ 
Samordnare 
Upplands-Bro 

Tidplan 

Avfall från behandling av avloppsvatten 
Fortsatt arbete för att säkerställa att slam från behandling av 
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. 
 

Kommun-
styrelsen 

Kommun-
styrelsen 

SIVAB Tekniska 
nämnden 

2023 och 
insats 
varje år 



3 Minskad miljöpåverkan 
 

Aktiviteter Ansvarig/ 
Samordnare 
Håbo 

Ansvarig/ 
Samordnare 
Knivsta 

Ansvarig/ 
Samordnare 
Sigtuna 

Ansvarig/ 
Samordnare 
Upplands-Bro 

Tidplan 

Nedskräpning 

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. 

Kommun-
styrelsen 

Kommun-
styrelsen 

Kommun-
styrelsen 

Kommun-
styrelsen 

2023 och 
insats 
varje år 

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

Kommun-
styrelsen 

Kommun-
styrelsen 

Kommun-
styrelsen 

Kommun-
styrelsen 

2023 och 
insats 
varje år 



Aktiviteter Ansvarig/ 
Samordnare 
Håbo 

Ansvarig/ 
Samordnare 
Knivsta 

Ansvarig/ 
Samordnare 
Sigtuna 

Ansvarig/ 
Samordnare 
Upplands-Bro 

Tidplan 

Kartlägga nedskräpning genom skräpmätning, i enlighet med metod som SCB 
och Håll Sverige Rent har tagit fram. Mätningar är ett verktyg för att studera 
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. 
 

Kommun-
styrelsen 

Kommun-
styrelsen 

Kommun-
styrelsen 

Kommun-
styrelsen 

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.  
 

Kommun-
styrelsen 

Kommun-
styrelsen 

Kommun-
styrelsen 

Kommun-
styrelsen 

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.  

 

Kommun-
styrelsen i 
samarbete 
med Bygg- 
och 
miljönämnde
n 

Kommun-
styrelsen 

Bygg- och 
miljönämnde
n och SIVAB 

Bygg- och 
miljönämnde
n i samarbete 
med avfalls-
ansvarig 
nämnd 

2023 och 
insats 
varje år 
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Samordnare 
Håbo 

Ansvarig/ 
Samordnare 
Knivsta 

Ansvarig/ 
Samordnare 
Sigtuna 

Ansvarig/ 
Samordnare 
Upplands-Bro 

Tidplan 

Nedlagda deponier 
Detta avser komplettering av dokumentation och genomförande av 
undersökningar där det behövs. Planera och dokumentera vilka 
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. 
 

Bygg- och 
miljö-
nämnden  

Kommun-
styrelsen 

Kommun-
styrelsen 

Kommun-
styrelsen 

2026 

 

2030 

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. 
 

Kommun-
styrelsen 

Kommun-
styrelsen 

Kommun-
styrelsen 

Kommun-
styrelsen 

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. 

Avfalls-
ansvarig 
nämnd 

Avfalls-
ansvarig 
nämnd 

SIVAB Avfalls-
ansvarig 
nämnd 

2024, 

2026, 

2028 

 



4 Tillgänglighet och service 
 

Aktiviteter  Ansvarig/ 
Samordnare 
Håbo 

Ansvarig/ 
Samordnare 
Knivsta 

Ansvarig/ 
Samordnare 
Sigtuna 

Ansvarig/ 
Samordnare 
Upplands-Bro 

Tidplan 

Information, inklusive följande moment: 
• Utveckla appen om avfallshantering och ha mer 

kommunikation i appen 
• 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. 
 

Avfalls-
ansvarig 
nämnd 

Avfalls-
ansvarig 
nämnd 

SIVAB Avfalls-
ansvarig 
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”. 
 

Avfalls-
ansvarig 
nämnd 

Avfalls-
ansvarig 
nämnd 

SIVAB Avfalls-
ansvarig 
nämnd 

2023,  

2026, 

2029 
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Ansvarig/ 
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Sigtuna 

Ansvarig/ 
Samordnare 
Upplands-Bro 

Tidplan 

Fysisk planering 
Fysisk planering för användning av hållbara och effektiva 
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. 
 

Kommun-
styrelsen 

Kommun-
styrelsen 

Bygg- och 
miljönämnde
n i samarbete 
med SIVAB 

Bygg- och 
miljönämnde
n i samarbete 
med avfalls-
ansvarig 
nämnd 

2024, 

2028 

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

Avfalls-
ansvarig 
nämnd 

Avfalls-
ansvarig 
nämnd 

Avfalls-
ansvarig 
nämnd 

Avfalls-
ansvarig 
nämnd 

2024, 

2026, 

2028 
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. 
 

Avfalls-
ansvarig 
nämnd 

Avfalls-
ansvarig 
nämnd 

SIVAB Avfalls-
ansvarig 
nämnd 

2023,  

2026, 

2029 
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Samordnare 
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Ansvarig/ 
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Tidplan 

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. 
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Avfalls-
ansvarig 
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ansvarig 
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1 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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6 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. 
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1 Inledning 
Håbo, Knivsta, Sigtuna och Upplands-Bro kommuner samarbetar i arbetet med att 
ta fram avfallsplan. I denna bilaga till avfallsplan avseende Håbo, Knivsta, Sigtuna 
och Upplands-Bro kommuner (nedan benämnda kommunerna) beskrivs 
förhållanden som påverkar avfallets mängd och sammansättning, såsom antal 
invånare, antal hushåll fördelat på olika boendeformer och näringslivets struktur. 
Därefter beskrivs nuvarande avfallsmängder samt hantering av dessa i form av 
insamlingssystem och avfallsbehandling. 

Beskrivningen är uppdelad på: 

• Avfall som omfattas av kommunalt ansvar:  

- Hushållens mat-, rest-, grovavfall, returpapper, latrin, slam, 
fosforfilter och farligt avfall  

- Därmed jämförligt avfall från verksamheter 

• Avfall som omfattas av producentansvar: förpackningar, däck, bilar, elavfall, 
batterier samt läkemedel. 

• Övrigt avfall: industriavfall, bygg- och rivningsavfall med mera. 

Från och med 1 januari 2022 är returpapper under kommunalt avfallsansvar. För 
avfall som omfattas av kommunalt ansvar anges mängder samt hur det samlas in 
och behandlas. För avfall som inte omfattas av kommunalt ansvar anges översiktliga 
uppgifter. 

När detta skrivs (första kvartalet 2022) pågår en remissrunda på de förslag som lagts 
fram av den utredning som gjorts under 2021 gällande ansvaret för insamling av 
förpackningar. Ett av förslagen är att ansvaret för insamlingen av förpackningar läggs 
på kommunerna och att detta finansieras av förpackningsproducenterna. 
Regeringen kommer troligtvis att fatta beslut under sommaren år 2022. 

 

 

I denna samrådsversion av avfallsplanen visas statistik som avser år 2020. Efter 
samrådet har genomförts kommer statistik för år 2021 att finnas tillgänglig och 
uppgifterna uppdateras innan avfallsplanen beslutas. När samrådshandlingen 
sammanställs finns inte all statistik klar. Denna text tas bort efter samrådet. 
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2 Beskrivning av kommunerna 

2.1 Geografiskt läge och infrastruktur 
Kommunerna Håbo, Knivsta, Sigtuna och Upplands-Bro är alla belägna i landskapet 
Uppland men tillhör två olika län; Stockholms län (Sigtuna och Upplands-Bro) och 
Uppsala län (Håbo och Knivsta). Tillsammans har kommunerna en landareal på 
ungefär 990 km2. Markanvändningen domineras i alla kommunerna av skogsmark.
  

Tabell 1 Kommunernas landareal, km2. Källa: SCB 

 Landareal (km2) 

Håbo 144 

Knivsta 282 

  

Sigtuna 328 

Upplands-Bro 235 

 

I kommunerna finns ett antal kommunikationer som är av nationell och regional 
betydelse. Här finns Sveriges huvudflygplats, Arlanda flygplats. Här finns även 
järnvägarna Mälarbanan, Ostkustbanan och Arlandabanan, som alla är av stor 
strategisk betydelse för samspelet och pendlingsutbytet med angränsade 
kommuner och regioner. E4:an passerar i nord-sydlig riktning genom regionen och 
är av stor nationell och regional betydelse för vägtrafiken i stråket Uppsala-
Stockholm samt för kopplingen mot Arlandaområdet via Arlandaleden. I ost-västlig 
riktning passerar E18 och den hårt trafikerade väg 263 som förbinder västra 
Mälardalen med Stockholm respektive Arlandaregionen. 

2.2 Befolkning och bebyggelse 
Kommunerna har tillsammans nästan 120 900 invånare. Kommunernas respektive 
antal invånare varierar i storlek, se nedan i Tabell 2. Mellan 2019 och 2020 ökade 
befolkningen i alla kommunerna. Mest ökade befolkningen i Upplands-Bro (med 
cirka 850 personer) och minst i Håbo (med 85 personer). 

Fördelningen över invånare boende i tätort och på landsbygd är ungefär samma i de 
olika kommunerna. I Håbo, Sigtuna och Upplands-Bro bor drygt 90% av 
befolkningen i tätort och mindre än 10 % på landsbygden. I Knivsta bor strax över 70 
% i tätort och omkring 30 % på landsbygden. 
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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. 

 Invånare Hushåll i villa Hushåll i 
flerbostadshus 

Fritidshus 

Håbo 22 019 6 041 2 916 313 

Knivsta 19 106 4 653 2 474 440 

Sigtuna 49 537 6 805 12 384 431 

Upplands-Bro 30 195 5 487 7 105 741 

 
Den vanligaste formen av permanentboende i Håbo och Knivsta kommuner är villa. 
Baserat på uppgifter om antal gästnätter bedöms säsongsvariationerna i relation till 
permanentboende befolkning vara ca 190 personer för Håbo och ca 100 personer 
för Knivsta1. 

Den vanligaste formen av permanentboende i Sigtuna och Upplands-Bro kommuner 
är lägenhet. Baserat på uppgifter om antal gästnätter bedöms variationerna i 
relation till permanentboende befolkning vara omkring 2 570 personer för Sigtuna. 
Sigtuna kommun en av Sveriges alla kommuner som i förhållande till folkmängden 
har flest gästnätter. Motsvarande uppgift för Upplands-Bro är ca 140 personer. 

2.3 Näringslivsstruktur 
Näringslivet i kommunerna uppvisar en stor bredd. I samtliga kommuner är 
kommunen den största arbetsgivaren. I Upplands-Bro utgör Livgardet största 
verksamheten efter kommunen. I Upplands-Bro byggs det även mycket lokaler för 
företag längs E18. I Sigtuna är SAS och andra företag med anknytning till 
flygbranschen och Arlanda de största arbetsgivarna efter kommunen.  

Tabell 3 Dominerande branscher och stora arbetsgivare uppdelat per kommun 

  Dominerande 
branscher 

Stora arbetsgivare 

Håbo Tillverkning, handel, 
tjänsteföretag 

Håbo kommun, Gyproc, Benders, Ica Maxi  

Knivsta Plastindustri Knivsta kommun, Habia Teknoflour 

Sigtuna Logistik, besöksnäring Sigtuna kommun, SAS,  

Upplands-Bro Byggverksamhet, lager 
och logistik samt 
tjänsteföretag 

Upplands-Bro kommun, Livgardet, Zalando 

 

                                                 
1 Enligt Avfall Webs position A3 
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2.4 Ansvar för avfallsfrågor 
Kommunerna har ett stort ansvar för hanteringen av avfall men det är flera aktörer 
som har ansvar för olika delar av avfallshanteringen. Kommunerna är både 
beslutsfattare, utförare och tillstånds-/tillsynsmyndighet i avfallshanteringen. 

Avfallslämnaren har ett grundläggande ansvar enligt Miljöbalkens 15 kap 5 § att se 
till att avfallet hanteras på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt. Det innebär 
även ett ansvar för att avfallet sorteras och lämnas till de insamlingssystem som 
tillhandahålls. Ansvaret innefattar också till exempel att som verksamhetsutövare 
försäkra sig om att den som transporterar bort avfall som kommunen inte ansvarar 
för att transportera.  

Kommunerna har en grundläggande roll i avfallshanteringssystemet och ska se till 
att avfall från hushåll och liknande avfall från verksamheter tas om hand. Detta har 
sin grund i Miljöbalken där det framgår av 15 kap 20 § att kommunen har ansvar för 
kommunalt avfall2 (avfall från hushåll och liknande avfall), avfallsfraktioner från 
enskilda avloppsanläggningar samt bygg- och rivningsavfall som inte uppkommit i 
kommersiell verksamhet. Förenklat innebär det att kommunen ansvarar för allt 
avfall som uppkommer på ställen där människor uppehåller sig, som på 
arbetsplatser, skolor och vårdinrättningar. Exempel på sådant avfall är mat- och 
restavfall samt uttjänta möbler.3  

Kommunerna har även ansvar för det verksamhetsavfall som uppstår i kommunala 
verksamheter, exempelvis reningsverk, energianläggningar, och 
fastighetsförvaltning. 

Kommunerna ansvarar också för nedskräpningsfrågor, enligt gaturenhållningslagen. 
Det omfattar till exempel att tömma papperskorgar och andra typer av behållare för 
avfall på allmänna platser, samt gaturenhållning. Undantag i ansvar gäller för platser 
längs statliga vägar, dessa faller under Trafikverkets ansvar.  

Kommunerna ansvarar också för att upprätta en avfallsplan för förebyggande och 
hantering av avfall inom kommunen.  

Producenter av vissa produkter ansvarar för att samla in, bortforsla, 
materialåtervinna och/eller energiåtervinna det avfall som uppstår då produkten 
kasseras. Syftet med producentansvaret är att stimulera till framtagande av 
produkter som är mer resurssnåla och lättare att återvinna och som inte innehåller 
farliga ämnen. Producentansvar finns för närvarande för: förpackningar (papper, 
plast, metall, glas), batterier, glödlampor, el-produkter, bilar och däck. 
Producentansvaret för returpapper har upphört och returpapper är från och med 1 
januari 2022 under kommunalt ansvar. Producentansvaret förutsätter att förbrukare 
och konsumenter sorterar ut förpackningar, batterier med mera och lämnar dessa 
avfallsslag till de insamlingssystem som erbjuds. En kommun kan också bedriva 
insamling av förpackningar inom kommunen utan särskilt tillstånd, förutsatt att det 
insamlade materialet lämnas till ett insamlingssystem som har tillstånd. När detta 
skrivs (första kvartalet 2022) pågår en remissrunda på de förslag som lagts fram i 

                                                 
2 Se även ”Vägledning till definitionen av kommunalt avfall, Version 1”. Naturvårdsverket 2021-09-24 
3 ”Vägledning till definitionen av kommunalt avfall, Version 1”. Naturvårdsverket 2021-09-24 
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den utredning som gjorts under 2021 gällande ansvaret för insamling av 
förpackningar. Utredningen föreslår att ansvaret för insamlingen av förpackningar 
läggs på kommunerna och att detta finansieras av förpackningsproducenterna. 

Verksamhetsutövare som ger upphov till avfall, som inte omfattas av kommunalt 
ansvar, har hela ansvaret för att avfallet genomgår en fullständig behandling och för 
kostnaderna för att hantera det avfall som har producerats, enligt 15 kap. 11a § 
miljöbalken.  

Fastighetsinnehavare ansvarar för det avfall som uppstår på fastigheten. 
Fastighetsinnehavare ska följa bestämmelserna i kommunernas avfallsföreskrifter 
för avfallshantering om sortering och övrig hantering av avfallet. 
Fastighetsinnehavare är betalningsskyldig för avfallstjänster som behövs för det 
avfall som uppstår och som kommunerna ansvarar för.  

3 Avfall som omfattas av kommunalt ansvar 

3.1 Förebyggande och återbruk 
I kommunerna finns många möjligheter för det enskilda hushållet att förebygga och 
återbruka avfall. I samtliga kommuner finns secondhandverksamheter som tar emot 
och säljer kläder, möbler och andra prylar.  

På återvinningscentralen i Håbo kommun finns den så kallade Skattkammaren där 
besökare kan lämna eller fynda saker. Skattkammaren samarbetar även med Bålsta 
Centrum där återbrukade saker visas upp i en lokal under en period (cirka 1 månad) 
för att inspirera till återbruk. Därefter lämnas sakerna ut till intresserade besökare. 
På återvinningscentralen kan besökare lämna visst byggavfall till återbruk, till 
exempel isolering, kakel, klinker och tryckimpregnerat virke. I Håbo kommun finns 
även Fritidsbanken. Samarbete finns också med Naturskyddsföreningen som 
anordnar klädbytardagar.  

Knivsta kommun har ett eget återbruk på Kretsloppsparken. Andra möjligheter som 
finns för kommuninvånare att förebygga avfall eller återbruka är exempelvis 
Fritidsbanken, Röda Korset och Varuförmedlingen. 

I Sigtuna kommun finns en återbruksverksamhet som tar emot produkter som är 
oönskade men brukbara. Saker kan inlämnas både direkt till verksamhetens lokal i 
Valsta och till mottagning för återbruk på återvinningscentralen. Innanför 
kommungränsen erbjuds hämtning av produkter som kan återanvändas. Sigtuna 
Vatten & Renhållning AB genomför flera så kallade återvinningshelger per år där en 
mobil hämtstation ställs ut på en av kommunen angiven plats för bemannad 
mottagning av bland annat husgeråd, mindre möbler och kläder som skänks till 
återbruk. Det finns även en Returbil som ställs upp på vardagskvällar i 
flerbostadshusområden. Det finns också flera andra aktörer på second-hand-
marknaden, exempelvis Röda Korset och diverse loppmarknader. Till butiken Love 
and Hope går det att lämna allt från heminredning och kläder till möbler. Till 
Återbruket går det att skänka möbler och husgeråd utom kläder, sanitetsporslin eller 
vitvaror. Fritidsbanken, där fritidsutrustning kan lånas, startade sin verksamhet i 
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kommunen under 2021. Kultur- och Fritidsförvaltningen organiserar prylbytar-dagen 
på hösten.  

I Upplands-Bro kommun finns en separat byggnad som heter Bytesboden på Brunna 
kretsloppscentral där besökare kan byta sina prylar (ingen försäljning sker). 
Kommuninvånare kan lämna en sak för att få en annan sak, oavsett värde. 
Bytesboden är bemannad och är öppen kl. 11:00 – 16:00 på tisdagar, torsdagar och 
fredagar. Bemanning utförs i samarbete med kommunens AME 
(arbetsmarknadsenhet). Kommunens invånare kan även lämna sina kläder till en 
välgörenhetsorganisation Human Bridge eller till second-hand-butik 
Läkarmissionen. Det finns även loppmarknader som organiseras av volontärer.  

3.2 Avfallsslag och mängder 
I detta kapitel redovisas uppkomna avfallsmängder inom kommunalt ansvar i 
kommunerna. Avfall som omfattas av kommunalt ansvar innefattar sju olika 
avfallskategorier; mat- och restavfall, returpapper, grovavfall, trädgårdsavfall, 
latrinavfall, slam och farligt avfall.  

Avfallet (omfattat av kommunalt ansvar) som samlades in 2020 presenteras i Tabell 
4 och i Tabell 5. I Tabell 6 presenteras hur stor andel avfall som gått till 
materialåtervinning, inklusive biologisk behandling och i Tabell 7 redovisas 
avfallsmängder per invånare. I Figur 1 presenteras insamlade och behandlade 
mängder mat- och restavfall 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. 

 Material- 
åter-vinning 

Biologisk 
behand-ling 

Energi-
åter-
vinning 

Depo-
nering  

Annan 
behand-
ling 

Totalt 

Mat- och restavfall1  4 600 19 270   23 870 

Returpapper2 1 460     1 460 

Grovavfall3 3 050  8 430 560  12 040 

Trädgårdsavfall4  1 540 2 310   3 860 

Latrinavfall5   3    3 

Farligt avfall totalt, varav:   1 520 3  1 523 

- tryckimpr. trä6   1 230   1 230 

- asbest7    3  3 

- övrigt farligt avfall8   290   290 

Summa, ca 4 510 6 143 31 530 563 0 42 756 

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 

1Avser matavfall och restavfall enligt Avfall Webs positioner Å5 och Å1. 
2Avser returpapper enligt Avfall Webs position I19. Observera att returpapper var under 

producentansvar år 2020. 
3Avser grovavfall enligt Avfall Webs positioner Å31, Å3 och D2. 
4Avser trädgårdsavfall enligt Avfall Webs positioner Å6, Å6a och Å2. 
5Avser latrin enligt Avfall Webs position S8. 
6Avser farligt avfall enligt Avfall Webs position F4. 
7Avser farligt avfall enligt Avfall Webs position F9. 
8Avser farligt avfall enligt Avfall Webs positioner F2, F3, F10, F23 och F24. 
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Tabell 5 Insamlad mängd slam och fett i kommunerna år 2020, ton per år. 

 Biologisk behandling 

Slam från enskilda 
anläggningar1  

30 790 

Fettavskiljarslam2 1 870 

Summa slam, ca 32 660 

varav Håbo 2 960 

varav Knivsta 7 730 

varav Sigtuna 16 450 

varav Upplands-Bro 5 520 

1Avser slam och fett enligt Avfall Webs positioner S7. 
2Avser slam och fett enligt Avfall Webs positioner S9. 

 

Tabell 6  Andel avfall till materialåtervinning inkl. biologisk behandling, år 2020. 

Kommun Andel avfall som samlats in för 
materialåtervinning, inkl. biologisk 

behandling, år 20201 

 

Håbo 36 % 

Knivsta 30 % 

Sigtuna 31 % 

Upplands-Bro 31 % 

1Enligt uppgifter hämtade från KOLADA. 
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Tabell 7  Insamlade mängder avfall, kilo per invånare, i kommunerna och genomsnitt för 
Sverige, år 2020.1 

 Håbo 
Kg/inv 

Knivsta 
Kg/inv 

Sigtuna 
Kg/inv 

Upplands-
Bro 
Kg/inv 

Sverige2 

Kg/inv 

Restavfall 169 116 177 152 161 

Matavfall 39 42 40 33 41 

Returpapper 14 13 14 7 16 

Grovavfall, inkl. 
trädgårdsavfall 253 204 151 161 185 

Farligt avfall exkl. 
elavfall och 
batterier 

20 14 11 9 9 

Summa 
kommunalt avfall 495 389 393 362 412 

1Källa: Avfall web (avrundade mängder) 

2Avfall Sverige: Svensk avfallshantering 2020 (avrundade mängder) 
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Figur 1 Insamlat mat- och restavfall fördelat per kommun år 2010–2020. (kg/invånare). Källa: 

Uppgifter från Avfall Web. 

 

Av diagrammet ovan framgår att mängden restavfall per person har minskat i alla 
kommunerna sedan 2010 och att mängden matavfall per person ligger i nivå med 
riksgenomsnittet. 

För förpackningar samt farligt avfall som omfattas av producentansvar (el-avfall och 
batterier), presenteras mängder i kapitel 5. 

3.3 Insamling och behandling 

3.3.1 Införande av fyrfackssystem  

Under perioden oktober-december 2020 infördes fyrfackskärl för insamling av avfall 
hos villa och fritidshus i alla kommunerna. Varje hushåll har 2 kärl i vilka flera 
fraktioner kan slängas, se figur 2. 

I april och maj 2021 gjordes en första utvärdering av systemet. I utvärderingen som 
sammanställdes i en rapport4 redovisades bland annat hittills uppnådda resultat 
gällande insamlingen. 

                                                 
4 Rapporten togs fram av Miljö & Avfallsbyrån baserat på underlag från kommunerna och i dialog med 
avfallscheferna i respektive kommun. 
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Utvärderingen visade att utsorteringen av matavfall från småhus hade ökat med 
ca 600 ton/år, vilket motsvarar en ökning med ca 20 %. Utsorteringen av 
förpackningar och returpapper från småhus hade ökat upp till 1 200 ton/år. Baserat 
på genomförda plockanalyser innan införandet av fyrfackssystemet beräknas 
innehållet av förpackningar och returpapper i restavfall från småhus ha minskat med 
mer än 50 %. Det gick också att se att de mängder förpackningar och returpapper 
som lämnas på återvinningsstationerna hade minskat. 

 
Figur 2 Illustration över fyrfackskärlen från kommunernas hemsidor. 

 

3.3.2 Mat- och restavfall 
Hushåll i villa och fritidshus i kommunerna har vanligtvis två stycken fyrfackskärl. I 
kärl 1 sorteras matavfall, restavfall, färgade glasförpackningar och returpapper ut 
och i kärl 2 sorteras plastförpackningar, pappersförpackningar, ofärgade 
glasförpackningar och metallförpackningar ut. Kärl 1 töms varannan vecka och kärl 2 
töms var fjärde vecka. Fyrfackskärlen töms med ett fordon som har fyra fack så att 
avfallet hålls sorterat. Alternativt kan hushållen i villa och fritidshus ha sortering för 
enbart mat- och restavfall i ett tvåfackskärl. 

Mat- och restavfall från flerfamiljshus och verksamheter sorteras ut i separata kärl 
(alternativt i fyrfackskärl hos verksamheter) eller i krantömmande behållare. 

Hemkompostering förekommer både i villor och fritidshus. Antalet hushåll som har 
anmält hemkompostering är sammanlagt omkring 1 275 stycken5 i kommunerna. 

Det insamlade mat- och restavfallet töms, omlastas och körs till 
behandlingsanläggning. Matavfallet behandlas genom rötning i 
biogasanläggning och restavfall energiåtervinns.  

                                                 
5 Enligt Avfall Webs position A5, avser år 2021. 
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3.3.3 Returpapper 
Sedan 1 januari 2022 är returpapper under kommunalt avfallsansvar. Innan dess var 
returpappret under producentansvar. Under 2020 (när returpappret var under 
producentansvar) samlades ca 12 kg returpapper per person in i kommunerna. 
Genomsnittet i Sverige var ca 14 kg/invånare under 2020. 

Hushåll i villa och fritidshus med fyrfackskärl sorterar ut returpapper i kärl 1 som 
töms varannan vecka. 

I flerbostadshus sker fastighetsnära insamling av returpapper hos de fastighetsägare 
som väljer att ha insamling. Insamling sker i separata kärl placerade i respektive 
fastighets avfallsutrymme.  

Hushåll kan i dagsläget också lämna returpapper på en av Förpackningsinsamlingens 
återvinningsstationer. I Sigtuna kommun förekommer, utöver ÅVS:er med containrar 
för alla förpackningsfraktioner och returpapper, även insamlingsplatser med 
containrar för enbart en fraktion, t.ex. returpapper. 

3.3.4 Grovavfall och trädgårdsavfall 
Hushållens grovavfall och trädgårdsavfall lämnas i huvudsak på en 
återvinningscentral. I kommunerna finns sammanlagt 5 stationära 
återvinningscentraler (ÅVC). För mer information om anläggningarna, se kapitel 
7.1.1. I Sigtuna, Håbo och Upplands-Bro kommuner finns även möjlighet att genom 
budning beställa hämtning av grovavfall vid fastigheten. I Sigtuna och Upplands-Bro 
kommuner finns dessutom möjlighet till abonnemang på grovavfall i kärl eller 
container.  

I Sigtuna och Upplands-Bro kommuner erbjuds även abonnemang för insamling av 
trädgårdsavfall i separata kärl under sommarhalvåret. Hämtningar sker varannan 
vecka från april till november. 

Brännbart grovavfall behandlas genom energiåtervinning, trädgårdsavfall krossas 
och går till energiåtervinning eller kompostering, metaller materialåtervinns, trä 
krossas och energiåtervinns och fraktionen ej återvinningsbart deponeras eller 
används som konstruktionsmaterial. 

Brännbart grovavfall från kommunerna Håbo, Sigtuna och Upplands-Bro 
transporteras för närvarande till E.ON:s anläggning i Högbytorp för 
energiåtervinning och brännbart grovavfall från Knivsta kommun transporteras för 
närvarande till Vattenfalls förbränningsanläggning i Uppsala för energiåtervinning. 

3.3.5 Latrinavfall 

I kommunerna Håbo, Sigtuna och Upplands-Bro sker hämtning av latrinavfall hos ett 
fåtal fastigheter utanför kommunalt VA verksamhetsområde. Insamlat latrin 
transporteras till godkänd mottagningsanläggning, Salmunge i Norrtälje, för 
behandling. 

I Knivsta kommun hämtas ingen latrin.  
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3.3.6 Slam från enskilda avloppsanläggningar 
Slam från slamavskiljare och slutna tankar i enskilda avloppsanläggningar töms 
minst en gång per år, om inte annat beslut finns från nämnden. 

Insamlat slam från kommunerna behandlas på Käppala avloppsreningsverk på 
Lidingö. I Knivsta kommun förekommer även behandling vid en lokal 
ureahygieniseringsanläggning. På Käppala avloppsreningsverk sambehandlas 
slammet tillsammans med övrigt avloppsvatten från norra storstockholmsregionen. 

3.3.7 Fett och matolja 
I Håbo, Knivsta och Sigtuna kommuner tas utsorterat matfett och/eller olja emot på 
återvinningscentralerna. Oljor och fetter går till återvinning via Svensk 
Fettåtervinning. 

Restauranger och storkök med flera hanterar insamlade oljor och fetter på egen 
hand och lämnar använda matfetter och frityroljor till materialåtervinning via 
exempelvis Svensk Fettåtervinning. 

3.3.8 Fettavskiljarslam 
Om stora mängder fett kommer ut i det kommunala vattennätet kan det orsaka 
problem, exempelvis stopp i ledningarna. För att undvika det ska fettavskiljare vara 
installerad på verksamhet som genererar större mängder fett, såsom restauranger, 
skolornas kök, m.m. Hur ofta fettavskiljare ska tömmas regleras i respektive 
kommuns avfallsföreskrifter. 

3.3.9 Textilavfall 

Textilavfall kan lämnas i insamlingsbehållare på 
återvinningscentraler/kretsloppsparker i samtliga kommuner. På flertalet 
återvinningsstationer i kommunerna finns också insamlingsbehållare utställda. 
Textilierna, som antingen går till återanvändning eller återvinning, hämtas och 
behandlas av Human Bridge. 

3.3.9 Farligt avfall 
Farligt avfall från hushåll kan lämnas på kommunernas 
återvinningscentraler/kretsloppscentraler. Entreprenörer, som 
avfallsorganisationerna har avtal med, hämtar det farliga avfallet från 
återvinningscentraler för omhändertagande och behandling.  

I Sigtuna och Upplands-Bro kommuner finns det också möjlighet att lämna farligt 
avfall till en ambulerande miljöbil som åker till valda platser i kommunerna. Då finns 
möjlighet att få hjälp med klassificering av det farliga avfallet av utbildad personal. 
Den mobila miljöstationen hämtar även farligt avfall från villahushållen vid fastighet 
efter beställning (tömning av röd box). Det farliga avfallet som samlas in med 
miljöbilen och på miljöstationerna sorteras och transporteras av en entreprenör. I 
Sigtuna kan viss farligt avfall lämnas till två samlaren som är utställda i Märsta.  

3.3.10 Kundnöjdhet 
En del av den årliga medborgarundersökningen som Statistiska Centralbyrån (SCB) 
erbjuder Sveriges kommuner rör invånares syn på klimat- och miljöarbetet i 
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kommunen. I undersökningen får slumpmässigt utvalda invånare svara på frågor i 
en enkät. 

Nedan presenteras 2021 års resultat för Håbo, Knivsta, Sigtuna och Upplands-Bro 
kommuner samt genomsnitt för alla kommuner i Sverige. Alla presenterade värden 
har avrundats till heltal. 

Tabell 8  Resultat från 2021 års medborgarundersökning (ett urval av frågor) för kommunerna 
Håbo, Knivsta, Sigtuna och Upplands-Bro. Källa: KOLADA 

 Håbo Knivsta Sigtuna Upplands-
Bro 

Genomsnitt - 
alla 
kommuner i 
Sverige 

Hämtningen av avfall 
fungerar bra 

87 % 90 % 82 % 84 % 93 % 

Utbudet av 
återvinningscentraler i 
kommunen är bra 

89 % 92 % 81 % 84 % 81 % 

Möjligheten att 
återvinna avfall utan 
transport med bil är bra 

46 % 48 % 44 % 53 % 37 % 

Utbudet av platser för 
förpacknings- 
återvinning är bra 

85 % 85 % 74 % 77 % 82 % 

Information från 
kommunen om vad 
enskilda kan göra för att 
minska sin miljö- och 
klimatpåverkan fungerar 
bra 

51 % 57 % 63 % 62 % 54 % 

 

4 Avfall från kommunal verksamhet 
Avfall från kommunal verksamhet utgörs av avfall som omfattas av kommunalt 
ansvar för avfallshantering och som uppstår i t.ex. förskolor, skolor, äldreomsorg och 
kommunkontor samt kommunalt verksamhetsavfall från bl.a. avloppsreningsverk, 
fastighetsskötsel och gatudrift. 

I det följande beskrivs översiktligt avfallstyper som uppstår i olika kommunala 
verksamheter och hur avfallet sorteras och behandlas. 

4.1 Förebyggande och återbruk 
I alla kommunerna finns möjligheter att återbruka avfall som uppkommit i 
kommunal verksamhet, se även kapitel 3.1.  

I Håbo kommun finns den så kallade Skattkammaren på kommunens intranät. Allt 
från pärmar till skrivbord kan genom Skattkammaren byta ägare och därmed 
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återbrukas. Kostavdelningen på Håbo kommun arbetar kontinuerligt med matsvinn i 
skolor och förskolor. Skolornas matsvinn mäts två gånger per år. 

I Knivsta kommun finns tjänsten Resurscirkeln på kommunens intranät för 
återanvändning av möbler, IT-utrustning med mera.  

På Sigtuna kommuns intranät finns det möjlighet till återbruk genom att allt från 
pärmar till skrivbord kan byta ägare och återanvändas. Kostenheten arbetar också 
kontinuerligt med förebyggande av matsvinn i skolor och förskolor. 

På Upplands-Bro kommuns intranät finns en grupp som heter Köp-Byt-Sälj där 
kommunens verksamheter kan annonsera om de vill köpa, sälja, byta, skänka, 
efterlysa eller tipsa gällande sina grejer/tillhörigheter. Kostenheten arbetar också 
kontinuerligt med förebyggande av matsvinn i skolor och förskolor. 

4.2 Skolor, förskolor och storkök 
Inom verksamhetsområdet skolor, förskolor och storkök hämtas matavfall av 
kommunernas upphandlade entreprenör och behandlas därefter på 
biogasanläggning. Restavfall hämtas av entreprenör och energiåtervinns. 

Förpackningar, returpapper, elavfall och farligt avfall från alla kommunala 
verksamheter hämtas av kommunens upphandlade entreprenör. Fett från 
fettavskiljare hämtas av upphandlad entreprenör (gäller Håbo, Sigtuna och 
Upplands-Bro kommuner). Grovavfall hämtas av upphandlad entreprenör eller 
lämnas av respektive verksamhet till ÅVC. 

I Knivsta kommun har ingen samordnad upphandling gjorts för verksamheterna 
inom skola, förskola och storkök, utan varje verksamhet ansvarar för egen 
borttransport av returpapper och förpackningar, farligt avfall och grovavfall. Fett 
från fettavskiljare hanteras av verksamheterna själva.  

4.3 Äldreomsorg och hälso- och sjukvård 
Matavfall sorteras ut inom all äldreomsorg och hälso- och sjukvårdsverksamhet. 
Restavfall slängs i kärl. Verksamheter som hanterar livsmedel, exempelvis 
tillagningskök, har fettavskiljare som töms enligt schema.  

På de flesta enheter sorteras även förpackningar och returpapper, antingen i kärl 
som töms av en entreprenör eller vid en mottagningspunkt där verksamheter kan 
lämna förpackningar och returpapper.  

Kanyler samlas i kanylburkar som skickas iväg enligt avtal.  

Kasserade läkemedel skickas till apoteket. 

4.4 Fastighet och lokalvård 
Inom det kommunala verksamhetsområdet fastighet och lokalvård uppkommer 
avfall av olika slag.  

Mat- och restavfall från kommunala verksamheter samlas in av kommunens 
entreprenör. I Knivsta kommun samlas restavfall från städning och tömning av 
papperskorgar in i container och hämtas av enskild entreprenör.  
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Hämtning av förpackningar och returpapper ordnas på egen hand av kommunernas 
verksamheter i Knivsta och Upplands-Bro. I Håbo och Sigtuna kommun finns en 
gemensam upphandlad entreprenör för hämtning av förpackningar och returpapper 
från kommunens verksamheter inom fastighet och lokalvård. 

Hämtning av grovavfall i kärl eller container kan beställas eller ske enligt tecknat 
abonnemang. Avfallet hanteras och behandlas tillsammans med liknande avfall från 
hushåll.  

Bygg- och rivningsavfall samt massor hanteras på egen hand av byggherrar. Sådant 
avfall kan lämnas på återvinningscentral/kretsloppspark i begränsad mängd mot 
besöksavgift för verksamheter. 

4.5 Vatten- och avloppsreningsverk 
I Håbo och Knivsta kommuner finns vatten- och avloppsreningsverk som genererar 
olika typer av avfall. Vid anläggningarna sorteras restavfall och matavfall, möjlighet 
finns även till sortering av förpackningar och returpapper. Farligt avfall, spillolja, 
batterier, lysrör och el-avfall etc. sorteras ut och omhändertas antingen genom egen 
transport till ÅVC eller genom extern transportör. Övrigt brännbart avfall sorteras i 
container eller kärl. Vid behandling av avloppsvatten i avloppsreningsverken 
uppkommer grovrens, sand och slam.  

Slam som uppkommer hos vatten- och avloppsreningsverk i Håbo kommun körs till 
Högbytorp där det läggs på mellanlagring för att sedan användas som 
jordförbättrare på åkermark.  

Reningsverken i Knivsta kommun drivs av VA-huvudmannen Roslagsvatten AB. 
Slammet som uppkommer vid rening är REVAQ-certifierat och används som 
jordförbättrare.6 

Avloppsvatten från Sigtuna och Upplands-Bro kommuner samt från enskilda avlopp i 
Håbo kommun leds till Käppalaverket på Lidingö för behandling. Slam från mindre 
avloppsreningverk och enskilda avlopp transporteras till en mottagningsplats där 
slammet skickas vidare i avloppsledning till Käppalaverket. 

Dricksvatten kommer från Norrvatten i Järfälla.  

4.6 Gata och park 
Inom det kommunala verksamhetsområdet gata och park uppkommer ett flertal 
avfallsfraktioner. Många av avfallsslagen materialåtervinns i första hand; bygg- och 
rivningsavfall, grovavfall, eventuella övergivna bilar samt mycket av elavfallet. Grus 
och löv materialåtervinns eller komposteras och avfall från papperskorgar och 
skräpplockning energiåtervinns. Några få avfallsslag går till deponi, exempelvis asfalt 
och massor. 

I Håbo kommun samlas avfallsslagen in både av entreprenör och i egen regi.  

Park- och trädgårdsavfall i Knivsta kommun samlas in i egen regi och komposteras. 
Övriga avfallsslag samlas in av entreprenör.  

                                                 
6 https://roslagsvatten.se/content/revaq 

https://roslagsvatten.se/content/revaq
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I Sigtuna och Upplands-Bro kommuner hanteras allt avfall som härrör från underhåll 
av gator och parker av anlitade entreprenörer.  

4.7 Administration 
I kommunhus och övriga kommunala kontor kan exempelvis följande 
avfallsfraktioner uppstå: matavfall, restavfall, förpackningar, returpapper, farligt 
avfall, grovavfall, emballage, elektronikavfall samt elektronikavfall som innehåller 
data. I Sigtuna och Upplands-Bro har kommunerna en upphandlad entreprenör som 
hämtar dessa fraktioner förutom mat-och restavfall som hämtas via 
avfallsorganisationens entreprenör. I Knivsta och Håbo har olika kommunala 
verksamheter upphandlat tjänsten av olika entreprenörer. 

I alla kommunerna sorteras samtliga fraktioner ut för vidare behandling. 

5 Avfall som omfattas av producentansvar 
I Sverige tillämpas producentansvar, vilket innebär att den som producerar en vara 
har miljöansvaret för produkten. Det betyder att producenterna bland annat ska se 
till att varan tas omhand på ett miljöriktigt sätt efter konsumenternas 
slutanvändning. Producenterna ansvarar därför för insamlingssystemet för varorna. 
Producentansvaret omfattar idag förpackningar, elektriska och elektroniska 
produkter, batterier, däck, bilar, läkemedel och radioaktiva produkter. 
Producentansvar för returpapper upphörde från och med 1 januari 2022. 

5.1 Avfallsslag och mängder 
Under år 2020 samlades det in nästan 5 600 ton förpackningar samt omkring 1 520 
ton elavfall och batterier som omfattas av producentansvar i kommunerna. I Tabell 9 
presenteras insamlade mängder avfall som omfattas av producentansvar utslaget 
per invånare för respektive avfallsslag. 
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Tabell 9 Insamlade mängder avfall (kg/invånare) som omfattas av producentansvar i 
kommunerna 2020 (exklusive returpapper). 

 Håbo 
kg/inv. 

Knivsta 
kg/inv. 

Sigtuna 
kg/inv. 

Upplands-
Bro 
kg/inv. 

Sverige 
kg/inv. 

Förpackningar totalt, 
varav1: 

57 36 51 38 50 

-pappersförpackningar 24 14 17 13 17 

-plastförpackningar 13 6 9 6 9 

-glasförpackningar 18 14 23 18 23 

-metallförpackningar 2 2 2 1 2 

Elavfall inkl. batterier2, 
varav: 

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  

Bilbatterier3 0,9 0,8 0,5 0,2  

1Enligt Avfall Web (kommunernas statistik) och FTI AB (Sverigegenomsnitt) 
2Enligt Avfall Web (kommunernas statistik) och El-Kretsen (Sverigegenomsnitt) 
3 Enligt Avfall Web (kommunernas statistik) 

 

Riksgenomsnittet för insamlade förpackningar var enligt Förpackningsinsamlingen 
AB 50 kg/person år 2020. Håbo och Sigtuna ligger i linje med eller över detta 
genomsnitt och Knivsta och Upplands-Bro ligger något under. 

Riksgenomsnittet för insamlat elavfall inklusive batterier var enligt El-Kretsen AB 15 
kg/person år 2020. Håbo kommun ligger över detta genomsnitt medan övriga 
kommuner ligger något under.  

Under oktober-december 2020 infördes fyrfackssystem hos villor och fritidshus i 
kommunerna. I fyrfackskärlen kan hushåll slänga mat- och restavfall samt 
returpapper som är under kommunalt ansvar men även avfall under 
producentansvar såsom förpackningar. Införandet har kommit att påverka de 
insamlade mängderna, se kapitel 3.3.1. 
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5.2 Förpackningar  
Hushåll i villa och fritidshus med fyrfackskärl sorterar ut förpackningar i fyrfackskärl. 
Se mer om insamling med fyrfackskärl i kapitel 3.3.1 och kapitel 3.3.2. 

I flerbostadshus sker fastighetsnära insamling av förpackningar hos de 
fastighetsägare som väljer att ha insamling. Insamling sker i separata kärl placerade i 
respektive fastighets avfallsutrymme.  

Hushåll som inte har tillgång till fastighetsnära insamling kan lämna förpackningar 
på Förpackningsinsamlingens (FTI:s) återvinningsstationer. Återvinningsstationerna 
är ofta placerade vid butiker eller i anslutning till genomfartsvägar. I kommunerna 
finns totalt 46 återvinningsstationer (varav i Håbo 12 stycken, i Knivsta 7 stycken, i 
Sigtuna 16 stycken och i Upplands-Bro 11 stycken). I Sigtuna förekommer även 
insamlingsplatser med containrar för enbart en fraktion, t.ex. glasförpackningar. 

5.3 Däck 
Svensk Däckåtervinning har producentansvaret för däck. Om däck inte kan lämnas 
på återvinningscentral, hänvisas avfallslämnaren till däckfirmor. På 
återvinningscentralerna/kretsloppscentralerna i Håbo, Sigtuna och Upplands-Bro 
kan privatpersoner lämna däck, med eller utan fälg. 

Däck kan ej lämnas på ÅVC i Knivsta kommun. 

5.4 Batterier 
El-Kretsen ansvarar för insamlingen av batterier.  

Batterier från hushåll kan lämnas på kommunernas 
återvinningscentraler/kretsloppscentraler. Hushåll i Håbo, Sigtuna och Upplands-Bro 
kommuner kan också lämna batterier med mera i den så kallade Samlaren, som är 
ett särskilt metallskåp med flera fack för insamling av batterier, lampor och 
småelektronik. Batterier kan även lämnas i så kallade batteriholkar som finns på 
Förpackningsinsamlingens återvinningsstationer.  

Bilbatterier kan antingen lämnas i retur när ett nytt batteri köps eller på en 
återvinningscentral/kretsloppscentral (gäller privatpersoner). 

El-Kretsen transporterar batterierna till en behandlingsanläggning. Där sorteras 
först knappcellsbatterier ut med hjälp av en skaksikt, då de oftast innehåller 
kvicksilver. Därefter sorteras övriga batterier ut manuellt efter innehåll; bly, litium, 
NiMH, NiCd samt alkaliska. Respektive fraktion krossas och hanteras i ett slutet 
system, där så mycket som möjligt material- eller energiåtervinns, och resten tas 
omhand som farligt avfall.   

5.5 Bilar 
I första hand är det fordonsägarens ansvar att det uttjänta fordonet kommer till ett 
skrot. Övergivna skrotbilar på kommunal mark faller under kommunalt ansvar om 
skrotbilen bedöms utgöra en olägenhet för människors hälsa och miljön. Övergivna 
skrotbilar kan också anses vara nedskräpning, om den finns på en plats som 
allmänheten har tillträde till eller insyn till. På enskild mark eller tomtmark är det 
markägaren som ansvarar för att den förvaras säkert ur miljösynpunkt, om 
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markägaren godkänt placeringen. På allmän vägmark, det vill säga allmänna vägar 
utanför tätort samt parkeringsfickor och rastplatser längs dessa, är Trafikverket 
ansvarig för skrotbilar. På övrig allmän mark är det kommunen som beslutar om 
hämtning och skrotning av uttjänta fordon. Med uttjänta fordon menas fordon som 
är i dåligt skick, övergivna samt har ett mycket lågt värde.  

En bil som ska skrotas lämnas till ett mottagningsställe för uttjänta bilar eller till en 
auktoriserad bilskrotningsfirma. Efter omhändertagande återanvänds vissa delar av 
bilen, andra delar materialåtervinns och en liten del förbränns. 

5.6 Avfall från elektriska och elektroniska produkter 
El-Kretsen ansvarar för insamlingen av elektriska och elektroniska produkter 
(elavfall). 

Elavfall från hushåll kan lämnas på en återvinningscentral/kretsloppscentral. Hushåll 
i Håbo, Sigtuna och Upplands-Bro kommuner kan också lämna bland annat 
småelektronik, batterier och ljuskällor i den så kallade Samlaren. I Håbo kommun 
erbjuds även en kostnadsfri hämtning av elavfall/vitvaror per år. Sigtuna genomför 
insamlingskampanjer för elavfall två gånger per år. Upplands-Bro har kostnadsfri 
mobilinsamling av bl.a.  småelektronik kvartalsvis samt kostnadsfri insamling av 
elavfall från flerfamiljshus månadsvis. 

Nedan finns exempel på hur några olika typer av elavfall omhändertas: 

• Ljuskällor transporteras till en anläggning för krossning och sortering. Först 
krossas lamporna i ett slutet system för insamling av kvicksilver. Därefter 
sorteras återstående material i glas och metall för att sedan återvinnas.  

• Kylar och frysar skickas till en anläggning där farliga komponenter avlägsnas 
och övriga fraktioner förbereds för återvinning. Först avlägsnas farligt avfall i 
form av olja och kylkretsar samt freoner. Därefter töms kyl och frysar på 
hyllor och annat löst material, vilket återvinns som glas och plast. Kyl och 
frysar krossas sedan för att isolering, metall och plast ska kunna sorteras ut. 

• Stora vitvaror såsom spisar och disk-/tvättmaskiner skickas till en 
anläggning där farliga komponenter avlägsnas och övriga fraktioner 
förbereds för återvinning. Först avlägsnas miljöfarliga ämnen som exempel 
PCB. Sedan krossas vitvarorna så att glas, plast och metall kan återvinnas.  

5.7 Läkemedel 
Överblivna läkemedel ska lämnas till apotek. Inlämnat läkemedel behandlas genom 
förbränning på godkända avfallsförbränningsanläggningar med effektiv förbränning 
och rökgasrening. Riskavfall som till exempel skärande och stickande avfall (kanyler 
mm) ska lämnas på apotek i särskilda behållare. Kommunerna står för kostnader för 
hämtning av sådant avfall. 
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6 Övrigt avfall 
Övrigt avfall avser avfall, som inte omfattas av kommunalt ansvar eller 
producentansvar, utgörs av avfall från företag och andra verksamheter och som 
uppkommer i samband med en verksamhets produktion av varor eller tjänster. 
Avfallet samlas in av entreprenörer på uppdrag av den enskilda verksamheten och 
transporteras till en av verksamheternas avtalade anläggningar för 
omhändertagande. 

6.1 Avfallsslag och mängder 
Avfall från företag och andra verksamheter kan utgöras av exempelvis följande 
avfallstyper: 

• Avfall från jordbruk och andra areella näringar 

• Avfall från bygg- och anläggningsverksamhet 

• Avfall från fastighetsskötsel 

• Avfall från tillverkande industri 

• Avfall från energiutvinning 

Exempel på större industrier eller företag, uppdelat kommunvis, som producerar 
avfall redovisas i Tabell 10. 

 

Tabell 10 Större industrier eller företag som producerar avfall 

 Exempel på större industrier eller företag som producerar avfall 

Håbo Gyproc, Benders, ICA Maxi 

Knivsta Habia Teknofluor, Vattenfalls flisvärmeverk 

Sigtuna Arlanda flygplats 

Upplands-Bro Zalando, Livgardet 

 

Uppgifter saknas om mängden avfall som uppstår i kommunerna från företag och 
andra verksamheter. 

6.2 Hantering av avfall från företag och andra verksamheter 
Alla företag och verksamheter ska sortera ut matavfall och restavfall, som omfattas 
av kommunalt ansvar så att det kan hanteras enligt kapitel 3.3.  

Alla företag och verksamheter har skyldighet att sortera ut förpackningar, och andra 
avfallsslag som anges i förordningarna om producentansvar.  

Farligt avfall ska sorteras ut och lämnas separat. Verksamhetsutövaren har ansvar 
för att avfallet lämnas till en transportör eller mottagare som har de tillstånd för 
transporten eller hanteringen som behövs. Företag hänvisas till valfri entreprenör 
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eller anläggning för upphämtning eller avlämning av farligt avfall. Till exempel kan 
företag lämna farligt avfall till Ragn-Sells kretsloppsanläggning på Högbytorp. 

Flertalet företag sorterar också ut återvinningsbart avfall såsom trä, skrot, plast, 
papper etc.  

I kommunerna kan företag lämna sorterat avfall mot en avgift på 
återvinningscentralerna/kretsloppsparkerna. I några fall är mängden som får lämnas 
per besök begränsad. Återvinningscentralerna tar inte emot farligt avfall från 
företag.  

7 Anläggningar för återvinning och bortskaffande av avfall 
I det följande beskrivs översiktligt de viktigaste anläggningarna som nyttjas för 
hantering av avfall från kommunerna. 

7.1 Avfallsanläggningar i kommunerna 

7.1.1 Återvinningscentraler 

I kommunerna finns återvinningscentraler där privatpersoner kan lämna sorterat 
avfall gratis och företag kan lämna avfall mot en avgift. Endast privatpersoner kan 
lämna farligt avfall (gäller för samtliga anläggningar). Nedan redovisas 
anläggningarna med uppgifter om bland annat öppettider och mottagen mängd 
avfall 2020. Dominerande avfallsslag år 2020 var trä hos alla anläggningarna. 

 

Tabell 11 Återvinningscentraler i kommunerna. 
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Kommun Namn på ÅVC Drift Öppettider Mottagen 
mängd 
avfall 2020 

Håbo Västerskog Egen regi måndagar och 
onsdagar kl. 9-19, 
tisdagar kl. 9-18, 
torsdagar och 
fredagar 9–16, 
lördagar och 
söndagar kl. 10-16 

5 852 ton 

Knivsta Knivsta 
Kretsloppspark 

Entreprenad, 
men 
återbruket i 
egen regi 

tisdag till torsdag kl. 
14-20, lördag och sön 
kl. 9-16 

3 903 ton 

Sigtuna Voltgatan Egen regi måndag till torsdag 
kl. 10-18, fredag - 
söndag kl. 9-17 

6 850 ton 

Upplands-
Bro 

Brunna 
Kretsloppscentral 

Egen regi tisdagar och 
torsdagar kl. 11-19, 
fredagar kl. 11-16, 
lördag och söndag kl. 
10-15 

3 530 ton 

Upplands-
Bro 

Skällsta 
Kretsloppscentral 

Egen regi måndagar och 
onsdagar kl. 11-19, 
lördagar och 
söndagar kl. 10-15 

1 920 ton 
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På kommunernas återvinningscentraler/kretsloppsparker sorteras fraktioner i 
behållare som har skyltning enligt det nordiska gemensamma skyltsystemet för 
avfallssortering. De fraktioner som kan lämnas på återvinningscentralerna är bland 
annat: 

 

• Avfall som innehåller 
invasiva arter7 

• Batterier 

• Brännbart 

• Deponirest 

• Däck med eller utan 
fälg (endast 
privatpersoner) 

• Elektronikskrot 

• Frigolit 

• Farligt avfall (endast 
privatpersoner) 

• Förpackningar av glas, 
metall, papper och 
plast 

• Gips 

• Glas 

• Glödlampor, lysrör och 
lågenergilampor 

• Grovplast 

• Komposterbart 
trädgårdsavfall 

• Kyl- och vitvaror 

• Papper 

• Resårmöbler 

• Ris 

• Skrot och metaller 

• Sten, grus och betong8 

• Textil 

• Träavfall 

• Wellpapp och kartong 

 

För avlämning av förorenade eller rena schaktmassor hänvisas avfallslämnare i 
dagsläget till anläggningar som tar emot den typen av avfall.  

7.1.2 Mobila återvinningscentraler 
I Håbo och Sigtuna kommuner finns utöver de stationära ÅVC:erna även mobila 
ÅVC:er. 

I Sigtuna finns en mobil återvinningscentral som erbjuds under sex helger per år. I 
Sigtuna körs även en Returbil på fastställd slinga i kommunen, för att samla in 
brännbart grovavfall, metall, inert avfall, textil, elavfall och farligt avfall. Turer med 
Returbilen ställdes in i början av covid-pandemin, men har i skrivande stund 
återupptagits. 

I Håbo (åren innan pandemin utbröt) ställdes ett antal containrar ut sex gånger per 
år, under månaderna april till oktober, vid en fast plats i Skokloster. De fraktioner 
som samlades in var bland annat brännbart, metall, trä, trädgårdsavfall och farligt 
avfall. Med anledning av covid-pandemin ställdes den mobila ÅVC:n in. Under den 
kommande säsongen kommer behovet av att slänga olika fraktioner via mobil ÅVC 
att ses över.  

                                                 
7 Behöver vara väl förpackat vid avlämning. 
8 Inklusive klinker, tegel och keramik. 
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7.1.3 Brista avfallsanläggning, Ragn-Sells 

I Märsta ligger Brista avfallsanläggning som drivs av Ragn-Sells. 

På anläggningen finns en omlastningsstation för åtta avfallsfraktioner som samlas i 
fyrfackskärl i Knivsta och Sigtuna kommuner. Mat- och restavfall omlastas och körs 
sedan till respektive behandlingsanläggningar. Förpackningar hämtas av FTI AB.  

7.1.4 Bristaverket, Stockholm Exergi 

Bristaverket i Märsta, som drivs av Stockholm Exergi, är ett kraftvärmeverk som 
producerar fjärrvärme och el. Anläggningen har två pannor, en för förbränning av 
biobränsle (rester från skogsindustrin) och en för förbränning av avfall. Omkring 
240 000 ton avfall förbränns varje år för framställning av el och värme. Avfallet 
renas från miljögifter i processen.9 

Bristaverket förser främst Sigtuna och Upplands-Väsby kommuner med fjärrvärme 
och el.  

Insamlat restavfall i Sigtuna kommun energiåtervinns på anläggningen. 

7.1.5 Omlastningsanläggning Östuna, PreZero AB 

I Östuna i Knivsta kommun har PreZero en avfallsanläggning. Här sker främst 
omlastning av avfall samt sortering av grovavfall och återvinningsprodukter som 
samlats in från närområdet. 

Grovavfall med mera från Knivsta kommun mellanlagras på anläggningen. 

7.1.6 Avfallsanläggning på Högbytorp kretsloppsanläggning,  
Ragn-Sells 

I Upplands-Bro finns Högbytorps kretsloppsanläggning där Ragn-Sells driver en 
återvinnings- och behandlingsanläggning. Anläggningen är en så kallad A-anläggning 
och år 2020 mottogs drygt 1 484 000 ton avfall. 

Anläggningen tar emot följande avfallsslag: förorenade jordar och schaktmassor, 
askor, asbest, bygg- och rivningsavfall, verksamhetsavfall, avfall, brännbart avfall, 
träavfall, deponirest, avloppsslam, park-och trädgårdsavfall, spillolja, slammer, 
läkemedelsavfall, lösningsmedel, färg, kemikalier och förorenade vatten. 

På anläggningen förekommer bland annat sortering av skrot och metall, 
kompostering av trädgårdsavfall, mellanlagring av exempelvis avloppsslam, 
behandling av bensinstationsslam, spillolja och oljehaltigt vatten samt deponering 
av icke farligt avfall och farligt avfall. 

På anläggningen finns en omlastningsstation för åtta avfallsfraktioner som samlas i 
fyrfackskärl i Håbo och Upplands-Bro kommuner. Mat- och restavfall omlastas och 
körs sedan till närliggande respektive behandlingsanläggningar. Förpackningar 
hämtas av FTI AB. 

7.1.7 Förbränningsanläggning på Högbytorp kretsloppsanläggning, E.ON 

På Högbytorp finns en kraftvärmeanläggning som drivs av E.ON.  

                                                 
9 https://www.stockholmexergi.se/om-stockholm-exergi/vara-anlaggningar/bristaverket/ 
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I kraftvärmeanläggningen energiåtervinns avfall genom förbränning och producerar 
el och fjärrvärme. Bottenaskan som bildas vid förbränningen tas om hand av 
grannanläggningen som drivs av Ragn-Sells. Nästan all metall som blir kvar efter 
förbränningen kan återvinnas och återanvändas.10 

Restavfall från Håbo och Upplands-Bro kommuner energiåtervinns på anläggningen. 
Även brännbart grovavfall från kommunerna Håbo, Sigtuna och Upplands-Bro 
transporteras till anläggningen för energiåtervinning. 

7.1.8 Biogasanläggningen på Högbytorp kretsloppsanläggning, St1 
På Högbytorp finns, förutom Ragn-Sells avfallsanläggning och E.ON:s 
kraftvärmeanläggning, även en biogasanläggning som sedan våren 2021 drivs av 
St1.11 

Matrester och annat organiskt material från hushåll och företag i regionen rötas i 
biogasanläggningen. Vid rötningen bildas biogas, biogödsel och kompost. 

Insamlat matavfall från kommunerna rötas i biogasanläggningen på Högbytorp. 

7.1.9 Stena Recycling AB 

Stena Recycling AB har en anläggning i Sigtuna kommun där man kan få hjälp med 
återvinning, avfallshantering samt uthyrning av container utifrån behov. Anläggning 
tar emot papper, plast, elektronik, alternativa råvaror, wellpapp. 

7.1.10 Övriga anläggningar 

I kommunerna finns även andra anläggningar som hanterar avfall såsom 
bildemonteringsanläggningar, anläggningar som enbart hanterar avfall från egen 
verksamhet. 

7.2 Anläggningar utanför kommunerna 
Utanför kommunerna finns flera anläggningar som används för återvinning och 
bortskaffande av avfall från kommunerna, varav de viktigaste beskrivs nedan. Övriga 
anläggningar som nyttjas är ett antal anläggningar för exempelvis återvinning av 
industriavfall eller avfall som omfattas av producentansvar. Sådana anläggningar kan 
vara till exempel sorteringsanläggningar, industrier som använder återvunna 
materialråvaror i produktionen (glasbruk, pappersbruk etc.). 

7.2.1 Hovgårdens avfallsanläggning, Uppsala 

Nordost om Uppsala ligger Hovgårdens avfallsanläggning som drivs av Uppsala 
Vatten och Avfall AB. Anläggningen tar emot avfall från verksamheter som har ett 
registrerat kundnummer.  

På Hovgårdens avfallsanläggning kan verksamheter lämna osorterat avfall, sorterat 
bygg- och rivningsavfall, förorenade massor, trä, avfall till kompostering, avfall till 
deponi samt asbest och tryckimpregnerat trä. Avfallet som anländer till 
anläggningen sorteras på plats innan det går vidare till materialåtervinning, 
förbränning eller deponering på den egna deponin.  

                                                 
10 https://www.eon.se/om-e-on/investeringar/vaermeinvesteringar/framtidens-kretsloppsanlaeggning 

11 https://www.eon.se/om-e-on/investeringar/vaermeinvesteringar/framtidens-kretsloppsanlaeggning 
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Deponifraktionen från Knivsta kommuns kretsloppspark transporteras i dagsläget till 
Hovgården för vidare behandling och omhändertagande. 

7.2.2 Vattenfalls förbränningsanläggning, Uppsala 
Statliga Vattenfall AB driver en anläggning för avfallsförbränning lokaliserad i 
Boländerna i Uppsala. Avfall förbränns på anläggningen och genererar fjärrvärme, el 
och fjärrkyla. Restprodukterna vid förbränningen blir bottenaska och flygaska. 
Flygaskan (askan från rökgasreningen) deponeras som farligt avfall. Bottenaskan 
innehåller metaller som materialåtervinns. Resten är slagg som till största del består 
av grus som används som konstruktionsmaterial på deponier. 

I dagsläget transporteras kommunalt avfall från Knivsta kommun till förbränning på 
anläggningen. 

7.2.3 Salmunge avfallsanläggning, Norrtälje 
I Rimbo, Norrtälje kommun, ligger Salmunge avfallsanläggning. Här kan företag 
lämna sorterat avfall (som vägs) mot betalning, bland annat brännbart avfall, skrot 
och trä. Anläggningen tar också emot latrin. 

Insamlat latrinavfall från hushåll i Håbo, Sigtuna och Upplands-Bro kommuner 
transporteras i dagsläget till denna anläggning för vidare behandling. 

7.2.4 Käppala avloppsreningsverk, Lidingö 
Käppala avloppsreningsverk på Lidingö renar avloppsvatten från 
medlemskommunerna Danderyd, Lidingö, Nacka, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Täby, 
Upplands-Bro, Upplands Väsby, Vallentuna och Värmdö.12 

I reningen tas den näring och energi som finns i avloppsvattnet till vara på och slam, 
biogas och värme produceras och återförs till samhället. 

Slam från enskilda avloppsanläggningar i kommunerna behandlas på Käppala 
avloppsreningsverk, se kapitel 3.3.6.  

Slamproduktionen på Käppala är certifierad enligt Svenskt Vattens 
certifieringssystem Revaq. 

7.2.5 Uppsala Biogasanläggning, Uppsala Vatten och Avfall AB 

Biogasanläggning ligger vid Kungsängens gård. Anläggningen tar emot och 
behandlar cirka 43 000 ton organiskt avfall per år, från hushåll och företag.  

Knappt hälften av matavfallet kommer från invånare i Uppsala kommun. 
Anläggningen tar även emot slakteriavfall från verksamheter. 

Fettavskiljarslam från Håbo, Sigtuna och Upplands-Bro kommuner transporteras till 
biogasanläggningen för behandling. 

 

 

                                                 
12 https://www.kappala.se/vad-vi-gor/ 
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8 Slutnoter huvuddokument 
Nedan anges förklaringar och källhänvisningar som hör till texterna i 
avfallsplanens huvuddokument. 

1 EU 2018/851 av den 30 maj 2018 om ändring av direktiv 2008/98/EG om avfall 
 
2 EU december 2015 ”Att sluta kretsloppet –en EU-handlingsplan för den cirkulära 
ekonomin”, https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/EU-och-
internationellt/EUs-miljooarbete/Cirkular-ekonomi/ 
 
3 Naturvårdsverket ”Att göra mer med mindre, Nationell Avfallsplan och 
avfallsförebyggande program 2018-2023”, rapport 6857. 
 
4 http://naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-
Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Klimat/Sveriges-klimatlag-och-klimatpolitiska-
ramverk/ 
5 Med kommunalt avfall menas det som anges i 15 kap. 3 § miljöbalken. 
 
6 Avfall Web: Mängd insamlat kommunalt avfall, totalt inkl. trädgårdsavfall 
(kg/person). Summan av mängd utsorterat avfall och restavfall som samlas in från 
hushåll och verksamheter inom kommunalt avfallsansvar eller producentansvar, 
exklusive bygg- och rivningsavfall samt latrin och avloppsfraktioner. Mängden 
inkluderar avfall som hämtas vid fastigheten eller lämnas vid återvinningscentraler 
och återvinningsstationer. Antal personer inkluderar permanentboende invånare, 
gästnätter, fritidshusboende och arbetsplatsnetto. 
 
7Avfallstrappan eller avfallshierarkin anger prioritetsordning för hur produkter och 
material ska hanteras. Den är fastslagen i EU:s avfallsdirektiv och i miljöbalken. 
8 I Håbo och Sigtuna kallas det återvinningscentral och i Knivsta och Upplands-Bro 
kallas det kretsloppspark respektive kretsloppscentral. I avfallsplanen skrivs 
generellt ”återvinningscentraler”. 
 
9 Inklusive förberedelse för återanvändning. Med kommunalt avfall menas det som 
anges i 15 kap. 3 § miljöbalken. 
 
10 Avfall Web: Andelen avfall insamlat till materialåtervinning, inklusive biologisk 
behandling, av det mat- och restavfall som samlas in från hushåll och verksamheter 
inom kommunalt avfallsansvar, avfall som tas emot vid återvinningscentraler samt 
avfall som omfattas av producentansvar. Mäts genom analys av uppgifter om 
uppkomna avfallsmängder. Redovisning kan även ske uppdelat på olika typer av 
avfall. 

11Avser avfall under kommunalt ansvar, inklusive avfall från enskilda 
avloppsanläggningar, och som transporteras av kommunernas upphandlade 
entreprenörer. 

12 Uppföljning genom enkät till avfallsabonnenterna avseende upplevd nöjdhet kring 
avfallshanteringen och upplevd service.  
 
13 Redovisas uppdelat på småhus respektive flerbostadshus. 

https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/EU-och-internationellt/EUs-miljooarbete/Cirkular-ekonomi/
https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/EU-och-internationellt/EUs-miljooarbete/Cirkular-ekonomi/
http://naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Klimat/Sveriges-klimatlag-och-klimatpolitiska-ramverk/
http://naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Klimat/Sveriges-klimatlag-och-klimatpolitiska-ramverk/
http://naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Klimat/Sveriges-klimatlag-och-klimatpolitiska-ramverk/
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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 Fastighets- 
beteckning 

Planerade/ 
Genomförda åtgärder 

Drifttid Verksamhets- 
utövare 

Riskklass 

Håbo Nordform deponi 1, St Erik 
AB/ ID 147410 

Industrideponier BISTA 16:1 Ingen åtgärd  Fastighetsägaren 3 (MIFO 2) 

 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 
H 

Förstudie ej påbörjad   1 (MIFO 1) 

 Viåsen /ID 147406 Avfallsdeponier – icke 
farligt, farligt avfall 

VI 11:1 Ingen åtgärd   3 (MIFO 2) 
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Kommun Namn, ID Typ/Avfallsslag Fastighets- 
beteckning 

Planerade/ 
Genomförda åtgärder 

Drifttid Verksamhets- 
utövare 

Riskklass 

 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 Fastighets- 
beteckning 

Planerade/ 
Genomförda åtgärder 

Drifttid Verksamhets- 
utövare 

Riskklass 

Knivsta Vickebysjön Hushållsavfall samt 
industriavfall 

Vickeby 1:9 mfl. Stort behov av fortsatt 
utredning. Allvarliga 
föroreningar i utter. 

  Klass 2 

 Knivstatippen  Gredelby 7:51 
mfl. 

Beräknad vara slutförd 
under 2015 

  Klass 2 

 Område vid Knivsta 
reningsverk 

Jord-, ler-, bergmassor samt 
trädgårdsavfall 

Knivsta-Tarv 3:14 
mfl. 

Behov av utredning i 
samband med nytt 
bostadsområde. 

  Klass 3 

 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. 

 SLU 
(ellen.ekdahl@slu
.se) 

Klass 3 

 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. 

Okänd 
start, till 
1983 

 Klass 3 

Sigtuna Albotsväg Kommunal avfallsdeponi Södertil 1:178 Okänt    
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Kommun Namn, ID Typ/Avfallsslag Fastighets- 
beteckning 

Planerade/ 
Genomförda åtgärder 

Drifttid Verksamhets- 
utövare 

Riskklass 

 
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   Klass 4 

 
Bergatippen    Industri/schakt 

Odensala-Berga 
1:4, 2:1 Undersökt 

  Klass 2 

 

Broby  Industrideponi 

 Arlanda 2:1, 
Norrsunda-
Söderby 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 Fastighets- 
beteckning 

Planerade/ 
Genomförda åtgärder 

Drifttid Verksamhets- 
utövare 

Riskklass 

 
Lönnsvik   Brännplats I/H  

Norrsunda-Brista 
2:8 Okänt 

  Bedömd 
klass 4 

 Märsta Södra   Industrideponi Valsta 3:5 Okänt    

 
Märsta Södra   Schaktmassor  

Norrsunda-Brista 
2:8 Okänt 

   

 
Nederängslägenheten Schaktmassor  

Nederäng 24:1, 
30:1 Okänt 

   

 
Nederängslägenheten Industrideponi 

Nederäng 6:1, 
8:1 Okänt 

  Bedömd 
klass 4 

 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 

  Bedömd 
klass 4 

 Steninge Industrideponi Steninge 1:20 Okänt    

 Steninge Schaktmassor Steninge 1:1 Okänt    

 
Stora Söderby Ej specificerat 

Stora Söderby 
2:24 Okänt 

   



Bilaga 4 Nedlagda deponier  

9 (9) 

Kommun Namn, ID Typ/Avfallsslag Fastighets- 
beteckning 

Planerade/ 
Genomförda åtgärder 

Drifttid Verksamhets- 
utövare 

Riskklass 

 Säbysjön SO. Industrideponi Rickeby 6:43 Okänt    

 Säbysjön SO. Schaktmassor Rickeby 8:1 Okänt    

 
Södertil Industrideponi 

Södertil 
1:178,1:180 Okänt 

  Bedömd 
klass 4 

 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   Okänt    

 
Österby gård Slam 

Österby 1:1, 2:1, 
3:1 Undersökt 

   

Upplands-Bro 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 
Kungsängens-
Tibble 1:331 Omvandlat till parkmiljö  Kommunal ingen 

 Kungsängens gamla soptipp okänd 
Kungsängens 
Kyrkby 2:1 Ingen åtgärd Över 60 år Kommunal Klass 4 

 Råby Skog Hushållsavfall Bro-Råby 3:128 Ingen åtgärd  Kommunal Klass 4 
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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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2 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. 

 

 

 

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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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. 
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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. 
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3 Håbo 

Mål för avfallshanteringen i Håbo kommun 
 Målupp-

fyllelse 
Kommentar 

Mål 1: Förebygga uppkomsten av avfall   

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

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

Delmål 2: Matsvinn i kommunen ska ha minskat med 20 kg 
per person till år 2025  En minskning har skett i kg/pers. Kommunens 

Enheten för måltidsservice arbetar 
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  

Vi 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. 
 

 
Materialåtervinning och annat 
materialutnyttjande av byggnads- och 
rivningsavfall överstiger 70% 

Mål 4: Minska mängden avfall till energiåtervinning 
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 Målupp-
fyllelse 

Kommentar 

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

fortsätter att minska och är nu nere på 114 
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 
och avfallsutrymmen i kommunen. 

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

 

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.   

Delmål: Minst 90% av hushållen är nöjda med 
avfallshanteringen till år 2025.  Infört appen samt nytt insamlingssystem, 

fyrfack. Genomföra kundundersökningar 
kommande år. 
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4 Knivsta 

Mål för avfallshanteringen i Knivsta kommun 
 Målupp-

fyllelse 
Kommentar 

Inriktningsmål 1 Klättra uppåt i avfallstrappan   

1A Minimera avfallsmängderna   

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

 

 
Genomfört 

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

 

 
Fortsatt prioritering 

Möjligheterna att lämna textilier till återanvändning och 
materialåtervinning ska utökas. 

 

 
Har etablerats genom utökad 
återbruksverksamhet vid kretsloppsparken. 

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 
miljövinster och fortlöpande ge återkoppling. 

 

 
Fortsätta följa upp via plockanalyser 

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

 

 
Inköpspolicyn har uppgraderats till att 
innehålla högre krav i syfte att förebygga att 
avfall uppstår. 

Organisera internt webbaserat återbrukssystem för 
kommunens verksamheter på intranätet. 

 

 
Infördes under 2021. 
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 Målupp-
fyllelse 

Kommentar 

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. 

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

 

 
Fortsätta verka för detta. 

Använda taxan som styrmedel för att stimulera till sortering 
av hushållsavfall. 

 

 
Ny uppdaterad avfallstaxa infördes 2021 i 
syfte att öka incitamentet för förbättrad 
sortering. 

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 
utgångpunkt i utförd förstudie/examensarbete. 

 

 
Utredning avslutad utan åtgärd. 

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. 

Hitta lokal avsättning för fosfor från minireningsverk och 
fosforfällor. 

 

 
Samarbete med LRF har etablerats i syfte att 
få lokal avsättning för fosforgranulat. 

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

 

 
Policy utarbetad men ännu inte antagen. 
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 Målupp-
fyllelse 

Kommentar 

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

 

 
Ej utfört. 

1C Alla kommunala verksamheter ska sortera sitt avfall   

Gemensam upphandling för hämtning av tidningar och 
förpackningar från kommunens verksamheter. 

 

 
Ej utfört. 

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

 

 
Planeras för i kommande avfallsplan. 

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. 

Inriktningsmål 2 Minimerad miljöpåverkan   

2A Minskad andel farligt avfall och elavfall i soppåsen 
 

  

Utökade informationsinsatser. 
  

Löpande uppdatering av webbplats. 

Förbättra möjligheterna att lämna ljuskällor och 
småelektronik. Antalet insamlingsplatser ska utökas med 
minst två publika insamlingsställen. 
 

 Ännu inte genomfört. 
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 Målupp-
fyllelse 

Kommentar 

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

 
Fortsatt arbete under kommande planperiod. 

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. 
 

 
Fortsatt arbete under kommande planperiod. 

Utökning och systematisering av insamlingspersonalens 
rapportering av felsortering. 
 

 
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 
tillgodoser en bra boende- och arbetsmiljö. 
 

 
Infört i kravspec vid ny upphandling av 
avfallsentreprenör. 

Utreda om alternativa insamlingssystem i nya 
bostadsområden kan bidra till att minska störningar vid 
hämtning. 
 

 
Ej utfört. 

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-
fyllelse 

Kommentar 

3A Fortsatt samverkan för en god arbetsmiljö 
 

  

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

 
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 
för en god arbetsmiljö. 
 

 
Rutiner är fastställda mellan avfallsenheten 
och berörda verksamheter 

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. 
 

 
Dialog genomförd med början hos kommunalt 
bostadsbolag. 

Verka för etablering av fler återvinningsstationer för 
förpackningar och tidningar inom kommunen. 
 

 
Genomfört. 

Beakta avfallshanteringen tidigt i planprocessen. 
  

Förbättrade rutiner framtagna för ökad 
kommunikation i planprocessen. 

 

Utreda om alternativa insamlingssystem i nya 
bostadsområden kan bidra till att öka tillgänglighet och 
återvinningsgrad. 
 

 
Alternativa system till miljörum har utretts. 

Undersöka invånarnas nöjdhet med kommunens 
insamlingssystem samt tillgängligheten till dem genom 
enkätundersökning vart tredje år. 
 

 
Enkätundersökning genomförd 2020 genom 
“Kritik på teknik”.   

3C Hög medvetenhet och kunskap   

Ta fram en kommunikationsplan för uppfyllande av målen i 
avfallsplanen. 

 

 
Genomförd.  
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 Målupp-
fyllelse 

Kommentar 

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

 

 
Vid nyetablering av flerbostadshus delas riktad 
information ut.  

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

 

 

 

Ny tjänst i form av avfallsingenjör inrättad. 

Riktad information och rådgivning till företag i kommunen 
om sortering och förebyggande av avfall. 

 

 
Ej genomfört. 

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 
”ambassadörer”. 

 

 
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 
föroreningar till avloppet. 

 

 
Genomfört.  

 

Inriktningsmål 4 Effektiva system för avfallshantering 
 

  

4A Effektiv avfallshantering   

Upphandling av nya avtal för insamling och behandling. 
  

Genomfört under planperioden. 
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 Målupp-
fyllelse 

Kommentar 

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. 
 

 
Dialogen pågår.  

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   

Se över rutiner och riktlinjer för avfallsplanering vid 
exploatering. 

 

 
Medverkar i kommunens centrala 
stadsutvecklingsstrategiprogram. 

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

 

 
Genom omorganisation inom 
samhällsbyggnadskontoret är avfallsenheten 
involverad i processerna. 

 

5 Sigtuna 

Mål för avfallshanteringen i Sigtuna kommun 
 Målupp-

fyllelse 
Kommentar 

MÅLOMRÅDE 1 - FRÅN AVFALL TILL RESURS   

Delmål 1: Materialåtervinningen ska öka – År 2020 ska 
minst 50% av allt hushållsavfall materialåtervinnas.  

Ingen uppföljning 



Bilaga 5 Uppföljning av tidigare 
avfallsplaner 
   

16 (26) 

 Målupp-
fyllelse 

Kommentar 

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% 
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 

 
Har inte mätts, men samtidigt informeras vi 
dagligen om att vi måste ta hand om vår 
planet. 

Delmål 2: Arbetsmiljön för dem som hanterar avfall ska vara 
god – År 2020 ska minst 50 % av antalet identifierade svåra 
hämtställen ha åtgärdats. 

 
Infört nytt insamlingssystem 4-fack där vi har 
en driftledare som följer upp och åtgärdar 
dessa. Arbete med målet bör fortsätta. 

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

 Undersökning 2019 visar att ca 75% av 
invånarna var nöjda med insamlingen. I slutet 
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-
fyllelse 

Kommentar 

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 Målupp-

fyllelse 
Kommentar 

Inriktningsmål 1. 
En hållbar avfallshantering anpassad till 
människan 
 

  

Mål 1a: Öka medvetenheten och kunskapen kring 
hållbar konsumtion 
 

  

1. Använda fler mediekanaler för information till 
invånare och verksamheter och lyfta frågan kring 
hållbar konsumtion i samband med olika 
kommunevent. 

 1. AvfallsAppen lanserades för en smidigare 
kommunikation med hushållen i kommuner. Appen 
kommer att utvecklas succesivt med nya funktioner, 
flera användningsområden och för mer information till 
flera användare. 
 

2. Ta fram sorteringsanvisning med bilder för att de 
med läs- och skrivsvårigheter samt bristfälliga 
kunskaper i det svenska språket ska kunna ta till sig 
informationen. 
 

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

3. Uppmuntra till och medverka i skolprojekt 
anpassade till elever i olika årskurser, där 
avfallsminimering och avfallshantering står i fokus. 
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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Mål och aktiviteter/åtgärder Målupp-
fyllelse 

Kommentar 

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. 

 1. En gemensam kommunikationsplan har tagits fram 
vid införande av fyrfackssystemet. 
Kommunikationsplanen ska utvecklas av 
kommunikatör med hänsyn till en ny gemensam 
avfallsplan. 

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

 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. 
 

3. Ta fram råd till fastighetsägare om hur de kan 
informera sina hyresgäster. 
 

 
3. Arbetet pågår dock ofta med individuell rådgivning 
vid olika tillfällen. Gemensam informationsinsats 
behöver utarbetas framöver. 
 

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

 
4. Aktiviteter planeras med bättre information till 
kommunens verksamheter om sortering och hämtning 
av avfallsfraktioner av upphandlade entreprenören. 
 

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

 5. Utredning av olika insamlingssystem var genomförd 
för att välja det bästa systemet för villahushåll vilket 
sedan infördes i kommunen enligt politiskt beslut. 
 

6. Lyfta fram goda exempel på utrymmen för 
avfallshantering som kan användas som inspiration 
för byggherrar och fastighetsägare. 
 

 6. Inom projekt för nybyggnation rekommenderas 
modern utformning av avfallsutrymmen enligt Avfall 
Sveriges vägledning. 
 

7. Göra enkätundersökning för att ta reda på vad som 
saknas för att fler avfallslämnare ska bli nöjda.  

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

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. 

 1. Arbetsmiljöfrågor är alltid en punkt på 
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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Mål och aktiviteter/åtgärder Målupp-
fyllelse 

Kommentar 

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

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

3. Tydliggöra krav på arbetssätt avseende 
arbetsmiljöarbete i upphandlingar. 
 

 3. Upphandlingsdokument har punkter med tydliga 
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 
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.  1. Fortsätter samarbeta med välgörandeorganisation 

Human Bridge som tar hand om hela flöde av textilier 
både för återanvändning och återvinning. 
 

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

 
2. Dokumenten bör utarbetas i samverkan med alla 
kommuner i den kommande gemensamma 
avfallsplanen. 
 

3. Utreda möjligheten att skapa internt webbaserat 
återbrukssystem för kommunens verksamheter på 
intranätet. 
 

 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.  
 

4. Arrangera leksaksbyte i samband med lämpliga 
event i samarbete med berörda aktörer. 
 

 
4. Arbete frös pga pandemin men ska fortsätta efter 
borttagande av alla restriktioner. 
 

5. Fortsätta utvecklingsarbete med återbruk på 
kretsloppscentraler genom utöka antal sorter av varor 
för återanvändning, t ex byggmaterial, cyklar, möbler 
mm. 
 

 
5. Utvecklingsarbete pågår och ska fortsätta med 
aktiviteter i den kommande gemensamma 
avfallsplanen. 

Mål 2b. Materialåtervinningen ska öka och mängden 
felsorterat avfall i soppåsen ska minska jämfört med 
2018 
 

  



Bilaga 5 Uppföljning av tidigare 
avfallsplaner 
   

20 (26) 
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fyllelse 

Kommentar 

1. Avfallstaxan ska ha miljöstyrande effekt för att 
stimulera till utökad sortering av hushållsavfall. 
 

 1. Avfallstaxan har tagits fram med tydlig 
miljöstyrande effekt vilket ekonomiskt bidrar till 
källsortering. 

2. Utsortering av fraktionerna 
tidningar/kontorspapper, pappers-, glas-, metall- och 
plastförpackningar, farligt avfall och elavfall ska finnas 
i alla kommunala verksamheter och i kommunens 
eget fastighetsbestånd. 
 

 
2. Arbetet pågår men är inte klart än. Det finns en del 
verksamheter som har dispenser pga till exempel 
platsbrist mm. Arbetet ska fortsätta. 
 

3. Samarbeta med FTI och andra aktörer för 
utveckling av insamlingsplatser för förpackningar och 
tidningar samt identifiera områden där 
återvinningsstationer behövs. 
 

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

4. Utveckla insamlingssystemen för källsorterade 
fraktioner tillsammans med berörda aktörer. 
 

 4. Ett nytt insamlingssystem med fyrfackskärl för 
småhus infördes i slutet av 2020. 
 

5. Ställa krav att platser/anläggningar för 
avfallshantering inom nybyggområde ska utformas 
med möjlighet till källsortering av förpackningar och 
tidningar. 
 

 5. Krav på bra avfallshantering i nybyggområde ställs 
alltid i remissvar och kommuniceras med projektledare 
och byggherrar under projektprocesser. 
 

6. Öka sorteringsgraden av grovavfall på 
kretsloppscentralerna med nya materialfraktioner av 
t.ex. plast, planglas, olika sorts metaller, lastpallar och 
textilier. 
 

 
6. Utvecklingsarbetet fortsätter för att förbättra 
sorteringen av grovavfall. Kommunens KLC har 
begränsningar gällande utrymme och därmed antalet 
containrar. Olika lösningar ska provas för att nå 
målen.  
 

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

 
1.Arbetet påbörjades med framtagande av Direktiven 
för Upplands-Bro hus.  
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Mål och aktiviteter/åtgärder Målupp-
fyllelse 

Kommentar 

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. 
 

 

 

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

3. Utreda möjlighet att ordna utsortering och 
återbruk av överblivet byggmaterial på 
kretsloppscentralerna.   
 

 
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. 
 

4. Ta fram goda konkreta exempel för att visa hur 
målet kan uppnås. 
 

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

Mål 2d. Mängden matavfall som slängs i onödan ska 
minska 
 

  

1. Öka kommuninvånarnas medvetenhet om 
matsvinnets påverkan på miljön och ekonomin.  1. Olika mediekanaler används för information om 

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

2. Genomföra projekt i skolor, skolkök och storkök för 
att öka medvetenheten kring matsvinn i syfte att det 
ska minska. 
 

 
2. Planera projektet i samarbete med 
utbildningsavdelningen samt verksamheter. 
 

3. Arbeta med kommunikationsprogram för 
minskning av matsvinnet. 
 

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

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. 
 

 

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

2. Utsortering av matavfall ska finnas i alla 
kommunala verksamheter och i kommunens eget 
fastighetsbestånd. 
 

 

 

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. Delta i matavfallskampanjer för att främja 
matavfallsinsamling. 
 

 
 

3. Under fem år deltog kommunen i en regional 
kampanj tillsammans med andra kommuner i 
Stockholms län. 
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4. Regelbundet genomföra uppföljning av mängder 
matavfall (följa upp statistik) med återkoppling till 
avfallslämnare för att påverka/utmana till bättre 
sortering. 
 

 4.Gemensam uppföljning av statistik genomförs 
regelbundet. Resultat presenteras i AvfallsAppen, 
Miljöalmanacka och i tidningen för inspiration till 
bättre sortering.  
 

5. Utveckla insamling av matavfall från verksamheter 
särskilt från restauranger, storkök, livsmedelsbutiker 
mm. Kontroll kan samordnas i samband med annan 
tillsyn. 
 

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

Mål 2f. Fortsatt minskning av mängden avfall till 
deponi 
 

  

1. Fortsätta utveckla sortering av fraktionerna på 
kretsloppscentralerna för att minska mängden avfall 
till deponi. 

 1.Besökare på KLC hänvisas till deponicontainer som 
sista utväg och som undantag efter färdig sortering. 
 

2. Kommunikation kring vad som ska sorteras ut och 
var det ska lämnas. Uppdatera sorteringsguide.  

2.Personalen på KLC är alltid behjälplig med 
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. 
 

 

 
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. Utveckla säkra och lättillgängliga system för 
insamling av hushållens farliga avfall. 
 

 
 

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. 
 

 
 

3.En entreprenör är upphandlad för bl.a hämtning av 
farligt avfall och elavfall från kommunens 
verksamheter.  
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4. Information och kontroll över hantering av farligt 
avfall och elavfall hos verksamheter ska samordnas i 
samband med annan tillsyn. 

 4. Öka samarbetet med miljöenheten kring företagens 
hantering av farligt avfall. 
 

5. Ställa tydliga krav till byggherrar på hantering av 
farligt avfall i bygg- och rivningslov. 
 

 
 

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. 
 

 1. Under fem år deltog kommunen i en regional 
kampanj tillsammans med andra kommuner i 
Stockholms län. Olika sociala medier används för 
informationsinsatsen gällande matavfall. 

2. Förbättra avvikelserapportering från chaufförer. 
  2.Det finns krav på entreprenören att chaufförer ska 

rapportera avvikelser vid felsorterat matavfall enligt 
avtal. 
 

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

 3.Det finns tydliga rutiner för hantering av felsorterat 
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. 
 

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

2. Verka för en god och genomtänkt logistik för 
avfallstransporter. 
 

 2.Entreprenörer använder särskilda IT-program för att 
optimera logistiken i körlistor. 
 

3. Avväga positiva och negativa miljöeffekter inför 
förändringar av hämtningssystemet. 
 

 3.Miljöeffekter beaktas alltid vid utredningen av nya 
insamlingssystem. 

Mål 3d. Liten miljöpåverkan från gamla deponier 
 

  

1. Förnya riskklassificering av nedlagda deponier för 
hushållsavfall. 
 

 
1.Uppföljning av behov för utredning av gamla 
deponier ska genomföras i samarbete med 
miljöenheten. 
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Mål och aktiviteter/åtgärder Målupp-
fyllelse 

Kommentar 

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

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

Inriktningsmål 4.  
Effektiva system för avfallshantering 
 

  

Mål 4a. Utveckla insamlingssystemet utifrån 
funktionalitet och ekonomi 
 

  

1. Främja moderna insamlingssystem utifrån miljö- 
och arbetsmiljöperspektiv via avfallstaxa.  1. Abonnemangsavgiften för det nya fyrfackssystem 

höjdes inte vid framtagande av ny avfallstaxa, vilket 
främjar bättre källsortering. 
 

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

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

3. Vid upphandling av ny avfallsentreprenad, verka för 
hållbar utveckling ur ett ekonomiskt, ekologiskt och 
socialt perspektiv. 
 

 3.Upphandlingar genomfördes tillsammans med 
grannkommunerna för att nå bättre ekonomisk och 
ekologisk effekt. 
 

4. Sträva efter positiva förändringar i 
insamlingssystemet för att uppnå största möjliga 
miljönytta och servicegrad för pengarna. 
 

 4. En utredning av olika insamlingssystem 
genomfördes för att välja det mest passande systemet 
för småhus med högre servicegrad och miljönytta. 
 

5. Medverka i utredning av möjligheten att skaffa 
insamlingsplatser för toalettavfall från småbåtar.   
 

 
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. 

 1.Fyrfackssystem som blivit ett mer populärt system i 
andra kommuner infördes 2020 för att ersätta det 
gamla systemet för småhus. 
 

2. Utreda förutsättningar för alternativa 
insamlingssystem för kommunens avfallshantering 
bland annat för fastighetsnära insamling. 
 

 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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Mål och aktiviteter/åtgärder Målupp-
fyllelse 

Kommentar 

3. Vara öppen för innovationer som kan leda till 
utvecklad avfallshantering. 
 

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

4. Medverka vid utredning av vilka insamlingssystem 
som finns eller behöver finnas för att skapa flexibilitet 
i dessa vid nybyggnationer. 
 

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

5. Bevaka de politiska diskussioner som förs om 
insamlingsansvaret för förpackningar och tidningar 
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. 
 

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

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

 
2. Rutiner och riktlinjer ska uppdateras vid 
framtagande av en ny gemensam teknisk handbok. 
 

3. Kontinuerlig samverkan mellan berörda 
kontor/avdelningar för att skapa samsyn och 
samarbete. 
 

 3. Deltagande i alla projekt bl a vid nybyggnation med 
rådgivning och remissvar om avfallshantering. 
 

4. Ställa krav på att det finns ytor för god 
avfallshantering i samband med nybyggnation, 
förtätning av bostadsområden, exploatering och 
utveckling av områden. 
 

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

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.  1.  Samarbete utvecklades till gemensamma 

upphandlingar av entreprenader och ett gemensamt 
projekt med införande av ett nytt insamlingssystem. 

2. Delta i gemensamma projekt och kampanjer med 
andra kommuner. 
 

 2. Tidigare samarbete med en grannkommun 
utvecklades till samarbete med tre grannkommuner. 
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Mål och aktiviteter/åtgärder Målupp-
fyllelse 

Kommentar 

3. Samverka med andra aktörer för att hitta bra 
lösningar för avfallshantering.  3.  Ständig samverkan med projektledare och 

byggherrar i projekt med nybyggnation. 
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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 om- 
och 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 (NO2 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 

 
Mängd 
förebyggt avfall 
per person, 
kg/år 

Mängd 
förebyggt 
avfall1, ton 

Minskad mängd 
CO2e, ton/år2 

Motsvarar 
mil/år2 
(person-bil, 
bensin) 

Ex. Förebyggande, mat- och 
restavfall 

50 6 040 13 290 10 268 000 

Ex. Minskat matsvinn 10 1 210 2 660 2 057 000 
 

1Beräkningen utgår från den folkmängd som är totalt i kommunerna på 120 857 personer (år 
2020). 

2Enligt 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 CO2-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 



Bilaga 6 Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)   
 

22 (25) 

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. 
 

Tabell 1 Antal invånare per kommun enligt befolkningsprognos från SCB1. 

 År 2021 År 2040 

Håbo 22 344 24 900 

Knivsta 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 bygg- 
och 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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6 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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Handläggare 
Emelie Berglund 

Tjänsteutlåtande 
2022-05-24 

Diarienummer 
SUN-2022/239 

Samhällsutvecklingsnämnden 

Namnsättning - byte av skolnamn 

Förslag till beslut 

Samhällsutvecklingsnämnden 

1. Samhällsutvecklingsnämnden namnsätter den nya skolan på fastigheten 3:397 i enlighet
med kartbilaga (daterad 2022-05-24) till Valloxskolan

2. Samhällsutvecklingsnämnden avskriver namnet Segerstaskolan

Sammanfattning av ärendet 

Segerstaskolan flyttar in i nya lokaler på Valloxvägen. Elever och medarbetare på skolan har 
haft omröstning och önskar namnbyte till Valloxskolan. 

Ärendet 

Kommunen är ansvarig för att sätta namn på gator, parker och andra allmänna platser, samt 
kvarter. Kommunen sätter också namn på lokaler för den egna verksamheten. I Knivsta 
kommun är det samhällsbyggnadsnämnden som fattar beslut om namn. I den process som 
leder fram till nämndens beslut ingår att ha samråd om förslagen till namn. 

Det har tidigare beslutats att Segerstaskolan, en grundskola med elever från förskoleklass till 
och med årskurs 6, ska stängas ner efter vårterminen. Inför skolstart augusti flyttar 
verksamheten in i nya lokaler på Valloxvägen. Eftersom skolan inte längre kommer ligga i 
Segersta-området har elever och personal haft omröstning och gemensamt kommit fram till 
det nya namnet Valloxskolan. Detta för att få en klarare koppling till det nya området och 
lättare för lokalisering och känna anknytning. 

Namnet har kontrollerats med Lantmäteriets ortsnamnsråd som anser att stavning och 
förslag är lämpligt enligt önskemålet. De påpekade också att namnet Segerstaskolan ska tas 
ur bruk från kartunderlag för att undvika problem för utryckningsfordon. 

Ekonomisk konsekvensanalys 

Beslut om namn medför ingen ekonomisk kostnad 

Barnkonsekvensanalys 

Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande, 2022-05-24 

Kartbilaga, 2022-05-24 
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Beslutet ska skickas till 

Akten 

Namnsättningshandläggare 

Kart- och GIS-enheten 

Jenny Rydåker Maria Cassel  

Samhällsbyggnadschef Tf planchef 
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Barnchecklista inför beslut 

1. Påverkar beslutet barn?

Ja Nej 

Förklara oavsett svar. 

Barn påverkas av att skolans namn är lämpligt för platsen. 

Om, ja fortsätt med frågorna. 

2. Hur har barns bästa beaktats?

Barn har fått lämna in förslag på vad de vill att skolan ska heta. 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter.

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett?

Ja Nej 

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument 

Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt 
hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats. 

Enligt FN är alla under 18 år 

att betrakta som barn 
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Handläggare 
Robert Fåhraeus 

Tjänsteskrivelse 
2022-05-23 

Diarienummer 
SUN-2022/236 

Samhällsutvecklingsnämnden 

Hemställan till kommunfullmäktige om ny VA-taxa 

Förslag till beslut 

Samhällsutvecklingsnämndens förslag till kommunfullmäktige: 

Att i Knivsta kommuns VA-taxa: 

1) anläggningstaxan 5.1.d) höjs med 30 500 kr till 91 100 kr,

2) brukningstaxan höjs med 5%,

3) att ingress samt § 3, 5.4, 5.8, 5.9,11.2, 12.2 och 15 i VA-taxan ändras enligt
nedan förslag, och

4) att ändringarna i VA-taxan ska börja gälla från och med den 1 januari 2023
eller vid den senare tidpunkt som kommunfullmäktiges beslut vinner laga
kraft.

Sammanfattning av ärendet 

Den allmänna VA-verksamheten ska vara självfinansierande genom avgifter som regleras i 
VA-taxan. Som VA-huvudman är Knivstavatten skyldig att se över VA-taxan så att den 
speglar kostnaderna för att bygga ut och underhålla den allmänna VA-anläggningen. 

Taxans kostnadsnivå är i behov av justering för att finansiera Knivstas anslutning till 
Käppala. Viss justering för Käppala har gjorts tidigare men inte fullt ut. Med dessa förslag på 
justeringar är Käppala med nuvarande känd kostnadsnivå fullt finansierad. Även övrig va-
utbyggnad och va-verksamhet är efter den föreslagna justeringen fullt finansierad. 

Inom VA-området sker hela tiden en utveckling i form av ny praxis eller andra typer av 
samhälleliga behov som gör att taxan behöver uppdateras. Taxan föreslås därför uppdateras 
på flera punkter för att följa lagkraven, nå kostnadstäckning på övriga tjänster eller för ökad 
tydlighet. 

Bakgrund 

Den allmänna VA-verksamheten ska vara självfinansierande genom avgifter som regleras i 
VA-taxan. Som VA-huvudman är Knivstavatten skyldig att se över VA-taxan så att den 
speglar kostnaderna för att bygga ut den allmänna VA-anläggningen enligt VA-planen och för 
att på ett säkert sätt sköta och underhålla den. 

VA-taxans avgifter ska vara rättvist fördelade efter den nytta som en fastighet anses ha av 
den allmänna VAanläggningen. Dessutom gäller självkostnadsprincipen vilken innebär att 
avgiften inte får vara större än vad som behövs för att täcka de nödvändiga kostnader som 
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krävs för att ordna och driva den allmänna VA-anläggningen. Inom VA-området sker hela 
tiden en utveckling i form av ny praxis och nya former av bebyggelse eller andra typer av 
samhälleliga behov som gör att taxan behöver uppdateras. Taxan behöver därför uppdateras 
för att följa lagkraven. För att uppnå detta föreslås VA-taxan ändras enligt följande. 

Ingress 

Ingessen föreslås ändras för att förtydliga ansvar och VA-huvudmannaskap. Skrivningarna 
följer vad som är vanligast förekommande i branschen. 

Definitioner (§ 3) 

§ 3 omformuleras för att innehålla definitioner. Definition av lägenhet har lagts till, se vidare
under motivering av ändring av 5.4.

Anläggningsavgift (§ 5-11) 

Anläggningsavgiften är den engångsavgift som en fastighetsägare betalar för att ansluta sin 
fastighet till den allmänna VA-anläggningen. Den ska täcka fastighetens del av kostnaderna 
för utbyggnaden av reningsverk, vattenverk, pumpstationer, huvudledningar och 
ledningsnätet fram till tomtgräns.  

VA-taxan ska enligt lagen om allmänna vattentjänster vara skäligt och rättvist fördelad efter 
både den kostnad och den nytta som föreligger då en fastighet ansluts till den befintliga VA-
anläggningen. Därför är anläggningsavgiften indelad i olika parametrar; servisavgift, 
lägenhetsavgift, del i huvudanläggningsavgift och tomtyteavgift där vissa parametrar är 
kostnadsrelaterade och vissa är nyttorelaterade. För fastighetsägaren varierar avgiftens 
storlek även beroende på om en, två eller tre nyttigheter såsom dricksvatten, spillvatten 
och/eller dagvatten ansluts. 

Knivstavatten har som målsättning att anläggningstaxan ska vara självfinansierande för den 
VA-utbyggnad som sker. I den mån anläggningsavgiften inte är självfinansierande bekostas 
underskottet av brukningstaxan, vilket är fullt förenligt med vattentjänstlagen. 

Ny föreslagen avgift för 5.1 
Kostnadstäckningen (intäkter/kostnader) för VA-taxans anläggningstaxa beräknas årligen på 
samtliga projekt som har startat eller förväntas starta inom ±3 år, portföljen, och dessa 
projekts totala kostnader. Med ett projekt menas i det här fallet den VA-utbyggnad som sker i 
genomförandet av en detaljplan. För att nå en korrekt kostnadstäckning bör även kostnader 
räknas med som är kopplade till projektet men som ligger utanför detaljplanens geografiska 
område, till exempel kostnader för att öka kapaciteten i det befintliga ledningsnätet, eller 
kostnader för att öka avloppsreningskapaciteten. Dessa kostnader ingår i projektens 
totala kostnader. 

Investeringen för Knivstas överföringsledning till Käppala, KÖK, utgör en stor kostnad som 
kommer att komma till nytta för många befintliga och kommande VA-abonnenter fram till 
omkring 2050. Roslagsvatten har inför 2023 års taxa gjort en analys av hur denna kostnad 
kan fördelas skäligt och rättvist. 
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Taxor kräver alltid flera former av schabloner både i och ”bakom” taxan. Eftersom 
reningsverkens belastning baseras på hur många personer som är anslutna är belastningen 
ett bra mått att beräkna kostnaden utifrån för att hitta en rättvis kostnadsfördelning. Inför 
2023 föreslår Knivstavatten en justering av taxans § 5.1.d som är taxans lägenhetsavgift. På 
så vis kan finansieringens kostnad tydligt kopplas mot dess nytta, där nyttan utgörs av varje 
lägenhets möjlighet att ansluta sig till avloppsreningsanläggningen. Anläggningstaxan har 
delvis höjts för att finansiera KÖK både 2021 och 2022. Med föreslagen justering når 
anläggningstaxan en täckningsgrad på 100 % inklusive KÖK. 

Den prognostiserade trenden för anläggningstaxan är att den kan komma att behöva höjas 
ytterligare på grund av VA-utbyggnad till omvandlingsområden i VA-planen (Nor, Gamla 
Alsike, Lagga) som generellt är underskottsprojekt, samt på sikt även för ökad kapacitet i 
ledningsnätet från centrala Knivsta och mot Alsike och Västra Knivstas kommande 
detaljplaner. Föreslagen budget för 2024–2025 kommer beräknas på en 
taxehöjningsprognos om 3+3 %. En närmare analys kommer att göras inför taxejustering 
2024 med den kunskap som då finns om kommande investeringskostnader. I bilaga 1 
presenteras nuvarande avgift och föreslagen förändring för olika typer av fastigheter. 
I bilaga 2 är förändrade avgifter utmärkta med fet stil och att nuvarande avgifter som ska 
ändras återfinns inom parentes och är (genomstrukna). 

Ändring av 5.4 

5.4 anger hur lägenhetsantalet bestäms. Paragrafen förtydligas och förenklas för att 
möjliggöra beräkning av ytor i byggnader med olika funktion. Ändringen innebär att 
beräkningen inte längre är beroende av fastighetsbegreppet utan istället kan göras baserat 
på byggnadernas utformning. Ändringen bygger på Svenskt Vattens förslag till standardtaxa 
P 96 men är anpassad till att kommunens va-taxa inte använder begreppet bostadsfastighet 
vid debitering. Ändringen bedöms inte utgöra en förändring från hur VA-huvudmannen idag 
räknar anläggningsavgift utan innebär en förenkling av lydelsen för ökad transparens för den 
som läser taxan. Ändringen görs genom att införa en definition av lägenhet i §3, vilket  
tidigare saknats, samt en förenkling av 5.4. I bilaga 2 är tillägg utmärkta med fet stil och 
nuvarande formuleringar som ska ändras är genomstrukna. 

Ny föreslagen avgift i 5.8. 

VA-taxans punkt 5.8 som segmenterar ut exploateringar som en särskild kundkategori är till 
sin formulering daterad och behöver justeras. Paragrafen har som syfte att säkerställa att 
avgifterna fördelas skäligt och rättvist (LAV § 31) samt att VA-kollektivet inte belastas med 
kostnader som inte är nödvändiga för att ordna och driva VA-anläggningen (LAV § 30). I 
bilaga 2 är förändringar utmärkta med fet stil och nuvarande formuleringar som ska ändras 
är genomstrukna. 

Ny föreslagen punkt, 5.9. 

En ny paragraf föreslås för fastigheter med många små lägenheter. I praxis1
 har 

lägenhetsavgiften reducerats när lägenheterna har varit små till ytan i förhållande till en 

1) MÖD 2017-12-15 mål nr M 10622-16
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normal lägenhet i kombination med att det är frågan om många lägenheter på en och samma 
fastighet. Domstolen har ansett att nyttan för de mindre lägenheterna har varit uttunnad på 
ett sätt som gör att full lägenhetsavgift inte ska utgå. Det har då rört sig om specialfall med 
för kommunen onormalt många små lägenheter på en och samma fastighet. Den bedömning 
Roslagsvatten har gjort för Knivsta kommun är att denna regel bör tillämpas när det är frågan 
om lägenheter mindre än 33 m2 och att det finns fler än 60 lägenheter på samma fastighet. 

Ändring av 11.2 

11.2 anger att om fastighetsägaren begär att en ny servisledning (i normalfallet flytt av en 
förbindelsepunkt) ska utföras så kan huvudmannen välja att godkänna en sådan flytt och att 
fastighetsägaren ska betala kostnaden för detta med avdrag för ålder och skick. Med 
föreslagen ändring tas regeln om avdraget bort så att fastighetsägare får betala hela 
kostnaden för de önskade arbetena. 

Dagens lydelse innebär att en va-huvudman saknar möjlighet att gå med på att flytta en 
servisledning i de fall det finns en risk att VA-kollektivet får en kostnad för åtgärden. 
Fastighetsägare kan dock ha intressen av att flytta ledningen och ta kostnaden, vilket va-
taxan idag omöjliggör vilket inte gynnar någon. Regeln är idag även otydlig då det är oklart 
vad som avses med avdraget och om en kostnad för förtida investering ska vägas in. 

Sammantaget är regeln oskälig för VA-kollektivet i stort och den fastighetsägare som begära 
flytt av denna är fullt införstådd med att den får betala kostanden. Regeln skyddar inte heller 
något vitalt intresse. Ändringen bedöms vara kostnadsneutral för VA-kollektivet, men ökar 
flexibiliteten för va-abonnenterna att flytta förbindelsepunkter vid ny bebyggelse på 
fastigheten. I bilaga 2 är förändringar utmärkta med fet stil och nuvarande formuleringar som 
ska ändras är genomstrukna. 

Brukningsavgift (§ 12-19) 

Brukningsavgiften är den periodiska avgift som en fastighetsägare betalar när denna har 
anslutit sin fastighet till den allmänna VA-anläggningen. Den ska täcka fastighetens del av 
kostnaderna för drift- och underhållskostnader, kapitalkostnader för investeringar eller andra 
nödvändiga kostnader för att tillhandahålla vattentjänsterna som inte täcks av 
anläggningsavgiften. VA-taxan ska enligt lagen om allmänna vattentjänster vara skäligt och 
rättvist fördelad efter både den kostnad och den nytta som föreligger när en fastighet är 
ansluten till den befintliga VA-anläggningen. 

Ny föreslagen avgift för 12.1 

Investeringen för Knivstas överföringsledning till Käppala, KÖK, utgör en stor kostnad som 
kommer att komma till nytta även för många befintliga VA-abonnenter. Huvuddragen i 
Knivstavattens förslag är att anläggningsavgiften, och tillkommande VA-kollektiv, ska 
belastas med en viss del av finansieringen och brukningsavgiften, och befintligt VA-kollektiv, 
ska belastas med en del av finansieringen. Räntor kommer däremot till 100 % att belasta 
brukningsavgiften. 

Eftersom Knivstavatten har överavskrivningar att nyttja och de stora kostnaderna kommer 
först 2024 behöver inte taxan höjas omedelbart. För att undvika en kraftig höjning om några 
år föreslås brukningstaxan höjas – för KÖK – med 5+5+5% under 2023-2025 och att man 
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därefter gör en ny analys av det ekonomiska läget. När Knivsta runt 2026-2027 ansluts till 
Käppalaförbundet uppskattas dessutom driftkostnaden exklusive kapitalkostnader påverkas 
nedåt i och med att Käppalas driftkostnader är lägre än driftkostnaderna för Knivsta 
reningsverk.  

Brukningstaxan har inte höjts sedan 2018. 

Ändring av 12.2 

Punkten föreslås ändras för att förtydliga paragrafen och möjliggöra korrekt debitering. Bland 
annat tas rabatt bort för fritidshus dels eftersom det inte är möjligt att följa upp och dels 
eftersom många nyttjar sina fritidshus året runt. Den nya formuleringen möjliggör också en 
mer korrekt debitering för vattenuttag som sker innan mätare satts upp. I bilaga 2 är 
förändringar utmärkta med fet stil och nuvarande formuleringar som ska ändras är 
genomstrukna. 

Nya föreslagna avgifter för och ändringar i 15 

Punkten föreslås förändras för att gå mot en enhetligare §15 i samtliga Roslagsvattens 
kommuners taxor så att samma avgifter för dessa tjänster gäller i alla kommuner. Priserna 
har även reglerats efter dagens prissättning, vilket inte har gjorts på många år, och tjänsterna 
har förtydligats så att de skall bli lätt att förstå. Avgifterna har även justerats så att de efter 
kontorstid motsvarar Roslagsvattens kostnader efter kontorstid. I bilaga 2 är förändringar 
utmärkta med fet stil och nuvarande formuleringar som ska ändras är genomstrukna. 
Tjänsterna presenteras i en delvis annan ordning än tidigare, detta är inte markerat, för 
läsbarhetens skull 

Övriga justeringar 

Genomgående i taxan är benämningen av VA-huvudmannen ändrad från va-verket till 
huvudmannen. I bilaga 

2 är förändringar utmärkta med fet stil och nuvarande text är genomstruken. 

VA-taxan behöver justeras med redaktionella ändringar, se gula markeringar i bilaga 3: 

- Datum för antagande

- Datum för ikraftträdande
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Barnkonsekvensanalys 

Barnkonsekvensanalys utförd enligt bifogad checklista 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 2022-05-24 

Bilaga 1. Påverkan för olika typer av fastigheter. 

Bilaga 2. Förslag till ny VA-taxa. Förändrade avgifter utmärkta med fet stil och att nuvarande 
avgifter återfinns inom parentes och är (genomstrukna). 

Bilaga 3. Protokoll Knivstavattens styrelsemöte 

Beslutet ska skickas till 

Knivstavatten AB 

Roslagsvatten AB 

Kommunstyrelsen 

Jenny Rydåker 

Samhällsbyggnadschef 
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Barnchecklista inför beslut 

1. Påverkar beslutet barn?

Ja Nej 

Förklara oavsett svar. 

Alla hushåll som är VA-kunder i Knivsta kommun kommer att påverkas av taxeändringen. 

Om, ja fortsätt med frågorna. 

2. Hur har barns bästa beaktats?

Den nya VA-taxan förändras utifrån kravet att den ska spegla kostnaderna för den allmänna 
VA-anläggningen.  

3. Beskriv eventuella intressekonflikter.

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett?

Ja Nej 

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument 

Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt 
hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats. 

Enligt FN är alla under 18 år 

att betrakta som barn 
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DOKUMENT ID: 20220411-30114 
SIDAN: 1 ( 2) 

Bilaga 1. Påverkan för olika typer av 
fastigheter 
Anläggningstaxa 

Tabell 1: Småhus som ansluter vatten, spill och dagvatten 
FASTIGHETSSTORLEK NUVARANDE TAXA FÖRSLAG 2023 ÄNDRING 

Typhus A*: 800 m2 303 600 334 100 10,0% 

Småhus: 2000 m2 405 600 436 100 7,5% 

Småhus: 3000 m2 490 600 521 100 6,2% 

Småhus: 4000 m2 490 600 521 100 6,2% 

* Typhus A är en fastighet med tomtyta om 800 m2 och en vattenförbrukning om 150 m3/år och används
bland annat i jämförelsesyfte.

Många fastigheter i omvandlingsområden har bara behov av vatten och spillvatten då de klarar 
omhändertagandet av dagvatten lokalt. Småhus som ansluter enbart vatten och spill får följande höjning inkl 
moms: 

Tabell 2: Småhus som ansluter vatten och spill 
FASTIGHETSSTORLEK NUVARANDE TAXA FÖRSLAG 2023 ÄNDRING 

Typhus A: 800 m2 248 096 272 496 9,8% 

Småhus: 2000 m2 329 696 354 096 7,4% 

Småhus: 3000 m2 397 696 422 096 6,1% 

Småhus: 4000 m2 397 696 422 096 6,1% 

För storhus t ex hyreshus och bostadsrättsfastigheter innebär höjningen för fastigheter som ansluter alla 
nyttigheter (vatten, spill och dagvatten) följande inkl moms: 

Tabell 3: Storhus som ansluter vatten, spill och dagvatten 
FASTIGHETSSTORLEK NUVARANDE TAXA FÖRSLAG 2023 ÄNDRING 

Typhus B**: 15 lgh, 800 m2 
1 152 000 1 609 500 39,71% 

Storhus: 20 lgh, 2000 m2 
1 557 000 2 167 000 39,18% 

Storhus: 15 lgh, 5000 m2 
1 509 000 1 966 500 30,32% 

** Typhus B är ett flerbostadshus med 15 lägenheter, 800 m2 tomtyta och en vattenförbrukning om 2000 
m3/år. Har två stycken parallellkopplade vattenmätare Qn 2,5 m3/h.  
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Brukningstaxa 

I nedanstående tabeller presenteras nuvarande avgift och föreslagen förändring för en fastighet som är 
ansluten till dricksvatten, spillvatten och dagvatten respektive endast dricksvatten och spillvatten.  

Förslaget till höjning av brukningsavgiften innebär följande höjning för småbostadshus inkl. moms: 

Tabell: Månadskostnad för småhus som är anslutna till vatten, spill- och eventuellt dagvatten 

FASTIGHET NUVARANDE TAXA FÖRSLAG 2023 ÄNDRING 

Typhus A*  657 690 5,0% 

Typhus A* utan dagvatten 608 638 5,0% 

* Typhus A är en fastighet med tomtyta om 800 m2, en vattenförbrukning om 150 m3/år och en vattenmätare
Qn 2,5 m3/h och används bland annat i jämförelsesyfte.

För storhus t ex hyreshus och bostadsrättsfastigheter, innebär höjningen följande inkl. moms: 

Tabell: Månadskostnad för storhus som är anslutna till vatten, spill- och eventuellt dagvatten 

FASTIGHET NUVARANDE TAXA, 

PER LÄGENHET 

FÖRSLAG 2023 ÄNDRING 

Typhus B** 321 337 5,0% 

Typhus B utan dagvatten 316 332 5,0% 

** Typhus B är ett flerbostadshus med 15 lägenheter, 800 m2 tomtyta och en vattenförbrukning om 2000 
m3/år. Har två stycken parallellkopplade vattenmätare Qn 2,5 m3/h.  
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1 

TAXA 

för Knivsta kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 

för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Knivsta kommun 

Antagen av kommunfullmäktige i Knivsta kommun vid sammanträde den XX 

Förvaltningen av va-anläggningen handhas av Knivstavatten AB nedan kallad va-verket. 

Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Knivstavatten AB. 

§ 1
För att täcka kostnader för Knivsta kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning skall ägare av 

fastighet inom anläggningens verksamhetsområde betala avgifter enligt denna taxa. 

Avgiftsskyldig är alternativt den som enligt 2 § lagen om allmänna vattentjänster (SFS 2006:412 jämte 

senare tillägg och ändringar) jämställs med fastighetsägare. 

§ 2
Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter (engångsavgifter) och brukningsavgifter (periodiska avgifter). 

§ 3
Definitioner 

Lägenhet: Ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en enhet för 

bostadsändamål (toalett, kök/kokvrå). I fråga om sådana utrymmen i byggnad där begreppet lägenhet 

inte är tillämpligt, räknas varje påbörjat 150-tal m² bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 21054:2009 

som en lägenhet. 

Fastighet:erna indelas i bebyggd, obebyggd och illustrerad (ej fastighetsbildad) fastighet. 

Bebyggd fastighet är fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat 

bygglov avses att bebyggas. 

Obebyggd fastighet är fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men ännu ej 

bebyggts. 
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§ 4
4.1 Avgift tas ut för nedan angivna ändamål: 

Ändamål Anläggnings- Bruknings- 
  avgift avgift 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

V, vattenförsörjning Ja Ja 

S, spillvattenavlopp Ja Ja 

Df, dag- och dränvattenavlopp från fastighet Ja Ja 

Dg, dagvattenavlopp från allmänna platser  

såsom gator, vägar, torg och parker Ja Ja 

4.2 Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S och Df inträder när huvudmannen va-verket 

upprättat förbindelsepunkt för ändamålet och underrättat fastighetsägaren därom. 

Härvid förutsätts att samtliga i § 25.1 i lagen om allmänna vattentjänster angivna förutsättningar för 

avgiftsskyldighet är uppfyllda. 

4.3 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder för avledande av dagvatten blivit utförda. 

4.4 Anläggningsavgift skall beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när avgiftsskyldighet 

inträder. 

ANLÄGGNINGSAVGIFTER (§ 5-11) 

I de angivna avgifterna ingår lagstadgad mervärdeskatt. 

§ 5
5.1 För fastighet skall erläggas anläggningsavgift. Avgift utgår per fastighet med: 

a) en avgift avseende framdragning av

varje uppsättning servisledningar till

förbindelsepunkter för V, S och Df om 104 325 kronor 
b) en avgift avseende del i kostnad för huvudanläggningar om 70 675 kronor 
c) en avgift per m2 tomtyta om 85 kronor 
d) en avgift per lägenhet om 90 100 (60 600) kronor 

Föreligger ej avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, se § 7. 

5.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter fördelas avgifter enligt 

5.1 a) lika mellan fastigheterna. 

5.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan karta 

som huvudmannen va-verket godkänner. 

Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill en tomtyta upp till 3 000 m 2 för bostadshus med max 2

lägenheter. Avgift för resterande tomtyta tas ut vid eventuell avstyckning eller tillkommande lägenhet. 
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a) enskilt småhus 1,0 * avgift enligt 5.1.b ovan 
b) lägenhet i gruppbyggda småhus 0,8 * ” 
c) lägenhet i flerbostadshus 0,6 * ” 
d) lokaler för skola, handel, kontor, hotell

industri mm, per påbörjat 150 m2 BTA 1,0 * ” 

Vid ändrade förhållanden enligt 5.5, 5.6 och 5.7 tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 c) i den mån ovan 

angiven begränsningsregel så medger och med iakttagande av vad som föreskrivs i 7.2. 

5.4 Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats, eller efter 

annan ritning eller uppmätning som huvudmannen godkänner.  

Lägenhetsantalet för bostadsfastigheter bestäms i första hand efter de ritningar enligt vilka 

bygglov beviljats, i andra hand efter annan ritning eller uppmätning som va-verket godkänner. 

För övriga fastigheter beräknas antal lägenheter enligt nedan: 

Varje påbörjat 150-tal m2 BTA räknas som en lägenhet

(BTA enligt svensk standard SS 02 10 52). 

5.5 Framdras ytterligare servisledningar och upprättas ytterligare förbindelsepunkter skall erläggas 

avgifter enligt 5.1 a). 

5.6 Ökas fastighets tomtyta skall erläggas avgift enligt 5.1 c) för tillkommande tomtyta som härrör från 

fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses vara förut erlagd. 

Vid beräkning av avgift för tillkommande tomtyta iakttas begränsningsregeln i 5.3. 

5.7 Sker om- eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad eller ersätts riven bebyggelse på fastighet 

skall erläggas avgift enligt 5.1 d) för varje tillkommande lägenhet. 

5.8. När mark används för att uppföra ny bebyggelse för boende eller verksamheter, (exploatering) 

utgår anläggningsavgift för fastighet med:  

- faktisk kostnad motsvarande de kostnader som huvudmannen har för att möjliggöra

exploateringen, och

- lägenhetsavgift enligt § 5.1 d).

Faktiskt kostnad preciseras närmare genom exploateringsavtal mellan å ena sidan Huvudmannen 

och å andra sidan exploatören och/eller fastighetsägaren.  

Avgift enligt denna paragraf får inte understiga vad som skulle erlagts med tillämpning av § 5.1. 

Vid exploatering där exploateringsavtal som hänvisar till ”5.8” i VA-taxan träffats före 2023-01-01 

ska avgift för del i huvudanläggning utgår avgift med: 

– Enskilt småhus 1,0 x avgift enligt § 5.1.b 

– Lägenhet i gruppbebyggda småhus 0,8 x avgift enligt § 5.1.b 

– Lägenhet i flerbostadshus 0,6 x avgift enligt § 5.1.b 

– Lokaler för skola handel […] 1,0 x avgift enligt § 5.1.b 

 5.8 Vid exploatering där exploatören bygger ut VA-nätet inom planområdet och där särskilt 

exploateringsavtal träffas skall exploatören i normala fall till huvudmannen erlägga en avgift för del i 

huvudanläggning enligt nedanstående: 
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§ 5.9 För lägenheter som är mindre än 33 m2 (BTA enligt svensk standard SS 21054:2020) reduceras

lägenhetsavgiften enligt 5.1.d med 25 % om det är fler än 60 sådana lägenheter på samma fastighet.

§6
6.1 För obebyggd fastighet (bildad) skall erläggas del av full anläggningsavgift. Avgift utgår per 

fastighet med: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Servisavgift 5.1 a 100% 

Del i huvudanläggning 5.1b 100% 

Tomtyteavgift 5.1c 100% 

Lägenhetsavgift 5.1d 0% 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. Avgift enligt 5.1 c, jfr 5.3 andra stycket. 

6.2 Bebyggs obebyggd fastighet (bildad) skall erläggas resterande avgifter enligt följande: 

Bostads-  
 fastighet 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lägenhetsavgift 5.1 d 100% 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 

6.3 För i detaljplan illustrerad fastighet, som ej är bildad, uttages anläggningsavgift i enlighet med § 5 
eller § 6 då fastighetsbildning genomförts och registrerats. 

§ 7
7.1 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, skall erläggas reducerade 

avgifter enligt följande: 

Avgift för framdragen servisledning 

- en ledning 70% av avgift enligt 5.1 a) 

- två ledningar  85% "-

- tre ledningar  100% "-

Avgifter i övrigt V S Df Dg 

Del i huvudanläggning 5.1 b 30% 50% 20% - 

Tomtyteavgift 5.1 c 30% 50% - 20% 
Lägenhetsavgift 5.1 d 30% 50% 20% - 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 
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7.2 Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket avgiftsskyldighet inte tidigare förelegat, skall 

erläggas avgifter enligt 7.1. 

7.3 För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga servisledningar skall, 

utöver avgift enligt 7.1, erläggas en etableringsavgift om 25% av avgiften enligt 5.1 a). 

Etableringsavgiften avses täcka huvudmannens va-verkets merkostnader till följd av att arbetet ej 

utförs i samband med framdragning av övriga servisledningar. 

§ 8
Avgifter enligt § 5-11 skall ej indexregleras. 

§ 9
Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt § 5-8 träffar huvudmannen va-verket i 

stället avtal om avgiftens storlek. 

§ 10
10.1 Sedan avgiftsskyldighet inträtt, skall avgift betalas inom tid som anges i räkning. 

10.2 Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall erläggas dröjsmålsränta enligt 

6 § räntelagen från den dag betalning skulle ha skett. 

10.3 Uppgår avgiften till belopp, som är betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft 

och övriga omständigheter, skall om fastighetsägaren så begär och godtagbar säkerhet ställs, avgiften 

fördelas på årliga inbetalningar under vis tid, dock högst tio år. Ränta skall erläggas enligt 5 § 

räntelagen på varje del av avgiften som förfaller till betalning i framtiden från den dag då den första 

inbetalningen skall ske till dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta skall erläggas enligt 

10.2. 

10.4 Avgiftsskyldighet enligt 5.6, 5.7 eller 6.2 föreligger, då bygglov för avsett ändrat förhållande 

meddelats eller ändrat förhållande - t ex ökning av tomtyta - inträtt utan att bygglov erfordrats eller 

meddelats. Det åligger fastighetsägaren att omgående anmäla till huvudmannen va-verket när det 

ändrade förhållandet inträtt. Försummar fastighetsägaren denna anmälningsplikt, tas ut 

dröjsmålsränta enligt 10.2 för tiden från det två månader förflutit sedan avgiftsskyldighet inträdde och 

fram till dess tilläggsavgiften betalas. 

§ 11
11.1 Om efter ansökan från fastighetsägare och särskilt medgivande av huvudmannen va-verket 

ledningar utförts på annat sätt eller försetts med andra anordningar än huvudmannen va-verket funnit 

erforderligt, skall fastighetsägaren som begärt arbetets utförande ersätta huvudmannen va-verket 

överenskomna kostnader härför. 

11.2 Begär fastighetsägare Om en fastighetsägare begär att ny servisledning skall utföras i stället för 

redan befintlig och finner huvudmannen va-verket skäl bifalla ansökan härom om detta, är 

fastighetsägaren skyldig bekosta dels den nya servisledningens allmänna del med det avdrag som 

befinns skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick, dels och borttagandet av 

den tidigare servisledningens allmänna del. 
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11.3 Finner huvudmannen va-verket påkallat att utföra ny servisledning i stället för och med annat 

läge än redan befintlig, är huvudmannen va-verket skyldigt att ersätta fastighetsägaren hans kostnad 

för fastighetens del av den nya servisledningen och dess inkoppling med det avdrag som befinns skäligt 

med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick. 

BRUKNINGSAVGIFTER (§ 12-19) 

I de angivna avgifterna ingår lagstadgad mervärdeskatt. 

§ 12
12.1 För bebyggd fastighet skall erläggas brukningsavgift. 

Avgift utgår per fastighet med (qn=vattenmätarens nominella flöde): 

a) en fast avgift per år och mätare (grundavgift)

.1 qn 2,5 m2/h i 1- och 2-bostadshus samt

ed

samtsriga fastigheter

övriga fastigheter med årsförbrukning 

mindre eller lika med 300 m3/år 5 372 (5 116) kr 

.2 qn 2,5 m3/h i övriga fastigheter 14 615 (13 919) kr 

.3 qn 6   m3/h 40 722 (38 783) kr 

.4 qn 10 m3/h 89 938 (85 655) kr 

.5 qn 15 m3/h 148 646 (141 568) kr 

.6 qn 40 m3/h 309 785 (295 033) kr 

b) en avgift per m3 levererat vatten 15:23 (14:50) kr 

c) en fast avgift per m2 tomtyta inom varje intervall och år (dagvattenavgift)

.1 1- och 2-bostadshus, fast schablon 621 (591:27) kr 

.2 0- 10 000 m2 1,25 (1,19) kr/m2 

.3 10 000- 50 000 m2 0,82 (0,78) kr/m2 

.4 50 000 m2 - 0,34 (0,32) kr/m2 

d) En avgift per år och lägenhet utöver den första 1 653 (1 574) kr 

För byggnader som innehåller andra utrymmen än bostäder räknas varje påbörjat 100-tal m2 

bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 02 10 52 som en lägenhet. 

Om detta ej går att tillämpa ur rättvisesynpunkt betalas en lägenhetsavgift/150 m3 förbrukat vatten. 
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Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras avgifterna. Följande 

avgifter skall därvid erläggas för respektive ändamål: 

 V  S  Df Dg 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Grundavgift 12.1 a 40% 60% 0% 0% 

Avgift per m3 12.1 b 40% 60% 0% 0% 

Dagvattenavgift 12.1 c 0% 0% 50% 50% 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 

12.2. Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till och från fastigheten. Har 

huvudmannen bestämt att vattenförbrukningen tillsvidare inte ska fastställas genom mätning, tas fast 

avgift ut enligt § 12.1 a) samt en antagen förbrukning om 300 m3/lägenhet och år enligt § 12.1b). Avgift 

enligt § 12.1 a) bestäms i denna paragraf på samma sätt som om fastigheten hade haft mätare. 

Har fastigheten olovandes anslutit vatten och avlopp betraktas detta som omätt förbrukning och 

huvudmannen har rätt att retroaktivt debitera enligt föregående stycke. 

12.2 Har va-verket bestämt att för bebyggd fastighet vattenförbrukningen tillsvidare inte skall 

fastställas genom mätning, tas avgift enligt 12.1 b) ut efter en antagen förbrukning om 300 

m
3
/lägenhet i permanentbostad och med 150 m

3
/lägenhet för fritidsbostad.

Vid beräkning av antalet lägenheter, se § 12.1. 

12.3 För s.k. byggvatten skall erläggas brukningsavgift enligt 12.1 b). Om mätning inte sker, antas den 

förbrukade vattenmängden uppgå till 30 m
3 

per lägenhet.

§ 13
Tillförs avloppsnätet större spillvattenmängd än som svarar mot levererad vattenmängd eller avleds 

inte hela den levererade vattenmängden till avloppsnätet skall avgift för spillvattenavlopp erläggas 

efter den mängd spillvatten som avleds till avloppsnätet. 

Mängden skall bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av ifrågavarande vatten- 

eller spillvattenmängd eller på annat sätt som överenskommits mellan huvudmannen va-verket och 

fastighetsägaren. 

En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten skall debiteras efter annan grund än efter 

levererad mängd vatten är att skillnaden mellan mängderna vatten och spillvatten är avsevärd. 

§ 14
För obebyggd fastighet skall ej erläggas brukningsavgift enligt §12.1. 

§ 15
Har huvudmannen på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller har, på grund av att fastighetsägaren 
åsidosatt sin skyldighet, vattentillförseln avstängts eller reducerats eller annan åtgärd vidtagits av 
huvudmannen debiteras följande avgifter. Dessa avgifter är inklusive lagstadgad mervärdesskatt. 
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Har va-verket på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller har på grund av att fastighetsägaren 

åsidosatt sina skyldigheter mot va-verket, debiteras följande avgifter för att täcka va-verket 

merkostnader: 

Administrativ avgift för avbetalningsplan, anläggningsavgift 1 500 kr 

Montering/demontering av strypbricka (per besök) 1 000 800 kr 

Nedtagning/Uppsättning av vattenmätare (per besök) 1 000 800 kr 

Avstängning/påsläpp av vattentillförsel (per besök) 1 000 750 kr 

Flytt av mätare till ny mätarplats 1 200 kr 

Provning av vattenmätare på begäran av kund utan att fel kan konstateras (hos 

ackrediterat kontrollorgan) 1 700 1 450 kr 

Täthetskontrollprovning av servisledning på begäran av kund (en avgift per ledning) 2 000 1 000 kr 

Mätaravläsning på begäran av kund 750 kr 

Länsning av vattenmätarbrunn 1 500 750 kr 

Byte av skadad eller förekommen vattenmätare inklusive nedtagning/uppsättning 

av mätare Reparation efter frysning/skadegörelse eller förkommen vattenmätare 3 000 kr 1 450 kr 

Förgävesbesök – (T.ex. ej tillträde till vattenmätare vid meddelat tidsbesök 

meddelad tidbokning, anläggning uppfyller ej gällande föreskrifter) 1 500 750 kr 

Olovligt öppnande eller stängning av ventil 5 000 kr 

Avfallstjänster 170 kr 

För arbeten som på fastighetsägarens begäran utförs utanför ordinarie arbetstid (16.00-07.00) 

debiteras ett tillägg om 100% av ovan angivna belopp. 

§ 16
Avgifter enligt § 12-19 skall ej indexregleras. 

§ 17
Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt § 12-14 träffar huvudmannen va-verket i 

stället avtal om avgiftens storlek. 

§ 18
Avgift enligt 12.1 a), b) och c) debiteras i efterskott per månad, tvåmånadersperiod, kvartal, tertial 

eller halvår enligt beslut av huvudmannen va-verket. Avgift enligt 12.1 b) debiteras i efterskott på 

grundval av enligt mätning förbrukad vattenmängd eller annan grund som anges i § 12 och13. 

Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall erläggas dröjsmålsränta på obetalt 

belopp enligt 10.2. 

Sker enligt huvudmannen va-verket beslut mätaravläsning inte för varje debitering, får mellanliggande 

debiteringar ske efter beräknad förbrukning, dock att mätaravläsning och debitering efter verklig 

förbrukning skall ske i genomsnitt minst en gång per år. Avläsning och debitering skall därjämte ske på 

fastighetsägares begäran med anledning av fastighetsöverlåtelse. 
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§ 19
Har fastighetsägare begärt att huvudmannen va-verket skall företa åtgärd för att underlätta eller 

möjliggöra hans brukande av anläggningen i visst fall eller avseende eller har i övrigt särskild åtgärd 

påkallats på grund av fastighetens va-förhållanden, har huvudmannen va-verket rätt att träffa avtal 

om brukningsavgiftens storlek. 

TAXANS INFÖRANDE 

§ 20
Denna taxa träder i kraft XX. De brukningsavgifter enligt § 12.1, 12.3 samt 13, som är baserade på 

uppmätning hos fastighetsägare, skall därvid tillämpas i fråga om den vattenmängd som levereras och 

den spillvattenmängd som släpps ut efter den ovan angivna dagen för taxans ikraftträdande (se § 18 

beträffande mätning och beräkning av förbrukning). 

*** 

Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och huvudmannen va-verket beträffande tillämpning och 

tolkning av denna taxa prövas Mark- och miljödomstolen enligt lag om allmänna vattentjänster; §§ 53 - 

56.
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Samhällsutvecklingsnämndens presidieberedning 

Hemställan om korrigering av verksamhetsområden 

Förslag till beslut 

1. Samhällsutvecklingsnämndens förslag till kommunfullmäktige

Fastställ verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten-fastighet enligt bilagorna 
1-7, att gälla från och med att beslutet vinner laga kraft.

Sammanfattning av ärendet 

Ett verksamhetsområde är det geografiska område där kommunen har beslutat att 
kommunal vatten- och avloppsförsörjning ska finnas. Fastighetsägare har inom 
verksamhetsområdet rätt till beslutade vattentjänster, men även en skyldighet att betala 
anläggnings- och brukningsavgift för vattentjänsterna. Vaxholm har idag 
verksamhetsområden för vattentjänsterna vatten, spillvatten, dagvatten från fastighet och 
dagvatten från gata.  

Verksamhetsområden inrättas normalt i samband med utbyggnation av vatten och avlopp, 
men ibland kan detta missas eller avsiktligt skjutas fram i tiden. Det innebär att det finns 
fastigheter som är anslutna men sominte har tagits in i verksamhetsområdet. Roslagsvatten 
har genomfört en inventering av vilka fastigheter som inte ingår i verksamhetsområdena 
vatten, spillvatten och dagvatten-fastighet men som bör ingå. Verksamhetsområde 
dagvatten-gata ska också korrigeras men hanteras i separat ärende. Roslagsvatten 

föreslår att kommunfullmäktige fastställer verksamhetsområden enligt bilagorna 1-7 för att 
säkerställa berörda fastighetsägares rätt till allmänt vatten och avlopp, liksom VA-
huvudmannens rätt att utöva sin verksamhet enligt vattentjänstlagen inom samma område. 

Bakgrund 

Kommunen ska enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster med hänsyn till skyddet 
för människors hälsa eller miljö ordna vatten- och avloppsförsörjning i ett större 
sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse. Ett verksamhetsområde är det 
geografiska område där kommunen har beslutat att kommunal vatten- och avloppsförsörjning 
ska finnas. Fastighetsägare har inom verksamhetsområdet rätt till beslutade vattentjänster, 
men även en skyldighet att betala anläggnings- och brukningsavgift för vattentjänsterna. 
Kommunens rätt att ta ut avgift regleras i Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412), även 
kallad vattentjänstlagen. Knivsta har idag verksamhetsområden för vattentjänsterna vatten, 
spillvatten, dagvatten från fastighet och dagvatten från gata. Verksamhetsområden inrättas 
normalt i samband med utbyggnation av vatten och avlopp till ett bostadsområde, men ibland 
kan detta missas, särskilt om anslutning sker av en eller ett fåtal enstaka fastigheter. När det 
gäller behovet av att få sin fastighet avvattnad från dagvatten inkommer ofta enskilda 
fastighetsägare med ett önskemål till VA-huvudmannen om att få ansluta sig och överens-
kommelsen har 
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reglerats genom att fastighetsägaren har fått ansluta mot erläggande av anläggningsavgift. 
Roslagsvatten har som regel inte lyft ärenden till kommunfullmäktige om att inrätta 
verksamhetsområde för enstaka fastigheter. Det innebär att det med tiden har blivit många 
fastigheter som är anslutna men som inte har tagits in i respektive verksamhetsområde. 

Av samma skäl, det vill säga att saker ibland missats på grund av den mänskliga faktorn eller 
inte direkt har hanterats av andra anledningar, har Roslagsvatten inlett ett projekt med att 
säkerställa att alla kunder erlägger korrekta avgifter. I det här större projektet med att 
säkerställa samtliga kunders korrekta debitering ingår denna korrigering av 
verksamhetsområden och som detta ärende gäller. 

Ärende 

Roslagsvatten har genomfört en inventering av vilka fastigheter som inte ingår i 
verksamhetsområdena vatten, spillvatten och dagvatten-fastighet men som bör ingå på 
grund av att de dels har rätt till, dels nyttjar de aktuella tjänsterna1. Inventeringen görs för 
varje verksamhetsområde separat. Verksamhetsområde dagvattengata ska också korrigeras 
på motsvarande sätt men har av resursmässiga skäl skjutits längre fram i tiden. Efter det att 
kommunfullmäktige har fastställt dessa verksamhetsområden fortsätter projektet med att 
inventera alla kunders korrekta debitering. Med stor sannolikhet har flertalet av de berörda 
fastigheterna redan erlagt anläggningsavgift och erlägger även brukningsavgift. I det fall 
debiteringsinventeringen visar att en fastighet inte har erlagt eller inte erlägger avgift enligt 
taxa kommer detta att korrigeras. All eventuell efterdebitering som skulle kunna vara orsakad 
av handhavandefel från Roslagsvatten kommer att få godkännas av Knivstavatten innan 
fakturering. All eventuell efterdebitering kommer även att föregås av kommunikation med 
berörda fastighetsägare. Roslagsvatten föreslår att kommunfullmäktige fastställer 
verksamhetsområden enligt bilagorna 1-7 för att säkerställa berörda fastighetsägares rätt till 
allmänt vatten och avlopp, liksom VA-huvudmannens rätt att utöva sin verksamhet enligt 
vattentjänstlagen inom samma område. 

Ekonomisk konsekvensanalys 

Eventuella kostnader av verksamhetsområdenas omdisposition bekostas av VA-kollektivet 
genom brukaravgifter och  anslutningsavgifter till Roslagsvatten. 

Barnkonsekvensanalys 

Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 2022-05-13 

Bilaga 1, Verksamhetsområde vatten, Östra Knivsta 

Bilaga 2, Verksamhetsområde spillvatten, Östra Knivsta 

Bilaga 3, Verksamhetsområde dagvatten, Östra Knivsta 

Bilaga 4, Verksamhetsområde vatten, Södra Knivsta 

Bilaga 5, Verksamhetsområde spillvatten, Södra Knivsta 
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Bilaga 6a, Verksamhetsområde dagvatten, Centrala Knivsta 

Bilaga 6b, Verksamhetsområde dagvatten, Centrala Knivsta, berörda fastigheter 

Bilaga 7, Verksamhetsområde spillvatten, Vassunda 

Beslutet ska skickas till 

Akten 

Knivstavattens styrelse 

Kommunstyrelsen 

Jenny Rydåker 

Samhällsbyggnadschef 
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Barnchecklista inför beslut 

1. Påverkar beslutet barn?

Ja Nej 

Förklara oavsett svar. 

Korrigeringen av verksamhetsområden bedöms inte påverka barn. 

Om, ja fortsätt med frågorna. 

2. Hur har barns bästa beaktats?

3. Beskriv eventuella intressekonflikter.

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett?

Ja Nej 

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument 

Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt 
hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats. 

Enligt FN är alla under 18 år 

att betrakta som barn 
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Handläggare 
Markus Sjölén Gustafsson  
Emelie Berglund 

Tjänsteutlåtande 
2022-05-27 

Diarienummer 
SUN-2021/430 

Samhällsutvecklingsnämnden 

Tjänsteutlåtande - Motion 2021:07 från Britta Lästh (KNU) - 
namnsättning av cirkulationsplatser 

Förslag till beslut 

Samhällsutvecklingsnämnden antar förslaget till yttrande daterat 2022-05-27. 

Sammanfattning av ärendet 

Britta Lästh (KNU) lämnade den 9 september 2021 in motion 2021:07 angående 
namnsättning av cirkulationsplatser i Knivsta kommun. Ärendet har remitterats till 
samhällsutvecklingsnämnden för yttrande.  

Ärendets beredning 

Den 22 september 2021 anmäldes motion 2021:07 från Britta Lästh (KNU) angående 
namnsättning av cirkulationsplatser. I motionen anförs att kommunens cirkulationsplatser bör 
namnges och att skyltar bör sätts upp för att underlätta för utryckningsfordon och 
allmänheten att navigera sig i kommunen. Vidare anförs att namnen bör ha en tydlig koppling 
till platsen eller närliggande platser för att underlätta orienteringen. För att öka delaktigheten 
menar Lästh att en rådgivande tävling genomförs för att namnge platserna.  

I motionen yrkar Lästh och Knivsta.Nu att fullmäktige ska besluta: 
1. Att uppdra åt samhällsutvecklingsnämnden att fastställa vilka cirkulationsplatser som

bör namnsättas i ett första skede.
2. Att uppdra åt samhällsutvecklingsnämnden att utlysa en rådgivande namntävling av

cirkulationsplatser bland invånarna.

Enligt 5 kap. 26 § kommunallagen ska ärenden beredas av en nämnd vars 
verksamhetsområde ärendet berör eller av en fullmäktigeberedning. Enligt Reglemente för 
kommunstyrelsen och nämnder i Knivsta kommun § 48 ska samhällsutvecklingsnämnden 
ansvara för bland annat trafikplanering och även ”namnsättning av gator, torg, andra 
allmänna platser, kvarter och kommunala verksamhetslokaler”. Enligt plan och bygglag 
(2010:900) 1 kap. 4 § definieras allmän plats som : ”en gata, en väg, en park, ett torg eller 
annat område som enligt en detaljplan är avsett för gemensamt behov”.  

Ekonomisk konsekvensanalys 

Om motionen bifalls tillkommer det kostnader för skyltar vid cirkulationsplatserna samt 
annonskostnader för marknadsföring av namninsamling och eventuell omröstning.  
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Barnkonsekvensanalys 

Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande, 2022-05-27 
Förslag till yttrande från samhällsutvecklingsnämnden, daterat 2022-05-27 
Motion 2021:09 från Britta Lästh (KNU) – Namnsättning av cirkulationsplatser KS-2021/609 

Beslutet ska skickas till 

Akten  

Kommunstyrelsen 

Jenny Rydåker Maria Cassel 

Samhällsbyggnadschef Tf planchef 
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Barnchecklista inför beslut 

1. Påverkar beslutet barn?

Ja Nej 

Barn påverkas av om cirkulationsplatserna är namnsatta eller inte. De påverkas negativt i 
den händelse de har svårt att hitta och vid en olycka inte kan meddela var olyckan skett.  

2. Hur har barns bästa beaktats?

Vid en eventuell tävling/namninsamling bör barn också ges möjligheten att lämna in förslag. 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter.

Det finns inga kända. 

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett?

Ja Nej 

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument 

Enligt FN är alla under 18 år 

att betrakta som barn 
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Samhällsutvecklingsnämnden 

Förslag till yttrande från Samhällsutvecklingsnämnden – 

Svar på motion 2021:07 från Britta Lästh (KNU) – 

Namnsättning av cirkulationsplatser  

Bakgrund 

Den 22 september 2021 anmäldes motion 2021:07 från Britta Lästh (KNU) 

angående namnsättning av cirkulationsplatser. I motionen anförs att kommunens 

cirkulationsplatser bör namnges och att skyltar bör sättas upp för att underlätta för 

utryckningsfordon och allmänheten att navigera sig i kommunen. Vidare anförs att 

namnen bör ha en tydlig koppling till platsen eller närliggande platser för att 

underlätta orienteringen. För att öka delaktigheten menar Lästh att en rådgivande 

tävling kan genomföras för att namnge platserna. I motionen yrkar Lästh och 

Knivsta.Nu att fullmäktige ska besluta:  

1. Att uppdra åt samhällsutvecklingsnämnden att fastställa vilka

cirkulationsplatser som bör namnsättas i ett första skede.

2. Att uppdra åt samhällsutvecklingsnämnden att utlysa en rådgivande

namntävling av cirkulationsplatser bland invånarna.

Ansvar för namnsättning av gator 

Kommunfullmäktige har delegerat ansvaret för vissa kommunala uppgifter till 

kommunstyrelsen och nämnderna. I samhällsutvecklingsnämndens ansvar ingår 

bland annat ansvaret för namnsättning av gator, torg, andra allmänna platser, 

kvarter och kommunala verksamhetslokaler.1 I Plan- och bygglagens (2010:900) 

1 kap. 4 § definieras allmän plats som: ”en gata, en väg, en park, ett torg eller 

annat område som enligt detaljplan är avsett för gemensamt behov”.  

SUN konstaterar att namngivandet av gator och vägar redan idag sköts av 

nämnden, på fullmäktiges uppdrag. SUN har inget principiellt emot att 

fullmäktige beslutar om att ge nämnden i uppdrag att se över möjligheterna att 

namnge cirkulationsplatser.   

1 Reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna, § 48 
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De cirkulationsplatser som idag finns längs med Gredelbyleden och 

Brunnbyvägen saknar officiella namn. SUN delar motionärens uppfattning om att 

det är lämpligt att SUN fastställer vilka cirkulationsplatser som ska namnges.  

Bestämmelser vid namnsättning 

Av hävd är det kommunerna som står för huvuddelen av den officiella 

namngivningen. Landets kommuner har valt olika former för hur namn tas fram. I 

Knivsta kommun är det SUN som fattar de slutliga besluten. I den process som 

leder fram till nämndens beslut ingår ett samrådsförfarande.  

För namnsättning finns bestämmelserna om god ortnamnssed i 1 kap. § 4 

kulturmiljölagen (1988:950)2. Begreppet ortnamn innefattar alla geografiska 

termer så som gator, kvarter, broar, parker, trafikleder med mera. Enligt 

bestämmelserna ska kommunen bland annat inte ändra hävdvunna ortnamn utan 

starka skäl. Ortnamn ska stavas enligt vedertagna regler för språkriktighet, om inte 

hävdvunna stavningsformer talar för annat. Påverkan på hävdvunna namn ska 

även beaktas vid nybildning av ortnamn.  

Bestämmelserna har tillkommit för att tillgodose att platsnamn fyller en god 

funktion och innehåll (syftning och betydelse) och dess yttre form (stavning och 

böjning). Det är också viktigt att det finns en för allmänheten saklig koppling till 

platsen och att det är lätt att komma ihåg för att namnet ska bli användbart och att 

undvika att konkurrerande namn inte uppkommer. När en plats namnges ska det 

därför undersökas om ett namn exempelvis kan medföra att en plats blandas ihop 

med andra platser eller platser med liknande namn.  

Namntävling 

SUN menar att en namntävling med omröstning är olämpligt eftersom det 

signalerar till allmänheten att det är vinnarens förslag kommer att bli det nya 

namnet. I det fall nämnden anser att vinnarförslaget är opassande eller inte 

förenligt med bestämmelser och därmed beslutar om ett annat namn finns en risk 

att det uppstår en besvikelse hos vinnaren och de personer som röstat.  

I andra kommuner finns alternativa initiativ där allmänheten kan skicka in 

namnförslag genom en namninsamling. En namninsamling, där förslagen sedan 

bereds tillsammans med lämpliga remissinstanser, innan en eventuell omröstning 

sker, är ett mer lämpligt sätt att erbjuda allmänheten delaktighet.  

Kriterierna för insamlingen 

Om fullmäktige beslutar om en namninsamling bör det finnas vissa kriterier. 

Lästh föreslår att namnet ska ha koppling till platsen eller platser i närheten. SUN 

2 För ytterligare information se SOU 1982:45 Ortnmansvärde och vård och SOU 1996:128 

Skyddet av kulturmiljön 
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menar att fler kriterier bör tas fram. Namnförslagen bör exempelvis inte vara 

kränkande eller vara otydliga. Vidare bör platser inte vara uppkallade efter 

levande personer, organisationer eller kommersiella företag.  

I den händelse att fullmäktige vill att allmänheten ska ges möjlighet att inkomma 

in med namnförslag genom en insamling önskar nämnden att fullmäktige också 

ger SUN mandat att fastställa formerna och kriterierna för insamlingen. 

Harriet Swanberg 

Ordförande i samhällsutvecklingsnämnden 
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Motion angående namnsättning av cirkulationsplatser i Knivsta kommun 

Knivsta får allt fler cirkulationsplatser när kommunen växer och korsningar byggs om för att bli mer 

trafiksäkra. 

För att underlätta för utryckningsfordon, invånare samt besökare i kommunen anser vi i Knivsta.Nu 

att det är önskvärt om cirkulationsplatserna utefter de större vägarna fick tydliga namn, vilka skulle 

kunna vara sökbara i GPS:er. I ett första skede bör cirkulationsplatser längs Gredelbyleden och 

Brunnbyvägen namnsättas.  

Namnen bör antingen ha en tydlig koppling till platsen eller närliggande platser för att underlätta 

navigation. Det finns flera exempel från andra kommuner där namnsättning av cirkulationsplatser har 

skett såsom i Upplands-Bro i Bro och Bålsta i Håbo kommun 

Namnet på cirkulationsplatsen bör finnas på skylt i eller i närheten av cirkulationsplatsen. 

Vi i Knivsta.Nu värnar om våra invånares delaktighet och inflytande varför vi ser detta som ett 

utmärkt tillfälle att låta våra kommuninvånare vara med och påverka namnen genom att kommunen 

utlyser en namntävling som bör vara rådgivande inför namnsättning precis som när kommunens 

slogan togs fram. 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår Knivsta.Nu kommunfullmäktige i Knivsta 

Att uppdra åt Samhällsutvecklingsnämnden att fastställa vilka cirkulationsplatser som bör 

namnsättas i ett första skede. 

Att uppdra åt Samhällsutvecklingsnämnden att utlysa en rådgivande namntävling av 

cirkulationsplatserna bland invånarna  

Knivsta 2021-09-09 

Britta Lästh (Knivsta.Nu) 
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Handläggare 
Alexander Jonsson 

Tjänsteskrivelse 
2022-06-03 

Diarienummer 
SUN-2022/240 

Tillförordnad Gatuchef 

Samhällsutvecklingsnämnden 

Startbesked investering ombyggnad Centralvägen 

Förslag till beslut 
1. Samhällsutvecklingsnämnden godkänner startbesked till investeringsprojektet

Ombyggnad Centralvägen.
2. Beslutet anmäls till kommunstyrelsen för kännedom.

Sammanfattning av ärendet 
Inför 2021 antogs nya investeringsriktlinjer. De nya riktlinjerna medför att investeringsprojekt 
överstigande 1 miljon kronor utöver beviljade investeringsmedel i Mål och budget även ska 
erhålla ett positivt startbesked från nämnden innan genomförandet av projektet. 

Bakgrund 
De nya investeringsriktlinjerna medför att processen för genomförande av investeringar har 
förändrats. Investeringar överstigande 1 miljon kronor ska ha ett igångsättningstillstånd. 
Igångsättningstillståndet syftar till att göra en kontroll om förutsättningarna har förändrats 
jämfört med när projektet budgeterades och som medfört andra prioriteringar. Beslutet om 
igångsättningstillstånd tas av respektive nämnd och ska anmälas till kommunstyrelsen. 
Uppföljning av investeringsprojekt kommer löpande i kommunens ordinarie 
uppföljningsprocess rapporteras i en sammanställd investeringsprognos till respektive 
nämnd. När investeringsprojektet är genomfört ska en slutredovisning tas fram för 
investeringar överstigande 1 miljon kronor. Redovisningen ska belysa både resultatet och 
projektarbetet. Vid större investeringar inom fastigheter och infrastruktur ska 
återrapporteringen även lämnas till kommunstyrelsen för kännedom och på anmodan även 
redovisas. Här avses investeringar till ett värde överstigande 3 miljoner kronor. Övriga 
projekt redovisas till nämnd. I samband med årsbokslut ska samtliga under året pågående 
och avslutade projekt rapporteras i investeringsavsnittet. 

Projektbeskrivning 
Projektet Ombyggnad Centralvägen mellan Apoteksvägen och Särstavägen är ett 
investeringsprojekt i Mål och budget 2022. Planerad åtgärd kommer att gälla för en längre 
sträcka. Centralvägen mellan Staffansvägen och Särstavägen, samt Särstavägen. 
Centralvägen kommer få en breddad gång- och cykelväg för sträckan mellan Apoteksvägen 
och Särstavägen. I korsningspunkter kommer gång- och cykelvägen att förbli obruten för att 
skapa ett sammanhängande stråk och öka framkomligheten för oskyddade trafikanter. Det 
befintliga gångfartsområdet kommer att rustas upp och förlängas fram till den gång- och 
cykelväg som leder ned till passagen under järnvägen. Den befintliga parkeringsslingan som 
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finns vid korsningen Centralvägen/Apoteksvägen kommer förändras så att fler 
parkeringsplatser skapas då det finns ett behov av detta i området. 
Särstavägen åtgärdas för att skapa bättre framkomlighet för oskyddade trafikanter. Området 
öster om plankorsningen förändras för att skapa en tryggare trafikmiljö, då dagens 
utformning innebär flertalet risker och inte upplevs som en bra trafikmiljö. 

Ekonomisk konsekvensanalys 
Investeringar påverkar kommande års driftkostnader bland annat genom 
kapitaltjänstkostnader i form av avskrivningskostnad och ränta. Utöver kapitaltjänstkostnader 
tillkommer även underhållskostnader, för en gatuinvestering kan det till exempel vara ökade 
snöröjnings- och sandupptagningskostnader. Vad gäller underhållskostnaderna går det att 
särskilja reinvestering från en nyinvestering. En reinvestering syftar till att förbättra skicket på 
en redan befintlig anläggning (tidigare investering) vilket kommunen redan har 
underhållskostnader för och på så sätt kommer reinvesteringar inte leda till ökade 
underhållskostnader. I Mål och budget för 2022 finns 10 000 tkr upptaget för den aktuella 
investeringen. 

Investeringsprojekt Centralväg
en 

Investeringsty
p 

reinvesteri
ng 

Genomförande tid 2022 Beräknad 
Investeringsut
gift (tkr) 

10 000 

Intern ränta 1,00% Indexjustering 0,00% 

Kapitaltjänstkostnader 

(tkr) År 1 År 10 År 20 År 30 

Avskrivning och 
intern ränta, baserad 
på nuvarande 
räntenivå 

1 095 1 005 0 0 

Driftkostnad 0 0 0 0 

Totalt effekt  på driftbudget 1 095 1 005 0 0 

Ackumelad 
kapitaltjänstkostnader  
vid 
nyttandeperiodens 
slut (tkr) 

10 500 
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Riskanalys 

(tkr) År 1 År 10 År 20 År 30 

Kapitaltjänstkostnade
r om 
Investeringsutgiften 
förändras med  

10,00% 1 205 1 106 0 0 

Kapitaltjänstkostnade
rnas om 
Investeringsutgiften 
förändras med  

-10,00% 986 905 0 0 

Kapitaltjänstkostnade
r om intern räntan 
förändras med 

0,25% 1 119 1 006 0 0 

Kapitaltjänstkostnade
r om intern räntan 
förändras med 

0,50% 1 143 1 008 0 0 

Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2022-06-03 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen 
Ekonomikontoret 

Jenny Rydåker 
Samhällsbyggnadschef 
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Barnchecklista inför beslut 

1. Påverkar beslutet barn?

Ja Nej 

Förklara oavsett svar. 

Beslutet handlar om startbesked för investering som skapar en säkrare trafikmiljö och 
förbättrar framkomligheten för oskyddade trafikanter. Således påverkar beslutet även barn. 

Om, ja fortsätt med frågorna. 

2. Hur har barns bästa beaktats?
Syftet med investeringar är till stor del att se till att kommunens invånare får en så säker 
trafikmiljö som möjlig. 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter.
Inga identifierade intressekonflikter.

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett?

Ja Nej 

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument 

Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt 
hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats. 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 
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Handläggare 
Alexander Jonsson 

Tjänsteskrivelse 
2022-06-03 

Diarienummer 
SUN-2022/241 

Tillförordnad Gatuchef 

Samhällsutvecklingsnämnden 

Omfördelning av investeringsmedel till Gatuenheten 

Förslag till beslut 
1. Samhällsutvecklingsnämnden beslutar att omfördela investeringsmedel om 1,5 miljoner

kronor från projektet Ombyggnad Centralvägen mellan Apoteksvägen och Särstavägen
till projektet Reinvestering befintligt gatunät.

2. Beslutet anmäls till kommunstyrelsen för kännedom.

Sammanfattning av ärendet 
Investeringsmedel om 1 500 tkr omfördelas från Ombyggnad Centralvägen mellan 
Apoteksvägen och Särstavägen till projektet Reinvestering befintligt gatunät. 

Bakgrund 
Enligt de nya investeringsriktlinjerna beviljade investeringsmedel är bundna till ett projekt och 
är ett utgiftstak. Överskott på ett investeringsprojekt får inte kvittas mot underskott på ett 
annat investeringsprojekt. Om det befaras att en investering inte kan genomföras inom 
beviljat anslag eller vid nytillkommande investering kan beslut om omfördelning av medel 
inom nämnden tas av respektive nämnd. 
Inom ramen för den beviljade investeringen Reinvestering befintligt gatunät utförs åtgärder 
på Forsbyvägen. För att kunna slutföra åtgärder på hela sträckan mellan busslingan vid S:t 
Stefans kyrka och Särstavägen behöver investeringsmedel omfördelas. Vintern 2021/2022 
resulterade i flertalet omfattande skador på gatunätet. Det gäller främst de större gatorna 
Brunnbyvägen, Gredelbyleden och Forsbyvägen. Inom den befintliga ekonomiska ramen för 
investeringen Reinvestering befintlig gatunät ryms inte hela den sträcka på Forsbyvägen 
som varit planerad. Detta till följd av indexuppräkningar som skett under våren till följd av 
omvärldshändelser. För att slutföra de planerade åtgärderna på Forsbyvägen bedöms 
uppemot 1 500 tkr saknas i den tilldelade investeringsramen på 5 000 tkr. 
I den beviljade investeringsramen för Ombyggnad Centralvägen mellan Apoteksvägen och 
Särstavägen bedöms enbart 8 000 tkr användas. Förvaltningen bedömer att det finns 
utrymme att överföra 1 500 tkr investeringsmedel från Ombyggnad Centralvägen mellan 
Apoteksvägen och Särstavägen till Reinvestering befintligt gatunät. 

Ekonomisk konsekvensanalys 
Investeringarna påverkar samhällsutvecklingsnämnden och gatuverksamhetens ekonomi 
genom kapitaltjänstkostnader och underhållskostnader. Avskrivningskostnader och 
internränta utgör kapitaltjänstkostnaderna. 
Omfördelning av investeringsmedel ryms inom de beslutade investeringsramarna och 
kommer inte ha någon påverkan på ekonomi. 
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Samhällsutvecklingsnämnd – investeringar 
Gatuenheten 

Beviljade 
investeringsmedel 
MoB 2022 (tkr) 

Prognostiserad 
utgift 2022 
(tkr) 

Reinvestering befintlig gatunät 5 000 6 500 
Belysning 4 000 4 000 
TSHÅ 3 500 3 500 
Cykelinfrastruktur 3 000 3 000 
Ombyggnad Centralvägen 10 000 8 000 
Cykelramper 20 000 0 

Summa - investeringar 45 500 25 000 

Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2022-06-03 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen 
Ekonomikontoret 
Handläggare 

Jenny Rydåker 
Samhällsbyggnadschef 
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Barnchecklista inför beslut 

1. Påverkar beslutet barn?

Ja Nej 

Förklara oavsett svar. 

Beslutet påverkar indirekt då de kommer att vistas i de gatumiljöer som kommunen skapar 
och underhåller. 

Om, ja fortsätt med frågorna. 

2. Hur har barns bästa beaktats?
Genom att underhålla gatunätet bibehålls en trygg och säker trafikmiljö.

3. Beskriv eventuella intressekonflikter.

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett?

Ja Nej 

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument 

Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt 
hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats. 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 
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Handläggare 
Ekaterina Widén 

Tjänsteskrivelse 
2022-05-31 

Diarienummer 
SUN-2022/252 

Pelle Mikaelsson 
Alexander Jonsson 

Samhällsutvecklingsnämnden 

Omfördelning av investeringsmedel SUN maj 2022 

Förslag till beslut 
1. Samhällsutvecklingsnämnden beslutar att omfördela investeringsmedel om 1,5 miljoner

kronor från projektet Västra Knivsta till projektet Östra Knivsta.
2. Beslutet anmäls till kommunstyrelsen för kännedom.

Sammanfattning av ärendet 
Investeringsmedel om 1,5 mkr omfördelas från Västra Knivsta (Centrala Ängby) till Östra 
Knivsta (Margarethahemmet). 

Bakgrund 
Enligt de nya investeringsriktlinjerna beviljade investeringsmedel är bundna till ett projekt och 
är ett utgiftstak. Överskott på ett investeringsprojekt får inte kvittas mot underskott på ett 
annat investeringsprojekt. Om det befaras att en investering inte kan genomföras inom 
beviljat anslag eller vid nytillkommande investering kan beslut om omfördelning av medel 
inom nämnden tas av respektive nämnd. 

Genomförandet av detaljplanen för Margarethahemmet som ingår i gruppen Östra Knivsta i 
investeringsplanen är inne i sitt sista skede. Tidigare har gata, gång- och cykelvägväg samt 
vatten och avlopp anlagts och nu kvarstår de sista delarna av gatan samt anläggande av den 
del av parken som är planlagd med kommunalt huvudmannaskap. 
Anläggande av gatan har under innevarande år fått ökade kostnader på grund anläggande 
av en stödmur inkl. räcke för att ta upp nivåskillnaden mot det så kallade Djungelhuset, räcke 
vid vändplanen samt svårare vinterförhållanden. 
Från början var planen att bara göra enklare arbeten i parken. Det står nu klart att parken är i 
större behov än så och kommunen ser att en mer generell upprustning skulle gynna 
närområdet och dess invånare. Upprustningen skulle bestå i bl.a. belysning, nya grusgångar, 
nya träd och buskar med smultron och lökar runt med samt möbler. 
Totalt medför detta att kostnaderna bedöms öka med uppemot 1,5 mkr utöver den tilldelade 
investeringsramen på 2 mkr. 

På grund av en reviderad planering av arbetena i projektet Centrala Ängby som ingår i 
gruppen Västra Knivsta i investeringsplanen så kommer endast cirka 1 mkr av 
investeringsmedlen användas under innevarande år. Ramen för Centrala Ängby är 12 mkr 
och den totala ramen för Västra Knivsta är 25 mkr. Förvaltningen bedömer att det finns 
utrymme att överföra 1,5 investeringsmedel från Västra Knivsta till Östra Knivsta.  
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Bild: Detaljplan Margarethahemmet 

Projektbeskrivning exploateringsinvesteringar 

Följande projekt är planerade för 2022 inom ramen för exploateringsinvesteringar upptagna i 
Mål & budget.  

• Sågen/Centrum Färdigställande av Centralvägen och åtgärder kring kvarteret
Virkesladan. Segerdal - utbyggnad av allmän plats, projektering och upphandling
påbörjas under 2022.

• Västra Knivsta Centrala Ängby – fortsatt utbyggnad av allmän plats.
• Östra Knivsta Margarethahemmet – fortsatt utbyggnad av allmän plats.
• Nor Ev. utbyggnad av allmän plats kopplat till detaljplanen Furulund.
• Alsike Alsike nord etapp 2b – utbyggnad allmän plats. Lilla Brännkärr – utbyggnad

allmän plats. Iordningställande av gator kring f.d. Spillkråkans förskola
• Ar/Brunnby Norra Ar – färdigställande av GC-vägar och anläggande av den

kvarvarande lokalgatan i norra änden av detaljplanen

Ett investeringsprojekt som klassas som exploateringsinvestering gäller utbyggnad av allmän 
platsmark på grund av exploateringen av ett visst område. 

Exploateringsinvesteringar finansieras genom exploateringsbidrag, som tas ut av 
exploatören eller genom intäkter från kommunens markförsäljningar. 
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Ekonomisk konsekvensanalys 
Investeringarna påverkar samhällsutvecklingsnämnden och gatuverksamhetens ekonomi 
genom kapitaltjänstkostnader och underhållskostnader. Avskrivningskostnader och 
internränta utgör kapitaltjänstkostnaderna. Underhållskostnaderna som tillkommer vid 
utbyggandet av nya gator och allmän platsmark kan vara vinterväghållning, sandupptagning, 
skötsel av grönytor m.m. 
Omfördelning av investeringsmedel ryms inom de beslutade investeringsramarna för 
exploateringsinvesteringar och kommer inte ha någon påverkan på ekonomi. Däremot 
kommer kapitaltjänstkostnaderna på gatuenheten vara något lägre än budgeterat under 2022 
pga framflyttning av arbeten i Centrala Ängby. 

Samhällsutvecklingsnämnd - 
exploateringsinvesteringar 

Beviljade 
investeringsmedel 
MoB 2022 

Prognostiserad 
utgift 2022 

Sågen/Centrum 22 000 22 000 
Västra Knivsta 25 000 14 000 
Östra Knivsta 2 000 3 500 
Nor 2 500 2 500 
Alsike 31 000 31 000 
AR/Brunnby 10 000 10 000 

Summa - exploateringsinvesteringar 92 500 83 000 

Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjort enligt cheklista. 

Beslutet ska skickas till 
Handläggare 
Akten  
Kommunstyrelsen 
Ekonomikontoret 
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Alexander Jonsson 

TF Gatuchef 

Pelle Mikaelsson 

Biträdande mark- och exploateringschef 
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Barnchecklista inför beslut 

1. Påverkar beslutet barn?

Ja Nej 

Förklara oavsett svar. 

Beslutet påverkar indirekt då de kommer att vistas i de miljöer som kommunen skapar 
genom anläggandet av allmän plats. 

Om, ja fortsätt med frågorna. 

2. Hur har barns bästa beaktats?
Ja, barnperspektivet har beaktats i framtagandet av detaljplanen och vid utformningen av 
allmän plats med säkra räcken osv. 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter.

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett?

Ja Nej 

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument 

Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt 
hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats. 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 



Uppföljning av miljötillståndet i Knivstaån och Garnsviken efter 
anslutningen till Käppala. 

Förslaget är att Samhällsutvecklingsnämnden agerar genom att 

• Knivsta kommun kontaktar Sigtuna kommun för att diskutera på vilket sätt kommunerna kan
samverka för att följa upp miljötillståndet i Knivstaån och Garnsviken före och efter
anslutningen till Käppala.

• föreslå att uppföljningen av miljötillståndet främst bör ta sikte på parametrar som hittills
inte har omfattats av miljöövervakningen, t ex organiska miljöföroreningar såsom
läkemedelsrester och högfluorerade ämnen (PFAS m fl).

Bakgrund 

Sigtuna kommun har under flera år arbetat med att ta fram ett åtgärdsprogram för Garnsviken och 
Lövstaåns nedre del. Varken Garnsviken eller Lövstaån uppnår i dagsläget god ekologisk eller kemisk 
status. Mest fokus har hittills varit kring fosfortillförsel från olika verksamheter och Knivstas 
anslutning till Käppala pekas ut som potentiellt viktigt bidrag till förbättrad status. Att anslutningen 
till Käppala kan spela stor roll för att förbättra miljötillståndet i såväl Knivstaån som nedströms i 
Lövstaån och Garnsviken är nog de flesta ense om. Även om många föroreningar kan vara bundna i 
sediment så bör det ändå ske en relativt snabb förändring i belastningen av vattenmiljön.  

Det finns sedan tidigare ett provtagningsprogram för Knivstaån och Lövstaån och det är 
Roslagsvatten som står för analyskostnaderna. Provtagningen har varit begränsad till kväve och 
totalfosfor samt vissa metaller, men inga organiska miljöföroreningar såsom läkemedelsrester eller 
högfluorerade ämnen har undersökts hittills.  

Vid en kontakt med Cristina Trigal, ansvarig vattenplanerare i Sigtuna kommun, framgick att det vore 
önskvärt med en utökad uppföljning av de positiva förändringar av miljötillståndet som en 
anslutning till Käppala medför. Ansvaret för detta ligger på kommunerna, men det finns för 
närvarande inga planer på ett åtgärdsprogram hos Knivsta kommun för Lövstaån eller Garnsviken 
(som ligger i Sigtuna kommun). Även sakkunniga på Länsstyrelserna i Uppsala och Stockholm (Gunilla 
Lindgren och Joakim Pantzar) anser att en samverkan vore värdefull. Miljötillståndet i Garnsviken är 
allt annat än bra och sjön bedöms av Sigtuna som den mest förorenade i kommunen. 

Förslag till Samhällsutvecklingsnämnden 

Det finns flera skäl till att följa förändringen av miljötillståndet i Knivstaån/Lövstaån och Garnsviken i 
samband med anslutningen till Käppala reningsverk. Knivstavatten AB är ägare och förvaltare av VA-
anläggningen i Knivsta. På ett möte i Knivstavattens styrelse den 15 mars 2022 föreslogs att 
frågeställningen bör tas upp i Samhällsutvecklingsnämnden.  

• Det främsta motivet till att kommunen tar ett initiativ på detta område är att Knivstas
anslutning till Käppala förmodligen kommer innebära en avsevärd och omedelbar
förbättring av miljötillståndet i främst Knivstaån och Lövstaån men även i Garnsviken. Det
finns ett värde i att kunna dokumentera dessa positiva förändringar. Anslutningen till



Käppala är förmodligen en av de viktigaste åtgärderna som kommunen genomför för att 
förbättra miljötillståndet i vår närhet.  

• Både Knivsta och Sigtuna kommuner berörs och en samverkan är därför önskvärd. Knivsta
kommun har kanske dessutom ett särskilt ansvar att agera eftersom kommunen kan
betraktas som ”förorenaren” i detta fall.

Jacob Risberg (MP) 
4 maj 2022 



Ledamotsinitiativ: Utred ombyggnad av befintliga 
lekplatser till temalekplatser 

Socialdemokraterna vill ge förvaltningen i uppdrag att utreda om några av kommunens befintliga 

lekplatser kan byggas om till temalekplatser. 

Knivsta är en kommun med många unga, det finns gott om både små och lite större barn, och 

många är nyinflyttade. För de familjer med små barn som flyttar till vår kommun är barnens 

fritidsaktiviteter den naturliga mötesplatsen att möta andra familjer, oavsett de är nyinflyttade 

eller det är barn och vuxna som bott länge i kommunen. 

För familjer med små barn är lekplatserna ofta den första platsen man besöker. Lekplatserna i 

Knivsta är av den traditionella typen som funnits under lång tid med gungor, sandlåda och någon 

klätterställning. Ibland finns också några bänkar, men det är sällan lekplatserna är mer utrustade 

än så. I många kommuner finns idag ”temalekplatser”. De här lekplatserna har olika teman, ofta 

med lokal anknytning, tex Pelle Svanslös i Uppsala, och Skrotnisses lekplats i Trollhättan. Olika 

former av små hus lockar till rollekar. Finns flera temalekplatser på gångavstånd kan promenaden 

bli till en hel- eller halvdagsutflykt där turen går mellan lekplatserna. Moderna temalekplatser 

lockar både barn och vuxna; de stimulerar fantasin och inspirerar till lek och rörelse. Kombinerat 

med gott om sittplatser och bord blir dessa lekplatser fina mötesplatser för hela familjen. 

I kvarteret Segerdal planeras en ny lekpark, men utöver det finns det idag inga planer på nya 

lekplatser i Knivsta. Om vi ska vänta på att en ny stadspark detaljplaneras och anläggs innan en 

temalekplats byggs så kommer dagens barn vara nästan vuxna innan de nya lekparkerna ser 

dagens ljus. 

Socialdemokraterna vill därför ge Samhällsbyggnadskontoret (Park/Gata) i uppdrag att 

tillsammans med Kultur- och Fritidsförvaltningen utreda om några av kommunens befintliga 

lekplatser kan byggas om till temalekplatser: 

 Utreda lekplatser i utspridda i kommunen, i första hand i tätorterna med närhet till

flerbostadshus och till områden med många barnfamiljer

 Platserna ska vara möjliga att i närtid (1-3 år) bygga om till temalekplats och komplettera

med bord, sittplatser, och ev. grillplats

 Föreslå teman med lokal anknytning samt uppskatta kostnad för ombyggnation

 Presentera ett första förslag för Samhällsutvecklingsnämnden under 2023

2022-06-09 

Harriet Swanberg, Martin Sjödin, Karolin Björklund 

Socialdemokraterna Knivsta 
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Ledamotsinitiativ: Utred anläggning och införande av 
långtidsparkering och boendeparkeringar i Knivsta 
och Alsike tätorter 

Socialdemokraterna vill ge Samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att utreda införande av 
långtidsparkeringar och boendeparkeringar i Knivsta och Alsike tätorter. 

I och med fyrspårsavtalet har Knivsta kommun förbundit sig att arbeta för en parkeringsnorm i 
de nya områden som byggs på 0.3 fram till 2057. 

Promemoria om större samlade exploateringar i Alsike och Nydal i Knivsta kommun 2017-11-21: 

” Ett rekommenderat p-tal på 0,3 ska eftersträvas och kombineras med bilpoolslösningar. Behovet 
av mobilitet ska uppfyllas av gång- och cykelvägar och ett helt nytt linjenät med speciella bytesnoder 
i kollektivtrafiken. Kollektivtrafiken ska genom sin utformning i stadsdelarna alltid vara det 
”närmaste” alternativet för mobilitet på längre sträckor”. 

 ………….. 

”Genom att arbeta med en mobilitetsgaranti som har tydlig inverkan på gaturummets fysiska 
innehåll och struktur kan de nya stadsdelarna utformas så att gena och snabba förbindelser till 
viktiga målpunkter skapas för så många hållbara transportslag som möjligt samtidigt. Hur detta 
kommer att påverka behovet av parkeringsplatser för personbilar är ännu för tidigt att säga, men 
målsättningen är ett bilsnålt samhälle med låg P-norm och P-tal i vilka bilen inte är lika 
nödvändig eftersom gång-, cykel- och kollektivtrafiken erbjuder fler valmöjligheter för våra 
invånare Rätt bränsle till rätt fordonstyp och rätt fordon för ändamålsenligt behov av mobilitet är 
en avgörande del i arbetet. Nedan redovisas ett förslag på hur en garanti kan utformas”. 

Tanken med avtalet är att skapa hållbara stadsdelar med goda kommunikationsvägar och lågt 
bilberoende. Visionen om ett minskat bilberoende är rätt; för klimatet skull är det nödvändigt att 
vi minskar koldioxidutsläppen.  Men idag är vi långt ifrån 2057 och redan dagens parkeringsnorm 
på 0.6 för de senast godkända detaljplanerna i Knivsta centrum är utmanande. Busstrafiken är 
ännu inte utbyggd i hela kommunen, det är många år kvar tills vi har en station i Alsike och 
tågtrafiken fungerar för tillfället sämre än någonsin. Någon mobilitetsgaranti finns inte. 

Antalet pendlarparkeringsplatser upplevs idag som tillräckliga och det finns parkeringsplatser för 
de som bor utanför tätorten och behöver åka in till Knivsta centrum för att uträtta ärenden. 

Det som saknas är tillräckligt med parkeringsplatser för de boende i centrum som har behov att 
parkera sina fordon en längre tid än 48 timmar. Även området runt Trunstavägen har få 
boendeparkeringar och situationen förväntas att ytterligare  försvåras då kv. Segerdal och 
resterande del av Centrala Ängby byggs färdigt. 

Att bara bygga färre parkeringsplatser minskar inte bilägandet. Inte förrän bättre kollektivtrafik, 
bilpooler och bättre cykelvägar finns på plats och de upplevs som ett bättre alternativ än bilen 
kommer bilägandet att minska. Under tiden behöver vi underlätta övergången till en lägre p-
norm. 
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Socialdemokraterna vill därför ge Samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att utreda anläggning och 
införande av långtidsparkering/boendeparkering i Knivsta och Alsike tätorter: 

 Kommunal mark, möjliga platser för att anlägga markparkeringar eller parkeringshus

 Platserna ska vara möjliga att på lång sikt ändra till annat ändamål, tex park,
mobilitetshubb, verksamheter eller bostäder

 Presentera ett första förslag för Samhällsutvecklingsnämnden under 2023

2022-06-09 

Harriet Swanberg, Martin Sjödin, Karolin Björklund 

Socialdemokraterna Knivsta 
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