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Svar på medborgarförslag om att anlägga 
farthinder på Pettersbergsvägen i Norrboda 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden beslutar 

att tacka för medborgarförslaget samt att det ska anses besvarat.  

Sammanfattning 

Den 2 juni 2021 inkom ett medborgarförslag om att anlägga farthinder på 

Pettersbergsvägen i Norrboda. Förslagsställaren framhåller att det är en hårt 

trafikerad väg och att många inte håller den reglerade hastigheten som är 30 

km/h. Det inskickade förslaget efterfrågar farthinder i form av upphöjda 

korsningar på Pettersbergsvägen. 

Samhällsbyggnadskontoret konstaterar att upphöjda korsningar är olämpliga då 

Pettersbergsvägen är planerad att trafikeras med buss. 

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 23 augusti 2022 

 Protokollsutdrag Kommunfullmäktiges sammanträde § 115, den 13 

oktober 2021 

 Medborgarförslag inkommit den 2 juni 2021 

Ärendet 

Den 2 juni 2021 inkom ett medborgarförslag om att anlägga farthinder på 

Pettersbergsvägen i Brunna. Förslagsställaren framhåller att det är en hårt 

trafikerad väg och att många inte håller den reglerade hastigheten som är 30 

km/h. Det inskickade förslaget efterfrågar farthinder i form av upphöjda 

korsningar på Pettersbergsvägen. 

 

I januari 2022 uppmättes medelhastighet om 37 km/h och i september 2022 

uppmättes 35 km/h. Denna medelhastighet är inte så hög att den föranleder 

hastighetsdämpande åtgärder enligt Riktlinje för hastighetsdämpande åtgärder 

på gator med högsta tillåtna hastighet 30 km/h.  
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2022-08-23 TN 21/0460 

 
 

Enligt gällande detaljplan kommer Pettersbergsvägen trafikeras av buss i 

linjetrafik. Trafikförvaltningen region Stockholm har riktlinjer om utformning 

av infrastruktur med hänsyn till busstrafik. Enligt denna riktlinje har 

trafiksäkerhetsåtgärder i form av gupp/upphöjningar och sidförskjutningar ofta 

en negativ inverkan på buss i linjetrafik. När sådana åtgärder införs skapar det 

betydande svårighet för busstrafiken. Fordonens framkomlighet och restiden 

påverkas och därmed resenärernas komfort och kollektivtrafikens 

tillförlitlighet, vilket påverkar kollektivtrafikens attraktivitet och dess 

konkurrens gentemot biltrafiken. 

Trafikförvaltningen kan i vissa fall godkänna vägkuddar som 

hastighetsdämpande åtgärder. På den aktuella vägsträckan kan inte dessa 

användas eftersom det ligger gatuparkering hela vägen mellan korsningarna. 

Gatuparkeringen utgörs dessutom av tomtmark vilken kommunen inte 

kontrollerar varför den i sin tur inte går att ändra så att vägkuddar får plats. 

Kontoret tackar för inkomna synpunkter och kommer att ta dessa i beaktande i 

den framtida hanteringen. 

Barnperspektiv 

Kommunen strävar efter att skapa trafiksäkra miljöer både för barn och vuxna 

och att vi alla hjälps åt och samarbetar och tar hänsyn till våra barn. 

Tre övergångställen ansluter mellan gång och cykelbana på södra sidan och 

gångbana på norra sidan av Pettersbergsvägen. Av dessa är ett utrustat med 

varningssystem med blinkande herrgårman, som utgör säkra passager för barn. 

Samhällsbyggnadskontoret 

Thomas Lenell  

Samhällsbyggnadschef Maja Taaler Larsson 

 Chef Tekniska avdelningen 

 

Jan Helghe  

Chef Gatu- och parkenheten  

 

Bilagor 

1. Medborgarförslag inkommit den 2 juni 2022 

Beslut sänds till 

 Förslagsställaren 

 Kommunstyrelsen KS 21/0372 
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From: ProofX <service@proofx.se> on behalf of
kommunikationsstab@lib.upplands-bro.se

Sent: den 2 juni 2021 22:12
To: kommunstyrelsen
Subject: Inkommet medborgarförslag

Inskic kade svar

 

 

Förslaget (presentera
kort dit t

medborgarförslag här)

Hej , förslag/ önskar farthinder på
Pettersbergsvägen, då det råder 30 i
hela Norrboda. Då det är väldigt
mycket t rafik som pulserar t ill
Handelsplats via Pet tersbergsvägen
och hast ighet på fler talet fordon utan
problem kan hålla 60-70 kmh, därför
bör farthinder monteras. Det är
mycket små barn som ofta skall korsa
vägen t ill lekparken som ligger på
andra sidan vägen. Mit t förslag är at t
ha upphöjda korsningar då det
samt idigt löser problem et med
möj lighet at t följa högerregeln som
gäller på hela Pet tersbergsvägen Mvh

.

Det ta är et t mail från Upplands-Bro Kom mun genererat av verktyget ProofX
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Svar på medborgarförslag om att förbättra 
Lillsjötoppen 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden beslutar 

att tacka för medborgarförslaget samt att det ska anses besvarat.

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag har inkommit med tre förbättringsförslag för 

Lillsjötoppen: att träd och buskar som hindrar utsikten tas bort, att belysning 

installeras samt att det ska planeras för en restaurang på platsen.  

Lillsjötoppen ligger i Lillsjön-Örnässjöns naturreservat vilket begränsar vilka 

åtgärder som är lämpliga att göra på platsen. Tekniska nämnden föreslås ta 

beslut om att förbättra utsikten genom gallring och beskärning av träd och 

buskar kring toppen. Förslaget om belysning avfärdas som olämpligt på grund 

av påverkan ljuset skulle ha på insekterna och djurlivet såväl som besökare. 

Förslaget om restaurang är inte genomförbart eftersom naturreservatets 

föreskrifter förbjuder uppförandet av nya byggnader och anläggningar.  

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 11 november 2022.

 Kommunfullmäktiges beslut § 166, Medborgarförslag om att förbättra

Lillsjötoppen, 15 december 2021.

 Medborgarförslag om att förbättra Lillsjötoppen den 23 september

2021.

 Kommunfullmäktiges beslut § 152 Förslag till bildande av Lillsjön-

Örnässjön naturreservat i Upplands-Bro kommun, 21 december 2016.
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2022-11-11 TN 21/0549 

 
 

Ärendet 

Den 23 september 2021 inkom ett medborgarförslag angående förbättringar vid 

Lillsjötoppen. Förslaget är uppdelat i tre delar:  

1. Att träd och buskar tas bort för att förbättra utsikten 

2. Att belysning installeras för att toppen ska synas på ett effektfullt sätt 

3. Att kommunen planerar för en restaurang på platsen 

 

Förutsättningar kring Lillsjötoppen 

Lillsjötoppen är en utsiktsplats i Lillsjön-Örnässjöns naturreservat. I 

naturreservatet finns även Lillsjöbadet med Lillsjö friluftsgård som inrymmer 

kafé, möteslokal, värmestuga och omklädningsrum. Lillsjöbadet ligger 500 m 

gångväg från Lillsjötoppen. 

Lillsjötoppen ingår i de mål om 10 platser som är utvalda för att förbättra 

biologisk mångfald och utgör torrängsflora/torrängsbotten. Upplands-Bro 

kommun har satsat på platsen inom projektet Åtgärder för att öka pollinering 

och gynna vilda pollinatörer i Kungsängen och Bro. Vilket även 

delfinansierats genom LONA. 

Samhällsbyggnadskontorets synpunkter 

Delförslag 1 

Samhällsbyggnadskontoret ställer sig positiv till förslaget om att träd och 

buskar bör tas bort för att förbättra utsikten från Lillsjötoppen. Vi föreslår att 

detta genomförs genom gallring och beskärning i enlighet med naturreservatets 

föreskrifter. 

Delförslag 2 

Samhällsbyggnadskontoret förstår varför konstbelysning kan vara önskvärt på 

platsen men anser att det finns större negativa effekter. Artificiellt ljus skulle 

hindra de nattaktiva pollinatörerna och störa djurlivet som kommunen arbetar 

för att främja på platsen. Dessutom skulle belysningen blända besökare och 

försämra utsikten för besökare i skymning eller mörker. 

Delförslag 3 

Samhällsbyggnadskontoret kan inte se att uppförandet av en ny restaurang 

inom naturreservatet är möjligt. Enligt Lillsjön-Örnäs naturreservats 

reglemente är det inte tillåtet att uppföra byggnader inom reservatet som inte är 

till för reservatets skötsel eller allmänhetens friluftsliv. 
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2022-11-11 TN 21/0549 

 
 

Barnperspektiv 

Lillsjön-Örnäs naturreservat och Lillsjötoppen utgör ett trevligt utflyktsmål för 

barnfamiljer. Att Lillsjötoppen sköts på ett sådant sätt att dess funktion som 

utkiksplats kan bibehållas kan därför sägas var till fördel för barnen. 

 

Samhällsbyggnadskontoret 

 

Thomas Lenell  

Samhällsbyggnadschef Maja Taaler Larsson 

 Teknisk chef 

 

Jan Helghe  

Chef Gatu- och parkenheten  

 

Bilagor 

1. Medborgarförslag om att förbättra lillsjötoppen, 23 september 2021 

2. Kommunfullmäktiges beslut § 166- medborgarförslag om att förbättra 

Lillsjötoppen, 15 december 2021. 

Beslut sänds till 

 Förslagsställaren 

 Kommunstyrelsen, KS 21/0521 
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PROTOKOLLSUTDRAG 6 (54)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2021-12-15 

 

 

§ 166 Medborgarförslag om att förbättra 
Lillsjötoppen 

 Dnr KS 21/0521 

Beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut. 

Sammanfattning 

Den 23 september 2021 inkom ett medborgarförslag om att förbättra 

Lillsjötoppen. Förslaget består av tre delar varav den första delen handlar om 

att förbättra utsikten från Lillsjötoppen genom att träd och kraftiga buskar strax 

nedanför toppen tas bort. 

Den andra delen av förslaget innefattar att installera belysning på 

Lillsjötoppen. Förslagsställaren menar att belysningen skulle synas mot den 

mörka himlen på ett väldigt effektfullt sätt på kvällarna även på mycket stora 

avstånd och verkligen göra Lillsjötoppen till ett landmärke i Upplands-Bro 

kommun.  

Den tredje delen av förslaget är att planera för en restaurang med fantastisk 

utsikt på Lillsjötoppen. Man får då planera med utbud och öppettider så att den 

här restaurangen kompletterar och alltså inte konkurrerar med den närbelägna 

serveringen vid Lillsjöbadet som öppnar sommaren 2022. 

Beslutsunderlag 

 Medborgarförslag inkommet den 23 september 2021. 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att 
Kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutet skickas till: 

 Förslagsställaren 

 Tekniska nämnden 
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Lämna ett medborgarförslag

Ärendenummer 210923-medborgarforslag-YW25

Inskickat 2021-09-23 20:17

Skicka in ditt förslag

Förslaget - presentera kort ditt medborgarförslag
här

Utsikten från Lillsjötoppen bör förbättras genom att träd och
kraftiga buskar strax nedanför toppen tas bort. Förslaget
innefattar också belysning på Lillsjötoppen, och på längre sikt
en restaurang.

Motivering - Här kan du lämna en mer utförlig
beskrivning av ditt medborgarförslag. Motivera
gärna varför du anser att förslaget ska genomföras
och hur det i så fall skulle kunna ske

Den allra vackraste utsikten i Upplands-Bro kommun finns nog
från Lillsjötoppen. Den här utsikten begränsas dock kraftigt av
träd och kraftiga buskar som växer upp strax nedanför toppen. I
vissa väderstreck är utsikten redan nu i princip obefintlig, och
vartefter träd och buskar växer alltmer så blir utsikten allt sämre
även i fler väderstreck. Det första förslaget är att träd och
kraftiga buskar strax nedanför toppen tas bort åt alla håll, så att
den ursprungliga fantastiska utsikten återställs.

Det andra förslaget är att installera belysning på Lillsjötoppen.
Den här belysningen kommer att synas mot den mörka himlen
på ett väldigt effektfullt sätt på kvällarna även på mycket stora
avstånd, och verkligen göra Lillsjötoppen till ett landmärke i
Upplands-Bro kommun. Den här belysningen (eller det mesta
av belysningen) kan förslagsvis vara tänd från solnedgång till
midnatt, eftersom det i princip halverar elbehovet jämfört med
om belysningen skulle vara tänd hela tiden från solnedgång till
soluppgång.

Det tredje förslaget är att planera för en restaurang med
fantastisk utsikt på Lillsjötoppen. Man får då planera med utbud
och öppettider så att den här restaurangen kompletterar (och
alltså inte konkurrerar med) den närbelägna serveringen vid
Lillsjöbadet som öppnar sommaren 2022. För bilburna blir ju
tillgängligheten till Lillsjötoppens restaurang mycket bra tack
vare ett stort antal parkeringsplatser strax nedanför toppen.

Sida 1 av 1  
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Svar på ledamotsinitiativ från Catharina 
Andersson (S) - Omtag Torget i Kungsängen 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden beslutar 

1. att godkänna Samhällsbyggnadskontorets redovisning av vidtagna 
åtgärder som svar på Catharina Anderssons (S) ledamotsinitiativ. 

 
2. att Samhällsbyggnadschefen får i uppdrag att göra en uppföljning av 

den medborgardialog som gjordes inför ombyggnationen av torget i 

Kungsängen och i samband med detta efterfråga hur torget upplevs 
idag. 

Sammanfattning 

Den 5 juni 2021 lämnade Catharina Andersson, för Socialdemokraterna (S) i 

Upplands-Bro, in en motion med förslag till förbättringar av torget i 

Kungsängens centrum. Denna motion följdes upp av ett ledamotsinitiativ, som 

behandlades på Tekniska nämndens sammanträde den 14 juni 2022. I 

ledamotsinitiativet föreslås återigen en rad förbättringar samt att en uppföljning 

görs av hur medborgarna upplever torget i Kungsängen. 

Sedan motionen lämnades in 2021 har ett antal åtgärder genomförts för att öka 

trivseln på torget, och därför planeras inga ytterligare förändringar i dagsläget.  

I både motionen och ledamotsinitiativet hänvisas till att ombyggnationen av 

torget inleddes med en medborgardialog och att mycket av det som framkom 

under medborgardialogen kunde tas tillvara. I ledamotsinitiativet föreslås att en 

uppföljning görs av hur torget uppfattas nu. Samhällsbyggnadskontoret delar 

uppfattningen att det vore bra att göra en uppföljning av hur resultatet har 

blivit. En sådan uppföljning föreslås till våren eller tidig sommar 2023 då det är 

lättare att genomföra eventuella åtgärder på plats på torget.  

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 9 november 2022 

 Ledamotsinitiativ från Catharina Andersson (S) – Omtag Torget i 

Kungsängen, § 52 TN den 14 juni 2022 
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 Motion från Socialdemokraterna om kompletterande åtgärder på Torget 

i Kungsängen, den 5 juni 2021 

Ärendet 

Den 5 juni 2021 lämnade Catharina Andersson, för Socialdemokraterna (S) i 

Upplands-Bro, in en motion med förslag till förbättringar av torget i 
Kungsängens centrum. Bland annat föreslogs fler sittplatser och mer 
lekutrustning samt att fler papperskorgar och askkoppar skulle sättas upp för att 

motverka nedskräpning.  

Denna motion följdes upp av ett ledamotsinitiativ, som behandlades på 
Tekniska nämndens sammanträde den 14 juni 2022. I ledamotsinitiativet 

föreslås återigen ovan nämnda förbättringar samt att en uppföljning görs av hur 
medborgarna upplever torget i Kungsängen. 

Sedan motionen lämnades in 2021 har ett antal åtgärder genomförts för att öka 
trivseln på torget. Bland annat har den bouleplan som tidigare fanns ändrats till 

en lekyta för mindre barn. Vad det gäller papperskorgar och askkoppar är 
erfarenheten att det antal som finns på torget och att den frekvens av tömning 

som genomförs är tillräcklig. I dagsläget planeras inga ytterligare förändringar 
av torget och genomförda åtgärder motsvarar i hög utsträckning det som 
efterfrågas i motion och ledamotsinitiativ.  

I både motionen och ledamotsinitiativet hänvisas till att ombyggnationen av 

torget inleddes med en medborgardialog och att mycket av det som framkom 

under medborgardialogen kunde tas tillvara. I ledamotsinitiativet föreslås att en 

uppföljning görs av hur torget uppfattas nu. Samhällsbyggnadskontoret delar 

uppfattningen att det vore bra att göra en uppföljning av hur resultatet har 

blivit. En sådan uppföljning föreslås till våren eller tidig sommar 2023 då det är 

lättare att genomföra eventuella åtgärder på plats på torget.  

Barnperspektiv 

Det är en självklar utgångspunkt att offentliga ytor ska vara anpassade till och 

kunna utnyttjas av alla åldersgrupper. Dessutom bidrar goda lekmöjligheter för 

mindre barn till att fler personer uppehåller sig på torget, vilket leder till en 

ökad närvaro. Detta kan i sin tur leda till ökad trivsel och trygghet för alla 

åldersgrupper. En uppföljning av hur torget upplevs måste utformas så att den 

fångar uppfattningen hos olika åldersgrupper. 
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Samhällsbyggnadskontoret 

 

Thomas Lenell  

Samhällsbyggnadschef Maja Taaler Larsson 

 Teknisk chef 

 

Jan Helghe  

Gatu- och parkchef  

 

Bilagor 

1.  Ledamotsinitiativ från Catharina Andersson (S) - OMTAG på Torget i 
Kungsängen  

 

Beslut sänds till 

 Catharina Andersson (S) 
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Ledamotsinitiativ från Catharina Andersson (S) - OMTAG på Torget i Kungsängen. 

Den 5/6-21 motionerade jag om att det behöver göras kompletterande åtgärder på Torget 
i Kungsängen. Motionen har ännu ej behandlats.


Torgets utformning är resultatet av en omfattande medborgardialog som skedde under 
förra mandatperioden när S + MP + KD + C styrde kommunen.

Meningen var att det skulle bli en yta man inte bara passerar utan också vill stanna 

upp och vistas på under alla årstider. 

Mycket av det som framkom i de värdefulla medborgardialogerna kunde tas tillvara.

Meningen var att Torget skulle bli en mötesplats för alla åldrar.


Många upplever emellertid att Torget idag som ödsligt och kalt - ett omtag behövs.


Tyvärr kan vi konstatera att den minoritet som styr kommunen idag M + L + KD + C 

inte har slutfört arbetet utifrån de intentioner som fanns för Torget i Kungsängen.


Min motion påpekar att det förutom den då redan inplanerade åtgärden för att fontänen 
ska kunna fungera behövs fler sittvänliga platser, fler papperskorgar och askkoppar för att 
motverka nedskräpning samt ytterligare lekutrustning för de små barnen.


Det är nu några år sedan medborgardialogerna genomfördes.


Vi Socialdemokrater anser inte att Torget är klart. 

Önskemål finns om förutom det redan nämnda om bl.a. sittplatser i skugga, schackspel.


Vi anser att det är nu är dags att göra en uppföljning av hur medborgarna upplever Torget.

Är Torget nu en yta man inte bara passerar utan också vill stanna upp och vistas på under 
alla årstider. 


Vi tycker det är dags att fråga medborgarna vilka kompletteringar som de vill ska  göras 
på Torget i Kungsängen.


Vi tycker dessutom att kompletteringar därefter ska utföras snarast.


Brunna 20220516


Catharina Andersson

2:e vice ordförande i

Tekniska Nämnden,

Upplands-Bro kommun
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Yttrande avseende förslag till miljö- och 
klimatstrategi för Upplands-Bro kommun 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden beslutar 

1. att anta Samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande, daterat den 8 

november 2022 som sitt eget och överlämna till Kommunstyrelsen. 

2. att beslutet justeras omedelbart. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade den 2 februari 2022 att ge kommundirektören i 
uppdrag att ta fram ett miljöprogram samt en koldioxidbudget för 2023–2030. 

Under våren har en miljö- och klimatstrategi för Upplands-Bro kommun 
arbetats fram.  

Miljö- och klimatstrategin utgår från den vision och de övergripande mål som 

finns formulerade för Upplands-Bro kommun. Miljö- och klimatstrategin ska 

användas för att styra och samordna kommunens verksamheter och den 

geografiska kommunens utveckling i en hållbar riktning. 

Sammanfattning av Samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande 

Samhällsbyggnadskontoret har tagit del av förslaget till strategin och skrivit 

förslag till yttrande, daterat den 8 november 2022, och föreslår nu Tekniska 

nämnden att yttra sig enligt detta förslag med omedelbar justering. 

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 8 november 2022 

 Samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande den 8 november 2022 

 Miljö- och klimatstrategi 2023–2030 

 Protokollsutdrag Kommunstyrelsen § 88, daterat den 1 juni 2022 

Ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 2 februari 2022 att ge kommundirektören i 

uppdrag att ta fram ett miljöprogram samt en koldioxidbudget för 2023–2030. 
Under våren har en miljö- och klimatstrategi för Upplands-Bro kommun 
arbetats fram.  
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Datum Vår beteckning 2 (2)  
2022-11-08 TN 22/0354 

 
 

Miljö- och klimatstrategin utgår från den vision och de övergripande mål som 

finns formulerade för Upplands-Bro kommun. Miljö- och klimatstrategin ska 

användas för att styra och samordna kommunens verksamheter och den 

geografiska kommunens utveckling i en hållbar riktning. 

Sammanfattning av Samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande 

Samhällsbyggnadskontoret har tagit del av förslaget till strategin och skrivit 

förslag till yttrande, daterat den 8 november 2022, och föreslår nu Tekniska 

nämnden att yttra sig enligt detta förslag med omedelbar justering. 

 

Barnperspektiv 

Samhällsbyggnadskontoret hänvisar till den barnkonsekvensanalys som tagits 

fram i arbetet med framtagande av strategin.   

  

Samhällsbyggnadskontoret 

 

Thomas Lenell  

Samhällsbyggnadschef Maja Taaler Larsson 

 Chef Tekniska avdelningen 

 

Jan Helghe  

Chef Gatu- och parkenheten  

 

 

Bilagor 

1. Förslag till yttrande den 8 november 2022 

2. Miljö- och klimatstrategi 2023–2030 

Beslut sänds till 

 Kommunstyrelsen, dnr KS 21/0664 
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Förslag till yttrande – Miljö- och klimatstrategi 
för Upplands-Bro kommun 

 

Tekniska nämnden har tagit del av miljö- och klimatstrategi för Upplands-Bro 
kommun och ställer sig positiva till förslaget. 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 2 februari 2022 att ge kommundirektören i 
uppdrag att ta fram ett miljöprogram samt en koldioxidbudget för 2023–2030. 
Under våren har en miljö- och klimatstrategi för Upplands-Bro kommun 
arbetats fram.  
 
Miljö- och klimatstrategin utgår från den vision och de övergripande mål som 
finns formulerade för Upplands-Bro kommun. Miljö- och klimatstrategin ska 
användas för att styra och samordna kommunens verksamheter och den 
geografiska kommunens utveckling i en hållbar riktning. 
 
Tekniska nämnden lämnar följande synpunkter/förslag till korrigeringar som 
yttrande till strategin: 
Sid 12:  
Kommunen samarbetar med byggherrar vid planering och exploatering för att 
bevara eller stärka biologisk mångfald och använda naturbaserade lösningar 
(t.ex. självfall av dagvatten). 

Sid 13:  
Tillägg av punkt i punktlistan:  

• Återbruk av regn- och dagvatten (t.ex. för bevattning) 
 

Sid 15:  
Det blir globalt sett varmare, och vädret blir mer extremt och opålitligt där 
väderfenomen så som skyfall, stormar, värmeböljor och torka både ökar i 
intensitet och i varaktighet. 

 



 

Upplands-Bro kommun Datum Vår beteckning 2 (2)  
2021-11-15 TN 21/0153 

 
 

Sid 30:  
Vem ansvarar för att ta fram informationen om målet om att stödja en cirkulär 
ekonomi m. m.? Det finns ingen instans angiven. 

Sid 31:  
Volym spillvatten som hanteras genom kommunens VA-system. 
Volym spillvatten som breddas. 

Sid 32:  
Minska halterna bly, nickel, molybden och antimon i spillvattnet. 
 

Sid 40:  
Kan vara allt från faunadepåer och insektshotell till större åtgärder som 
våtmarksrestaurering eller skötselplaner. 

Sid 43:  
Tillägg av punkt i punktlistan:  

• Plan för återbruk av regn- och dagvatten för bevattning av de 
kommunala (planterings)anläggningarna. 

 

Sid 45:  
Identifiera källor till gifter i spillvattnet 
Identifiera källor till bly, nickel, molybden och antimon i spillvattnet i 
samarbete med Käppalaförbundet 
Minska läkemedelsrester i spillvattnet 

Sid 46:  
att minska spridning av läkemedelsrester i spillvattnet. 
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Miljö- och klimatstrategi

Sid 3 av 48

1 Inledning
1.1 Bakgrund och syfte
Upplands-Bros miljö- och klimats tra te gi är ett aktiverande styrdokume nt
utifrå n kommune ns styrmodell och tydliggör inrikt ninge n för kommune ns
övergripande miljö- och klimatarbe te år 2023-2030. Miljö- och klimatstr ate gi n
utgår från den vision och de övergripand e mål som finns formulerad e för
Upplands-Bro kommun.

Miljö- och klimats trat e gin ska användas för att styra och samordna kommune ns
verksamheter och den geografiska kommune ns utveckling i en hållbar riktning.

Miljö- och klimats trat e gin antogs xxxx. Inriktninge n är att en
aktualite tsprö vni ng bör ske varje mandatperiod.

1.2 Ansvar, genomförande och uppföljning
I Upplands-Bro är kommunst yr e lse n ansvarig för det övergripande strategiska
miljö- och klimata rbete t. Det innebär att kommunst yre lse n leder, ger stöd och
samordnar arbetet och därmed ansvarar för framtaga nde t av miljö- och
klimats trat e gin. På tjänstemanna ni vå leds arbetet med miljö- och
klimats trat e gin av kommunled ningsko ntore t.

Hela Upplands-Bros kommunor ga nisa t io n har ett gemensamt ansvar för att de
mål som fastläggs i miljö- och klimats tra te gin blir verklighet. Varje nämnd och
företagsstyre lse i kommune n ska ansvara för sitt miljö- och klimatarbe te.
Nämnder och styrelser ska bryta ned de övergripa nde målen till delmål och
aktivitet er, som är anpassade till respektive ansvarsområde samt arbeta in dessa
i sina verksamhetsp la ner och affärspla ne r.

Miljö- och klimats trat e gin fastställer inte vilka konkreta åtgärder som ska
genomföra s inom verksamhete r na eller kostnadsberäknar dessa. Nämnd eller
bolagsstyre lse har ansvar för att i sin verksamhetspla n eller affärspla n
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Miljö- och klimatstrategi

Sid 4 av 48

formulera aktivite ter som syftar till att uppfylla miljö- och klimatstr ate gi ns mål
och själva avgöra och besluta om de mest kostnadseffek t iva åtgärderna.

Det finns en rad styrdokument som utöver miljö- och klimatstr ate gi n också
beskriver viktiga delar av miljöarbe tet. Dessa styrdokument har ofta en annan
utgångsp unkt, ett smalare fokus och svarar på behovet av att beskriva ett
område mer utförligt. Vissa styrdokume nt är det lagkrav på att kommune n har.
Eftersom miljö- och klimats trate gin är tvärsektorie ll berör den många olika
styrdokume nt.

Exempel på handlingsp la ner och policies som berörs är avfallsp la ne n,
resepolicyn, VA-planen, dagvattenp la ne n, översiktspla ne n, landsbygdsp la n och
fördjupade översiktsp la ner.

• Avfallsp la n innehå lle r mål för insamling och återvinni ng av kommuna lt
avfall, vilket är viktiga för målet om att bidra till cirkulär ekonomi.

• VA-planen innehå ller en heltäckande långsikt i g planering för vatten-
och avloppsförsör j ninge n i kommune n, vilket är viktigt för målet om att
bidra till cirkulär ekonomi.

• Resepolicyn styr tjänsteresor vilket bidrar till klimat må le n.

• Grönplane n, översiktspla ne n och fördjupade översiktspla ner innehå ller
principer för grönstrukt ur, vilket är viktigt för att bidra till biologisk
mångfa ld.

Miljö- och klimats trat e gin ska integrera s i kommune ns överordnade system för
ledning och uppföljni ng av all verksamhet och ekonomi. Integrering i
ledningss yste m innebär att genomföra nde t och uppföljninge n av miljö- och
klimats trat e gins mål sker i respektive nämnd- och styrelses verksamhetsp la ner
och affärspla ne r.

Målen följs upp kvalitat i vt och med indikatorer där så är lämpligt. Indikatorer
och nyckelta l tillsa mma ns med annan uppföljni ng som mäter kommune ns
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Miljö- och klimatstrategi

Sid 5 av 48

arbete men även utvecklinge n inom det geografiska området ska ge en bild av
om kommune n styr mot uppsatta mål.

Utveckling av data och indikatorer kommer vara nödvändigt. Därför beslutas
inte nyckelta l och indikatorer i miljö- och klimatst rate gi n för 2023-2030 utan
fastställs i samband med budget och verksamhetsp la ne r ing. Förslag till
indikatorer finns i Bilaga 3. Indikatorer na ska utvärderas kontinuer l igt och
kompletteras och revideras i budgetprocessen om de inte bedöms vara fullgoda
och ändamålse nli ga för uppfölj ninge n.
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Miljö- och klimatstrategi

Sid 6 av 48

2 Prioriterade, strategiska
områden

Upplands-Bro har tre prioriterade, strategiska områden att arbeta med för att
bidra till att uppfylla de natione lla miljö må le n och de globala målen.

De tre prioriteringar na ska vägleda allt arbete på miljöo mråd et. Prioriter ingar na
beskriver vad kommunko ncer ne n ska verka för på en övergripande nivå. De
ska också vara en utgångsp unk t i samverkan med medborgare och närings li vet.

Prioriter ingar na baserar sig på en analys av vilka de stora miljöprob le me n r,
hur Upplands-Bro påverkar dem och vad som är viktigt att kommunen
prioriterar utifrå n sin roll och rådighet. Prioriter ingar na baseras även på var
utmaningar na är som störst i förhålla nde till de natione lla miljö må le n och
Agenda 2030.

De tre prioriterade områdena är att:

Minska klimatpå verk a n

Stärka den biologiska mångfa lden

Främja en cirkulär ekonomi

För att uppnå miljö må le n arbetar Upplands-Bro kommun med:

Miljö- och klimatkra v i upphandlingar

Hållbar samhällsp la ner ing

Delaktighe t, informa t io n och utbild ning

Göra det lätt att göra miljös mar ta val för medborgare och närings li v

Samverkan med andra aktörer som närings l ive t, grannkommune r,
regionen och akademi.
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Miljö- och klimatstrategi

Sid 7 av 48

Figur 1. De priori terade områdena bidrar ti l l att uppfylla de nationella och globala målen.
Flera av de åtgärder som k an vidtas har en positiv inverk an på flera priori terade områden och
på flera av mi ljömålen.
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Miljö- och klimatstrategi

Sid 8 av 48

2.1 Klimat

Målen för klimat delas upp i det som avser kommune ns geografiska område
(inklude rar invånare och närings l ive t) och det som rör kommune n som
organisat io n (inklus ive kommuna la bolag).

De t långs iktiga måle t för de t ge ografis ka område t Upplands-Bro är
s amma s om för läne t och i RUFS 2045.

Senast år 2045 ska Upplands-Bro nå netto-noll utsläpp1 av
växthus gase r, för att därefter nå negativa utsläpp.

Det långsik t iga målet kompletteras med följande delmål för kommune n som
geografiskt området (motsvarand e som för länet, i RUFS 2050 och
energipolit iska ramverket):

senast år 2030 ska de direkta utsläppen av växthus gase r vara mindre än
1,5 ton per invånare och år och utsläppen av växthus gase r ut ett
konsumt io nspers pekt i v ska halveras,

senast år 2030 ska utsläppen från transportsektorn ha minskat med 70
procent, jämfört med år 2010,

senast år 2030 ska den genomsnitt l iga energianvä nd ni nge n per invånar e
ha minskat med 30 procent jämför med 20142

senast år 2040 ska all elproduktio n i kommune n vara från förnybara
källor.

De t långs iktiga måle t komple tte ras me d följande mål för
kommunorga nis atio ne n inklus ive kommunägda bolag:

kommunor ga nisa t io ne n strävar efter att bli klimat ne ut ra l till år 2030,

1 Se Bilaga 1 för innebörd av begreppet
2 2014 hade Upplands-Bro 16 MW h/invånare. 30 procents mins kning till år 2030 mots varar
mins kningen i RUFS.
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Miljö- och klimatstrategi

Sid 9 av 48

kommunor ga nisa t io ne ns klimatpå verka n ska ha minskat med 50
procent år 2030, jämfört med år 2020.

Målen kompletterar varandra, för mer detaljerad förklaring av begreppen se
Bilaga 1.

Exempel på områden med relevanta åtgärder för att uppnå målen kan
exempelvis vara:

fortsatt energie ffek t iviser i ng så att användninge n av energi minskar,

den energi som används är från förnybara källor,

invester inga r i solceller,

utbyggnade n av förnybar energi,

utfasning av fossila bränslen i fjärrvär me n,

elkapaciteten i nätet – utbyggnad och effektivise r ingar / nya lösninga r för
att klara efterfråga n,

byte till bilar som går på förnybara bränslen (t.ex. biogas, HVO100,
RME) och/eller el,

förnybart bränsle tankas i de bilar som redan kan köras på förnybara
bränslen,

plast fasas ut som förpacknings mater ia l och som råvara i produkter som
köps in,

plast från fossila källor byts ut till plast från förnybara källor för den
plast man inte kan reducera,

inköp och användning av produkter med hög klimatpå ve rka n minskar
(t.ex. betong, cement, nötkött),
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upphandling med krav på livs mede l med låg klimatpå verka n och högt
bidrag till andra miljöaspek ter (t.ex. närproducerat, ekologiskt,
växtbaserat),

upphandling med krav på produkter för nybyggna t io n som har ett lägre
klimata vt r yck och skapar nya kolsänkor (t.ex. trästomme),

kollektivt ra fik, parkerings- och cykelåtgärder,

utbyggnad av laddinfra str uk t ur för laddning av elfordon,

förtätning i kollektivtra f ik nä ra lägen,

inspirat io n och utbildning av medarbetare,

kampanjer och informa t io ns mat er ia l, rådgivning och dialog med
invånare och närings l ivnä r ings l iv t ex genom energi- och
klimatråd gi vninge n, i närings li vsd ia lo ge r och i tills yne n, och

samarbeta med närings livet om kolsänkor i kommune n (t.ex. i form av
skogar eller återvätning av utdikade marker) samt nya kolsänkor som
kan skapas (t.ex. genom biokol).

Kommune ns nämnder och bolagsstyre lser har ansvaret att formule ra aktivitete r
och besluta om åtgärder (se 1.2). I Bilaga 3 finns förslag på delmåle n och
åtgärderna vilka även kan ses som en konkretiser ing av vad som behövs för att
uppnå målen.
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2.2 Biologisk mångfald

De öve rgripande målen med kommune ns arbete för biologisk mångfa ld är att:

ekosystemens förmåga att hantera störningar och anpassa sig till
förändringar ska stärkas, så att de kan fortsätta leverera de
ekosystemtjä nste r som kommuni nvå nar na s välfärd vilar på och

förbättra bevarandestatus för arter som är hotade, bevara landskapstyper
som är typiska för kommune n och restaurera områden som är extra
värdefulla för andra arter.

M ålen kan till e xe mpe l inne bära att:

arealen skyddade områden ökar,

viktiga habitat skyddas och i viss mån återskapas (t.ex. våtmarker),

skydd och åtgärdsplaner görs för hotade arter så att hotet mot dem
minskar och deras bevarandestatus stärks,

främma nde, invasiva arter bekämpas,

jordbruk bedrivs på ett hållbart sätt utan spridning av giftiga ämnen
eller läckage av växtnär ingsä m ne n,

skogsbruk bedrivs med hänsyn till arter som är beroende av gammal
skog, eller har andra speciella krav på livs miljö, etablera och föryngra
sig,

vatten fördröjs lokalt för att minska risken för översvämni ng,

vatten som släpps ut i omgivninge n renas till den grad att det kan
användas igen,

särskilt fokus ägnas åt att identifier a ekosystemtjäns ter som
kommuninvå nar nas välfärd vilar på, både försörjande tjänster så som
matproduktio n, reglerande tjänster så som reglering av temperatur,
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rening av vatten, mildr ing av sommarhe tta och kulture lla tjänster så
som rekreation och inspirat io n.

kommune n samarbetar med byggherrar vid planering och exploatering
för att bevara eller stärka biologisk mångfa ld och använda natur-
baserade lösninga r,

Delar av det övergripa nde målet konkretiseras redan i kommune ns
översiktspla n, landsbygdsp la n och grönplan. Exempel på delmåle n och
åtgärderna (Bilaga 3) kan ses som en konkretiser ing av vad som behövs för
att uppnå målen.
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2.3 Cirkulär ekonomi

De t öve rgripande måle t för kommune n s om ge ografis kt område är liksom
det nationella målet att stödja en cirkulär ekonomi där resurser används
effektivt i giftfr ia cirkulära flöden och ersätter jungfr ul iga materia l. Cirkulär
ekonomi innebär att sluta kretsloppen och att optimera resursutnyt tja nde t. Det
minskar den negativa påverkan på miljön.

M åle t kan e xe mpe lvis inne bära att:

mängden avfall som uppkommer, i kommunor ga nisat io ne n samt
från invånare och närings l iv, minskar,

kommuna lt avfall materia låte r vinns eller återanvänds,

förpackninga r ska vara av fossilfr itt materia l,

krav ställs i upphandlingar av produkter om återvinning,
cirkular itet, kemikalie i nne hå ll och material,

krav ställs i upphandlingar på ekologiska livsmed e l och lokal
livs mede lsp rod ukt io n,

matsvinnet ska minska,

matavfa ll ska sorteras ut,

spridning av läkemedelsres ter, växtskydds mede l, biocidprodukte r,
dioxiner och andra främma nde ämnen till omgivni nge n ska minska,

dagvatten ska fördröjas lokalt och renas, breddning ska undvikas,

kommune ns ytvatten ska uppnå miljök va l itets no r me n för ytvatten
(ekologiska och kemisk status),

utsläpp av dioxin från punktkällor skaminimer as,

kemikaliea nvä nd ni nge n ska minska i skolor och förskolor. Farliga
ämnen ska fasas ut kommune ns verksamheter,
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kommune n utövar tills yn på förorenade områden, miljö far li ga
verksamheter och pröva ansökningar för kemikalier och
bekämpnings mede l,

bygg- och rivningsa vfa l l återanvänds eller materia låte r vinns,

en högre grad av delande, bytande och återbruk så att nyprodukt io n
undviks och tjänster premieras.

Delar av det övergripa nde målet konkretiseras redan i kommune ns
avfallsp la n och VA-plan. Exempel på delmåle n och åtgärderna (Bilaga 3)
kan ses som en konkretiser ing av vad som behövs för att uppnå målen.
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3 Bilaga 1 - Innebörden av
begrepp

Växthus gas e r

Gaser som har en uppvärmande effekt på klimate t. De vanliga ste
växthus gase r na är koldioxid, metan och lustgas. Även vattenånga är en
växthus gas. Därtill finns ett antal industr ie l lt tillve rkade gaser (HFC:er, PFC:er
och SF6) som används för olika industr iel la tillä mp ni ngar (exempelvis
köldmedia i kylanlä ggni ngar). Man skiljer ibland på växthus gaser från olika
ursprung, framföra llt fossil koldioxid (från kol, olja, gas) och biogen koldioxid
(från biobränsle n och biomateria l), se även Negativa utsläpp och kolsänkor.

Klimatpåve rkan

En ökning av halterna växthus gaser i atmosfären innebär att klimate t påverkas.
Det blir det varmare, och vädret blir mer extremt (kraftigare skyfall, starkare
stormar, varmare värmeböljo r, torrare torrperioder).

De olika växthusgaser na har olika stark påverkan på klimatet, hur kraftiga de är
mäts i koldioxidek vi va le nter (CO2e) och har ett spann mella n ett kilogram
koldioxidek vi va le nter per kilogra m växthus gas (koldioxid) till flera tusen
koldioxidek vi va le nter per kilogra m växthus gas (för vissa industr igase r
exempelvis SF6).

Notera även att det inte bara är förbränning av fossila bränslen som har en
klimatpå verk a n. I princip alla aktivite ter har en klimatpå verka n, även
produktion av förnybar energi och produktion av livs mede l, eftersom de
innebär utsläpp av växthus gas er. Däremot har exempelvis energiprod ukt io n
från förnybar energi mycket lägre klimatpå verk a n än fossil energiprod ukt io n.
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Ne gativa uts läpp och kols änkor

Den globala kolcykeln innebär att koldioxid cirkulerar mellan atmosfären,
levande och döda organis mer (biosfären) och marken (geosfären). Fotosyntes
innebär att kol flyttas från atmosfären till biosfären, respiration innebär att kol
flyttas tillbaka från biosfären till atmosfären. Förbränning av fossila bränslen
innebär att kol, som varit borta från atmosfären i miljo nta ls år, adderas till
atmosfären. Negativa utsläpp, eller inbindni ng av kol i kolsänkor, är ett
samlingsbe grepp för alla processer som flyttar kol från atmosfären till
biosfären eller geosfären på längre sikt. Kolsänkor är förråd av kol som håller
det borta från atmosfären under en längre tid. Kolsänkor kan stärkas genom att
återskapa naturliga ekosystem (t.ex. skog och våtmarker) och kan skapas i den
bebyggda miljö n exempelvis genom att använda material som innehå ller kol
(t.ex. träbyggande och materia l som innehå ller kol). Hur stabil en kolsänka är
kallas permanens. Olika tekniker för negativa utsläpp har olika hög permanens,
från tiotals år till hundrata ls eller tusentals år.

Sveriges netto-inbind ni ng i mark var år 2021 39,8 miljo ner tCO2e
(Naturvårdsverket 2022a), vilket balanserade 43 % av Sveriges totala
klimatpå verk a n, inklus ive konsumt io n av varor som producerats utomla nds
(Naturvårdsverket 2022b). Motsvarande siffra jämfört med Sveriges
territorie lla utsläpp av växthus gas er var 86 % (46,3 miljo ner tCO2e). Det
absolut största flödet är inbind ning är i växande skog.

Klimatne utra l och noll ne ttouts läpp av växthus gas e r

Företag kan kalla sig klimat ne ut ra la (PAS 2060) eller sälja klimat ne utra la
produkter (ISO 14021) genom att klimatko mpe nser a för sin klimatpå verka n
respektive sina produkters klimat fo ta vt r yck. Detta förhållni ngssä tt har
kritiserats av Konsument verk et som vilseleda nde (KOV 2021) och ledde till att
konsumento mb uds ma nne n (KO) i november 2021 stämde Arla Foods för
vilse leda nde marknadsför ing (KO, 2021), trots att Arla följt kriterierna i den
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internat io ne l la standarden ISO 14 021 gällande användninge n av begreppet i
marknadsför ing. Idag råder osäkerhet kring under vilka villkor begreppet
klimat neut ra l kan användas i marknadsför i ng, eller om det ens kan det, utan att
anses vara vilse leda nde.

Det råder osäkerhet kring om kommuner och annan offent lig verksamhet har
möjlighete r att klimatko mpe nsera för sin klimatpå verka n rent legalt.
Exempelvis har Riksrevis io ne n uttalat sig om att Naturvårdsverket inte får
klimatko mpe nsera (SR, 2019). Anledninge n är att pengar i offentli g
verksamhet ska användas till invester i ngar inom kommune ns geografiska
område (SFS 2019:835 Kommuna lla ge n, 2 kap, §1), och klimatkompe nsat io n
per definit io n innebär invester ingar för att minska klimatpå ve rka n utomlands.
Vi rekommenderar inte Upplands-Bro kommun att uppnå målet om
klimat ne ut ra l verksamhet genom att klimatko mpe ns era för sin klimatpå ve rka n.

Sveriges regering använder begreppet noll nettoutsläpp av växthusga ser, i sitt
långsik t iga mål. Det innebär i praktiken samma sak som klimat ne utr a l, att
utsläppen av växthus ga ser ska vara på samma nivå som, eller lägre än,
inbind ninge n i kolsänkor. En skillnad för Sverige som nation (eller Upplands-
Bro som kommun) jämfört med exempelvis ett tjänsteföreta g, är att man har
rådighet över markanvänd ning där man själv kan skapa ytterligare kolsänkor.
Sverige som land kan alltså bli klimat ne ut ra lt inom sitt egna geografiska
område. Vi rekommenderar Upplands-Bro att använda denna definit io n av
klimat ne ut ra l, att kommuno r ga nis at io ne n klimatpå verka n sett ur ett
livscyke lpersp ekt iv måste minska till en sådan nivå, att kommune n inom sin
egna markanvänd ni ng, lyckas skapa lika stora ytterligare kolsänkor. Notera att
kommune n inte kan räkna in övriga åtgärder som sker inom kommune ns
geografiska område utanför kommune ns mark, eftersom yta även behövs för att
balansera kommuni nvå nar na s och företagens återstående klimatpå verka n.

För att lyckas med båda målen in klimat så behöver kommune n drastiskt
reducera kommunor ga nisa t io ne ns klimatpå verka n till en nivå som är så nära
noll att ytterliga re sänkor kan väga upp för det som återstår. Vart denna
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jämviktsp unk t är behöver analyseras ur flera perspektiv däribland vad som är
mest kostnadseffek t ivt. Delmå let om halverad klimatpå verka n till år 2030 är
viktigt för att påskynda arbetet med att drastiskt reducera klimatpå verka n, och
delmålet om klimatne utra l kommunor ga nisa t io n är viktig för att påskynda
arbetet med att skapa ytterliga negativa utsläpp. Viktiga åtgärder för att nå
målen är att fasa ut användninge n av fossila bränslen i kommune ns
fordonsflot ta samt i de tjänsteresor och transporter som kommune n beställer.
Det innebär att kommune n i sina inköp utvärderar leverantörer och produkter
utifrå n deras klimatpå verka n. Fler förslag på åtgärder för att nå målen finns i
Bilaga 3.

Fos s ilfri

Fossilfr i innebär att inga fossila råvaror har använts. Det avser både fossila
bränslen (raffine rade fraktioner av kol, olja, naturgas) som genom förbränning
används för att få energi (el, värme och kraft) och användninge n av fossila
råvaror (raffine rade fraktioner av kol, olja, naturgas) som material för förädling
av andra produkter (så som t.ex. plast, konstgödsel mm). En fossilfr i
verksamhet använder inga fossila energikällor eller fossila råvaror. Även plast i
avfall som används vid förbränning har ett fossilt ursprung, oavsett om det
räknas som kretsloppsvär me.

Fos s ilbräns le fri

Innebär att inga fossila bränslen används. Begreppet är oftast använt för bilar
(utan diesel eller bensin), värme och el (utan olja, naturgas eller avfall med
fossilt ursprung).
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Förnybart

Energi eller materia l från källor som återskapar sig själva, så som sol, vind och
vattenkraft, respektive träråvara eller grödor. Huruvid a förnybara källor till
energi och materia l anses hållbara finns flera olika ramverk för att bedöma,
men överlag får inte uttaget av dem ske i en snabbare takt än att de kan
förnyas.
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4 Bilaga 2 - Internationella,
nationella och regionala
mål

4.1 Klimat

4.1.1 Internationellt och nationellt
Sverige har åtagande gentemot EU att bidra till att uppnå EU:s klimat må l. EU:s
mål är att de samlade utsläpp ska minska med 20 procent till 2020 och med 40
procent till 2030 jämfört med 1990. Det europeiska rådet har dessutom ställt
sig bakom målet att EU ska minska utsläppen av växthus gase r med mella n 80–
95 procent till 2050, varav minst 80 procent inom regionen. EU har gjort detta
åtagande gentemot världens resterande länder inom FN:s klimatkonve nt io n
UNFCCC, ett åtagande som kan skärpas vart fjärde år.

Sverige har antagit ett långsik t igt klimat må l om att Sverige senast år 2045 inte
ska ha några nettoutsläpp av växthus ga ser till atmosfären, för att därefter uppnå
negativa utsläpp. Målet innebär att utsläppen av växthus gas er från svenskt
territorium ska vara minst 85 procent lägre år 2045 än utsläppen år 1990. De
kvarvarande utsläppen ned till noll kan uppnås genom så kallade
kompletterand e åtgärder. För att nå målet får även avskilj ning och lagring av
koldioxid av fossilt ursprung räknas som en åtgärd där rimliga alternativ
saknas.

Sverige har även tre etappmål:

Utsläppen år 2020 bör vara 40 procent lägre än utsläppen år 1990.

Utsläppen år 2030 bör vara 63 procent lägre än utsläppen år 1990.
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Utsläppen år 2040 bör vara 75 procent lägre än utsläppen år 1990.

Målen omfattar inte utsläpp och upptag i markanvänd nings sektor n.

Sverige har dessutom en klimat la g som ålägger regeringe n ett ansvar att föra en
politik som utgår från klimat må le n och att regelbunde t rapportera om
utvecklinge n.

Under 2022 har riksdagen även fattat beslut om ett nytt klimat må l för
konsumt io n och export. Ett av målen är att klimatpå verk a n från svenskarnas
konsumt io n ska vara netto noll senast 2045.

https://www. na t ur vard s verke t.se /a mneso mrade n/k li ma to ms ta ll ninge n/s ve r iges-
klimatarbe te/ s ver i ges-de l-av-e us-k limat ma l/

https://www. na t ur vard s verke t.se /a mneso mrade n/k li ma to ms ta ll ninge n/s ve r iges-
klimatarbe te/ s ver i ges-k limat ma l-oc h-kli ma tpo lit iska-ra mve rk/

https://www.r e ger inge n.se/p ress medde la nde n/2022 /04/re ger inge n-ta r-e mot-
forslag-om-nya-kli ma t ma l- for-kons umt io n-och-e xpor t/

4.1.2 Regionalt
Sveriges natione lla klimat och energimål är också länets mål. Utöver målet om
nettonollut s läpp år 2045 finns följande delmål/e tapp må l :

70 procent minskni ng av utsläppen från transportsektorn till 2030
jämfört med 20103.

100 procent förnybar elproduktio n till 20404

50 procent effektivare energianvä nd ning 2030 jämfört med 20055

3 Etappmål i det s vens ka miljömåls s ys temet
4 Ingår i det energipolitis ka ramverket
5 Ingår i det energipolitis ka ramverket
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I likhet med de natione lla klimat och energimåle n anger den regiona la
utvecklingsp la ne n för Stockholmsre gio ne n (RUFS 2050) att Stockholms län-
ska nå nettonolluts l pp senast 2045. I RUFS finns också ett mål som innebär
att de direkta och indirekta klimatpå verka nde utsläppen per invånare från
konsumt io n ska halveras till 2030 jämfört med 2014.

4.2 Biologisk mångfald och ekosystemtjänster

4.2.1 Globalt
På global nivå är det den internat io ne l la konventio ne n om biologisk mångfa ld
som ligger till grund för Nagoyaprotokolle t och Aichimå le n.

År 2010 antog världens länder en strategisk plan med 20 delmål fram till år
2020 (de så kallade Aichimåle n). Beslutet togs i Nagoya, Japan, inom FN:s
konventio n om biologisk mångfa ld.

Det övergripand e målet i Nagoyaplanen är att stoppa förluste n av biologisk
mångfa ld, säkra resilie nta ekosystem och ekosystemtjäns ter. Målen i planen
ska nås genom att varje land sätter egna mål, anpassade efter nationella
förutsättni ngar.

4.2.2 EU-nivå

EU-kommiss io ne n har en strategi för biologisk mångfa ld för att uppfylla
Aichimå le n, Arbetet med grön infrastr ukt ur skulle enligt målet senast till år
2020 bidra till att ekosystem och ekosystemtjä ns ter bevaras samtidigt som
minst 15 procent av skadade ekosystem återställs.
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Det finns tre EU-naturvårdsd irek t iv (art- och habitatdirek t ive t, fågeldirek t ive t,
havsmiljöd irekt i v) samt ett vattendirekt iv som har betydelse för grön
infrastr uk t ur.

4.2.3 Nationell nivå
Ett nationellt mål för Boverket och Naturvårdsverket är att majoritete n av
kommuner na ska utnyttja metod och vägledning om hur ekosystemtjänster och
stadsgrönska ska tas tillvara och integreras i planering, byggande och
förvalt ning av den byggda miljö n senast år 2025.

Miljömå let Ett rikt växt- och djurliv har följande etappmål:

Gynnsam bevarandestatus och genetiska variatio ner

Påverkan av klimat förä nd r inga r

Ekosystemtjä ns ter och resilie ns

Grön infrastr uk t ur

Genetiskt modifier ade organisme r

Främmande arter och genotyper

Biologisk t kulturarv

Tätortsnära natur

4.3 Cirkulär ekonomi

4.3.1 Nationell nivå

Sve rige s s trate gi och handlings plan för cirkulär e konomi

Sveriges strategi och handlingsp la n för cirkulär ekonomi har en vision om ett
samhälle där resurser används effektivt i gift fr ia cirkulära flöden och ersätter
jungfrul iga materia l.
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Omställninge n till en cirkulär ekonomi ska bidra till att nå miljö - och
klimat må le n, samt de globala målen i Agenda 2030.

Regeringe n arbetar med att främja omställninge n till en cirkulär ekonomi på
flera sätt, bland annat genom en övergripa nde strategi för cirkulär ekonomi,
genom lagstift ning för avfallso mrådet och genom nya etappmål.

Omställninge n till en cirkulär ekonomi har en stor potential att minska
resursanvänd ni nge n och därmed begränsa klimat- och miljöpå ve rka n.

Denna nationella strategi pekar ut inrikt ninge n för det arbete som behöver
göras för att ställa om till cirkulär produktion, konsumt io n och affärsmode l ler,
samt gift fr ia och cirkulära materialkr ets lopp. Handlingsp la ner som beskriver
styrmedel och åtgärder finns.

Handlings pla n för livs me de ls s trate gin

Regeringe n har satt mål om att 30 % av Sveriges jordbruksareal ska brukas
ekologiskt senast år 2030 (Regeringe n 2017). Det innebär en minskad
användning av växtskyddsmede l och biocider på nationell nivå, eftersom detta
är förbjudet i ekologisk odling, och har även positiva effekter på miljö må l som
rör biologisk mångfa ld.

Etappmål

Det finns ett antal etappmål som rör cirkulär ekonomi, sorterade inom
kategorierna Avfall, Cirkulär ekonomi, Farliga ämnen och Minskat matsvinn6.

6 https ://www.s veriges miljomal.s e/etappmalen/
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Avfall

Förberedande för återanvändning, materia låte r vinni ng och annan återvinni ng
av icke-farligt bygg- och rivningsa vfa ll, med undantag av jord och sten, ska
årligen fram till 2025 uppgå till minst 70 viktprocent.

Senast 2025 ska förberedelse för återanvändni ng och materialå ter vi nning av
kommuna lt avfall ha ökat till minst 55 viktprocent, 2030 till minst 60
viktprocent och 2035 ha ökat till minst 65 viktprocent.

Senast år 2023 ska minst 75 procent av matavfa llet från hushåll, storkök,
butiker och restaurange r sorteras ut och behandlas biologiskt så att växtnär ing
och biogas tas tillvara.

Cirkulär e konomi

Av de förpackningar som släpps ut på marknaden i Sverige för första gången
ska andelen som är återanvändbara öka med minst 20 procent från år 2022 till
år 2026 och med minst 30 procent från år 2022 till år 2030.

Farliga ämne n

Användninge n av biocidprodukte r med särskilt farliga egenskaper ska minska
väsentligt till 2030.

Användninge n av växtskydds mede l med särskilt farliga egenskaper ska minska
väsentligt till 2030.

Regleringa r och andra åtgärder som minime rar de negativa miljöe f fekt er na ska
finnas på plats i Sverige, i EU eller internat io nellt senast 2030.
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Senast år 2030 ska utsläpp av dioxin från punktkällor vara kartlagda och
minimerade.

M ins kat mats vinn

En ökad andel av livsmede lsprod ukt io ne n ska nå butik och konsument år 2025.

Matsvinnet ska minska så att det sammantagna livsmede lsa vfa llet minskar med
minst 20 viktprocent per capita från 2020 till 2025.
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5 Bilaga 3 - Förslag på
indikatorer och nyckeltal

Kommune n följer upp målupp fylle lse n med hjälp av flertale t indikatorer.
Kommunst yr e lse n bestämmer vilka indikatorer som ska användas och nämnder
och bolagsstyre lser bör ge förslag. Här är några förslag.

Klimat

Mål Indikator och nyckeltal Vem tar fram
infor mat io ne n

Senast år 2045 ska
Upplands-Bro nå netto-
noll utsläpp av
växthus gase r, för att
därefter nå negativa
utsläpp.

Utsläpp till luft av
växthus gase r per
invånare.

2019: 3,99 ton CO2e/per
inv

Nationella
emissio nsda tabase n
som redovisas i
Kolada.

Senast år 2030 ska de
direkta utsläppen av
växthus gase r vara mindre
än 1,5 ton per invånare
och år och utsläppen av
växthus gase r ut ett
konsumt io nspers pekt i v
ska halveras,

Klimatpå verka n per
invånare,
konsumt io nsbase rade
utsläpp. Nyckeltal finns
än så länge bara

Naturvårdsverket
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tillgä ngli gt på natione ll
nivå7.

2019: 9,01 ton
CO2e/inv.

Senast år 2030 ska
utsläppen från
transportsektorn ha
minskat med 70 procent,
jämfört med år 2010.

Klimatpå verka n från
transportsektorn i
Upplands-Bro

2010: 72 716 ton CO2e

SMHI:s nationella
emissio nsda tabas,
Kolada

Senast år 2030 ska den
genomsnitt l iga
energianvä nd ni nge n per
invånare ha minskat med
30 procent jämför med
2014.

Genomsnit t li g
energianvä nd ni ng i
Kommunfas t ighe ter och
Upplands Bro-
fastighete r, fördelat per
boyta (m2)

2014: 16 MWh/inv.

Kolada

Senast år 2040 ska all
elproduktio n i kommune n
vara från förnybara källor

Andel av invånar na i
kommune n, respektive
företagen i kommune n,
som har avtal om
förnybar el.

Nuläges saknas

Kolada

7 https ://www.naturvards verket.s e/data-och-s tatis tik/kons umtion/vaxthus gaser-
kons umtions bas erade-uts lapp-per-pers on
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Kommunor ga nisat io ne n
strävar efter att bli
klimat ne ut ra l till år 2030.

Klimatpå verka n av
kommunor ga nisa t io ne ns
verksamhet, inklus ive
negativa utsläpp

2021: 12 784 ton CO2e

(klimata na l ys
Upplands-Bro kommun)

Kommunst yr e lse n

Kommunor ga nisat io ne ns
klimatpå verk a n ska ha
minskat med 50 procent
år 2030, jämfört med år
2021.

Klimatpå verka n från
kommunor ga nisa t io ne ns
verksamhet

2021: 12 784 ton CO2e

(klimata na l ys
Upplands-Bro kommun)

Kommunst yr e lse n

Biologis k mångfald

Ekosystemens förmåga att
hantera störningar och
anpassa sig till
förändringar ska stärkas,
så att de kan fortsätta
leverera de
ekosystemtjä nste r som
kommuninvå nar nas
välfärd vilar på.

Kartläggning och
kvantifier i ng av
reglerande, stödjande
och kulture lla
ekosystemtjä nste r i
Upplands-Bro kommun

2019: kartläggning av
ekosystemtjä nste r i
Upplands-Bro
(Möllegård 2019)

Kommunst yr e lse n

Förbättra bevarandestatus
för arter som är hotade,

Kartläggning av hotade
arter i Upplands-Bro

Kommunst yr e lse n
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bevara landskapstyper
som är typiska för
kommune n och restaurera
områden som är extra
värdefulla för andra arter.

kommun samt deras
aktuella bevarandestatus

Kartläggning av för
kommune n typiska
landskapstyper
(geografisk utbredning,
status)

Genomförda
restaureringsproj ekt
(antal samt areal)

Antal invasiva arter
inom kommune n

Skyddad areal i
kommune n (%)

2021: 7,6 %
Naturvårdsverket

Cirkulär e konomi

Stödja en cirkulär
ekonomi där resurser
används effektivt i gift fr ia
cirkulära flöden och
ersätter jungfr ul iga
material. Cirkulär
ekonomi innebär att sluta
kretsloppen och att

Volym hushållsa vfa l l
och verksamhetsa vfa ll
som samlas in i
kommune n.

Volym avfall som
samlas in genom
förpackningsåte r vinning
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Sid 31 av 48

optimera
resursutnyt tja nde t.

och andra typer av
materialåter vi nning.

Vikt materia l som
samlas in och säljs eller
ges vidare inom
kommune ns
återbruksverksa mhet.

Volym matavfa ll som
samlas in.

Volym matavfa ll som
rötas till biogas.

Volym slam som
återförs till åkermark
inom kommune n.

Volym dricksvatte n som
används i kommune n.

Volym dagvatten som
hanteras genom
kommune ns nät.

Volym avloppsvatte n
som hanteras genom
kommune ns VA-
system.

Volym dagvatten som
breddas.
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Halterna bly, nickel,
molybden och antimo n i
avloppsvatt net

Halterna PFOS,
kadmium, bly, atracen
och TBT i ytvattnet

Ekologisk status i
kommune ns sjöar och
vattendrag

Andel ekologiskt
livs mede l av
kommune ns inköp

Punktkällo r av dioxin
inom kommune n

Volym byggavfa ll som
uppkommer i hos de
kommuna la
fastighetsbo la ge n

Volym biocid-produkter
och växtskydds mede l
som köps in av
kommune n

Volym
förpacknings ma ter ia l
som levereras med
kommune ns inköp
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Volym
förpacknings ma ter ia l
som är fossil plast
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K

6 Bilaga 4 - Förslag på
delmål och åtgärder

Här följer förslag på delmål och en brutto-lista med förslag på åtgärder för
kommune ns nämnder och bolag att bli inspirerade av.

6.1 Klimat

För att nå de långs iktiga måle n inom klimat be höve r be rörda nämnde r
och bolag s ätta e gna de lmål. Förs lag på de lmål för att nå måle n inom
klimat:

Fordonsflottan ska vara fossilbrä ns le fr i senast år 2025

Kommune ns inköp ska vara fria från fossila råvaror år 2030

Det kommuna la fastighe tsbo la get skulle kunna sätta mål som styrs genom
invester ingsp la ner och åtgärder i befint li gt bestånd, exempelvis :

Solenergip rod ukt io n på 25 % av kommunfast i ghete r nas tak till år 2026

Energia nvä nd ning i kommune n fastigheter ska minska med 25 procent
jämfört med 2020 (kWh/m2)

Minst 20 % av nyproduktio n ska ske med trästomme senast år 2025

Åtgärde r s om bidrar till måle t inom klimat. Kan äve n s e s s om e n
konkre tis e ring på hur måle t kan uppnås .

Åtgärd B e skrivning Kos tnad Effe k t
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Stärk skyddet av
befintliga
kolsänkor

Identifiera, stärk och skydda
befintliga kolsänkor så som skog och
våtmarker.

Låg Medel

Ökanaturliga
kolsänkor

Kartlägg åtgärder för att öka
naturliga kolsänkor i kommunen
(t.ex. återplantera träd, öka
mullhalten i jorden , biokol).

Låg Medel

Skapa nya
kolsänkor i den
byggda miljön

Öka andelen byggnader som byggs i
trä, undersök möjligheten att
använda biokol i byggmaterial som
betong och fyllnadsmassor.

Låg Hög

Teckna avtal om
förnybar el

Säkerställ att kommunens
verksamhet och samtliga
kommunägda bolag har avtal om
förnybar el

Låg Hög

Investera i
förnybar

Investera i förnybar elproduktion.
Kan vara både t.ex. vindkraft utanför
kommunen och sol-el inom
kommunen.

Hög Medel

Motivera
invånarna och
näringsliv att
investera i egen el-
produktion (sol-el)

Genom kampanjer, information och
dialog. Erbjud paket tillsammans
med t.ex. E.ON., energirådgivarna
och/eller andra lokala företag

Låg Medel

Energieffektivisera
kommunens
fastigheter

Kartlägga åtgärder och kvantifiera
nuvarande prestanda. P rioritera
åtgärder och tilldela resurser och
ansvar. Genomför åtgärder och följ

Medel Medel
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upp effekt. Utvärdera löpande vilka
åtgärder som ger bra effekt och kan
skalas upp.

Motivera
invånarna att
energieffektivisera

Genomför kampanjer och ta fram
informationsmaterial, i samverkan
med energi- och klimatrådgivarna.

Låg Medel

Motivera
näringslivet att
energieffektivisera

Genomför kampanjer och ta fram
informationsmaterial, i samverkan
med energi- och klimatrådgivarna.

Låg Medel

Samarbeta för att
balansera elnätet

Stora företag inom kommunen
begränsas i sin möjlighet att byta till
fossilbränslefria transportfordon idag
på grund av brist på nätkapacitet. För
att påskynda arbetet med bättre
nätkapacitet kan kommunen bidra.

Låg Låg

Fossilbränslefria
bilar

Ingå avtal med leasingföretag om att
alla kommunens nya tjänstebilar ska
vara fossilbränslefria

Låg Medel

Fossilbränslefria
resor

Upphandla fossilfria transporter för
hela kommunens verksamhet
(skolskjuts mm.). Uppdatera
resepolicy så att alla tjänsteresor bara
görs med fossilbränslefria färdmedel.

Medel Hög

Fasa ut plast ur
alla inköp

Ta fram en strategi för att succesivt
fasa ut plast och andra fossila råvaror
i samtliga inköp inom kommunen till
år 2027.

Hög Hög
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Förnybar
fjärrvärme

Genomför projekt tillsammans med
EON för att minska andelen fossila
material i bränslet till fjärrvärmen
som används i kommunen

Låg Låg

Bygg ut ladd-
infrastruktur

Bygg ut ladd-infrastrukturen i
kommunen genom att t.ex. installera
öppna ladd-stolpar där kommunen
har verksamhet

Medel Hög

Bygg ut
kollektivtrafiken

Ta dialog med regionen hur man kan
öka användningen av kollektivtrafik i
kommunen. Nya busslinjer, nya
hållplatser, ökad turtäthet, stärkta
incitament mm.

Medel Hög

Öka
kollektivåkandet
bland personalen

Skapa incitament för kommunens
egna personal att använda kollektiva
färdmedel, genom t.ex. månadskort

Medel Hög

Förmånscykel Erbjud kommunanställda
förmånscykel (eller eller inte)

Låg Hög

Minska p-normen Minska p-normen vid nybyggnation
hos det kommunala bolaget

Låg Medel

Bygg energilager Ta dialog med nätägaren hur
kommunen kan bidra till att
näringslivet i kommunen har
tillräckligt goda förutsättningar för
att våga satsa på en elektrifiering av
sin fordonsflotta. Det kan t.ex.
innebära att kommunen bygger ut
energilager.

Hög Hög
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Öka lokal
elproduktion

Exempelvis genom solceller på
kommunfastigheternas tak

Medel Medel

Upphandla
fossilbränslefria
arbetsmaskiner

Inom kommunens förvaltning
upphandla fossilbränslefria
arbetsmaskiner. Det kan handla om
fordon som går t.ex. på el, biogas
eller andra förnybara bränslen (HVO,
ED95 mfl).

Medel Medel

Ersätt succesiv
betong med trä i
nybyggna tion

Inom det kommunala bostadsbolaget,
ersätt succesiv betong med trä i
nybyggna tion, i t. e x. s tomme oc h dä r
det går.

Medel Hög

Mat med lägre
klimatpåverkan

Arbeta för att minska klimatpåverkan
av maten som kommunen serverar,
t.ex. genom bättre vegetariska
alternativ, samarbete med lokala
matproducenter och genom att
överlag ställa krav i upphandling på
miljöarbete.

Låg Medel

Uppföljning Årligen upprätta ett klimatbokslut
över kommunens verksamhet, följ
med hjälp av nyckeltal upp
måluppfyllelse, utvärdera
genomförda åtgärder och identifiera
nya åtgärder för kommande år.
Fördela ansvar och avsätt budget.

Medel Medel

Kompetenshöjning Öka kompetensen kring klimatfrågan
i hela organisationen, för att kunna

Medel Hög
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Sid 39 av 48

identifiera och utvärdera relevanta
åtgärder för att nå målen.

6.2 Biologisk mångfald

För att nå de övergripa nde målen inom biologisk mångfa ld behöver berörda
nämnder och bolag sätta egna delmål. Förslag på delmål för att nå målen:

Arealen formellt skyddad natur ska öka till minst 10 % år 2030.

Bevarandestat us för hotade arter, som häckar eller är stationära inom
kommune n, ska ha förbättrats till år 2025

All nybyggnat io n genom kommune ns egna bolag ska använda
grönytefak tor eller motsvarande senast år 2025

Ingen nybyggnat io n ska ske på jordbruksmark

Det rekreativa värdet av parkmiljö er na i tätorterna ska stärkas

Andelen dagvatten som fördröjs lokalt, exempelvis i olika former av
parkmiljö, ska öka senast år 2025

Användning av växtskydds mede l och biocider i kommune ns parkmiljö
ska fasas ut till senast år 2025

Risker för invas iva arter ska kartläggas och invas iva arter som upptäcks
ska bekämpas

Åtgärde r s om bidrar till måle t inom biologis k mångfald. Kan äve n s e s s om
e n konkre tis e ring på hur måle t kan uppnås .
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Sid 40 av 48

Åtgärd B e skrivning Kos tnad Effe k t

Identifiera områden med
höga värden som skulle
kunna formellt skyddas

Görs löpande av kommunekolog i
dialog med t.ex. Länsstyrelsen.
Finns redan underlag t.ex. i
inlagan till grönplanen.

Låg -

Föreslår områden för
formellt skydd

Dialog med markägare för att
identifiera områden med höga
värden som skulle kunna skyddas

Låg -

Beslut om formellt skydd
av nya områden

Besluta om att instifta t.ex.
naturreservat

Medel Hög

Identifiera vilka arter som
har bevarandestatus
"hotad" i kommunen

Görs av kommunekolog i dialog
med t.ex. Länsstyrelsen.

Låg -

Identifiera och genomför
åtgärder för att stärka
hotade arters
bevarandestatus

Kan vara allt från faunadepåer,
bi-hotell till större åtgärder som
våtmarksrestaurering eller
skötselplaner.

Medel Hög

Kartlägg invasiva arter
med risk att spridas i
kommunen och hur de kan
bekämpas utan att äventyra
andra mål

Med stöd av Naturvårdsverket
och samordning på nationell nivå

Låg Låg

Bekämpa främmande arter
och stärk ekosystemens
kapacitet att hantera
störningar
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Sid 41 av 48

Utred hur grönytefaktorn,
eller motsvarande verktyg,
kan tillämpas i
nybyggnation

Grönytefaktorn är ett verktyg för
att öka andelen funktionell
grönska vid nybyggnation, som
med framgång använts i
Stockholm stad och ett antal
andra kommuner. Stärker stadens
långsiktiga kapacitet att hantera
störningar och bidra till en god
bebyggd miljö.

Medel Medel

Minska näringsläckage
från jordbruksmark

Arbeta tillsammans med
lantbrukare och genomför
åtgärder som minskar
belastningen av
växtnäringsämnen på närliggande
vattensystem.

Medel Medel

Kompetenshöjning Öka kompetensen kring biologisk
mångfald i hela organisationen,
för att kunna identifiera och
utvärdera relevanta åtgärder för
att nå målen.

Låg Hög

6.3 Cirkulär ekonomi

För att nå de övergripa nde målen inom cirkulär ekonomi behöver berörda
nämnder och bolag sätta egna delmål. Förslag på delmål för att nå målen:

Förekomster av främma nde ämnen i kommune ns verksamhet ska vara
kartlagda senast år 2024.
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Miljö- och klimatstrategi

Sid 42 av 48

Farliga ämnen ska vara urfasade ur kommune ns verksamhet senast år
2026.

Kommune ns indirekta bidrag till användning av biocidprodukter och
växtskyddsmede l, som sker genom inköp och upphandling, ska vara
kartlagt senast år 2025.

Senast år 2030 ska utsläpp av dioxin från punktkällor vara kartlagda
och minimerad e.

Andelen av kommuno rga nisa t io ne ns avfall som går till
materialåter vi nning ska öka till år 2025

Andelen matavfa ll som sorteras ut ska vara minst 70 % till 20238

Andelen icke-farligt bygg- och rivningsa vfa ll (med undantag av jord
och sten) som återanvänds eller materialå ter vi nns från det kommuna la
bostadsbolaget, ska vara minst 50 % år 2025.

Andelen plast med fossilt ursprung i förpackningar, som inköpta varor
till kommunor ga nisat io ne n levereras i, ska kartläggas senast år 2023,
och därefter minska med 5 % per år fram år till 2030.

Mängden matsvinn i kommune ns verksamhet ska minska med 10 % till
år 2025.

Andelen ekologiska råvaror ska utgöra 50 % av det inköpta värdet av
livs mede l senast år 2025. För att även bidra till det nationella målet om
30 % ekologisk areal till år 2030 i Sveriges livsmede lss tra te gi så bör
detta kombineras med kriterier för lokal produktion.

Andelen ekologiska råvaror ska utgöra 60 % av den offentli ga
livs mede lsko ns umt io ne n år 2030.

8 A ntaget mål i avfalls planen
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Miljö- och klimatstrategi

Sid 43 av 48

Kommune ns ytvatten ska uppnå miljök va lite ts nor me n för ytvatten
(ekologiska och kemisk status) senast år 2027 (lagstadga t).

Åtgärde r s om bidrar till måle t inom cirkulär e konomi. Kan äve n s e s s om
e n konkre tis e ring på hur måle t kan uppnås .

Åtgärd B e skrivning Kos tnad Effe k t

Genomför
åtgärderna i
avfallsplanen

Genomför de åtgärderna som tas upp i
avfallsplanen

- Hög

Samarbete med
Högbytorp - fosfor

Samarbete med näringslivet på
Högbytorp för utvinning av fosfor från
rötslam som inte direkt kan spridas på
åkermark

Låg Låg

Samarbeta med
Högbytorp - övrigt

Samarbete med näringslivet på
Högbytorp för att avgifta strömmar av
avfall som kan materialåtervinnas

Låg Medel

Identifiera
punktkällor till
dioxin

Är ett etappmål Låg Låg

Minska
användningen av
växtskyddsmedel i
kommunen

Dialog med lantbrukare kring att minska
mängden växtskyddsmedel. Eventuellt
stöd med kompetens och andra tekniker
för att skydda växande gröda utan
växtskyddsmedel.

Medel Medel

Minska
användningen av

Dialog med lantbrukare kring att minska
mängden biocider. Eventuellt stöd med

Medel Medel
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Miljö- och klimatstrategi

Sid 44 av 48

biocider i
kommunen

kompetens och andra tekniker för att
skydda växande gröda utan biocider.

Öka inköp av
ekologisk mat

Kravställ att mat ska vara odlad utan
växtskyddsmedel eller biocider vid
inköp till kommunens verksamhet. Se
stöd från exempelvis
Upphandlingsmyndigheten.

Medel Medel

Minska matsvinnet Genomför åtgärder i kommunal
servering för att minska matsvinnet, så
som nudging, mindre tallrikar, menyval,
alternativ användning av redan lagad
mat, rabattsystem, utskänkning och i
sista fall djurfoder eller rötning (se EU:s
avfallshierarki).

Låg Låg

Identifiera
punktkällor till
gifter i ytvattnet

I samverkan med Mälarens
vattenvårdsförbund, lokala vattenråd,
Länsstyrelsen och andra relevanta
myndigheter, andra kommuner samt
näringslivet, identifiera punktkällor till
P FOS, kadmium, bly, antracen och TBT
i Görvälns ytvatten.

Medel Medel

Följ upp enskilda
avlopp

Följ upp ägare till fastigheter med
enskilda avlopp för att säkerställa att de
uppfyller lagens krav på rening. Detta
har bäring både på växtnäringsämnen,
läkemedelsrester och vissa andra
främmande ämnen.

Medel Medel
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Miljö- och klimatstrategi

Sid 45 av 48

Identifiera källor till
gifter i
avloppsvattnet

Identifiera källor till bly, nickel,
molybden och antimon i avloppsvattnet,
i samarbete med Käppalaförbundet

Medel Medel

Kartlägg
främmande ämnen i
förvaltning och t.ex.
nybyggna tion

I förvaltning, kartlägg produkter med
stor andel främmande ämnen (t.ex.
driftskemikalier, köldmedia, städ- och
tvättartiklar, avfettning) och identifiera
alternativ.

I nybyggnation, kartlägg produkter med
hög andel främmande ämnen (t.ex. lim,
plast, mjukgörare, skum) och identifiera
alternativ.

Medel Låg

Ställ krav i inköp
för att minska
mängden
främmande ämnen

Sätt mål och identifiera åtgärder för att
minska mängden främmande ämnen
genom att byta till alternativa produkter

Hög Medel

Gör riskanalys av
enskilda
konstgräsplaner

Konstgräsplaner är en förhållandevis
stor källa till mikroplast (Sveriges
handlingsplan för plast). Gör en
riskanalys och bedömning av varje
enskild konstgräsplan.

Medel Medel

Utred möjliga gator
för
dubbdäcksförbud

Dubbdäck är en annan förhållandevis
stor källa till mikroplast. Gör utredning
om några gator kan vara relevanta för
dubbdäcksförbud.

Låg Medel

Minska
läkemedelsrester i
avloppsvattnet

I dialog med Käppalaförbundet, driv
kampanj och informera invånarna kring
risker med och vad man ska tänka på för

Låg Låg
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Sid 46 av 48

att minska spridning av läkemedelsrester
i avloppsvattnet.

Samarbeta för ökad
återförsel av
avloppsslam

Idag återförs ca 70 % av slammet från
Käppalaverket till jordbruksmark (VA-
plan s. 27). Finns stort intresse från
lantbruket att använda slam för att sluta
kretsloppet. Genom dialog med
Käppalaförbundet identifiera åtgärder
för att öka återförseln av slam
ytterligare.

Låg Medel

Kravställ andel
återvunnet material

Kravställ i upphandling att andel
återvunnet material i produkter ska
framgå. Sätt sedan mål om att andelen
ska öka på relevanta produkter (t.ex.
avseende metaller och glas)

Hög Hög

Undersök
möjligheten att
starta en
återbyggdepå

Undersök möjligheten att starta en
återbyggdepå, där material från
byggnation, rivning och renovering kan
exponeras för att användas en andra
gång

Medel Medel

Fortsätt utveckla
möjligheten för
invånarna att
återbruka

Fortsätt utveckla t.ex. Bytesboden på
Brunna så att det blir attraktivt för
invånare att både lämna och hämta
second hand

Låg Låg

Återbruka mer av
kommunens
elektronik

Lämna uttjänt elektronik vidare till
profersionell part som rensar och säljer
elektroniken vidare (t.ex. Inregio)

Låg Låg



89 Yttrande avseende förslag till miljö- och klimatstrategi för Upplands-Bro kommun - TN 22/0354-3 Yttrande avseende förslag till miljö- och klimatstrategi för Upplands-Bro kommun : Bilaga 2 - Miljö- och klimatstrategi 2023-2030

Miljö- och klimatstrategi

Sid 47 av 48

Säkerställ
källsortering i alla
kommunens
verksamheter

Säkerställ att kommunens verksamhet
har möjlighet att, och i praktiken nyttjar
möjligheten att, sortera avfall i flera
olika fraktioner för en effektiv
materialåtervinning och fossilfri
energiåtervinning.

Låg Medel

Öka insamling av
textil

Öka insamling av textil för återvinning,
i samverkan med insamlingsbolag och
aktörer verksamma inom
textilåtervinning

Låg Låg

Giftfria
verksamheter

Implementera arbetet med giftfri
förskola.

Medel Medel

Kompetenshöjning Öka kompetensen kring cirkulär
ekonomi i hela organisationen, för att
kunna identifiera och utvärdera
relevanta åtgärder för att nå målen.

Låg Hög
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Indexuppräknad kart- och mättaxa 2023 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden beslutar  

att indexuppräkna kart- och mättaxan för år 2023 enligt Kommunfullmäktiges 

beslut § 174, 2020-11-11 vilket innebär en höjning på 3,7% av hela taxan 

förutom avgiften för tillfälligt nyttjande av digital geografisk information som 

fastställs enligt en grundprincip som baseras på det för året aktuella 

prisbasbeloppet. 

Sammanfattning 

Enligt beslut i Kommunfullmäktige ska avgifterna för kart- och mättjänster 

indexjusteras årligen enligt PKV-index som tas fram av Sveriges Kommuner 

och Regioner. Detta innebär en höjning på 3,7% (index oktober år 2022) för 

2023 års taxa. 

Avgiften för primärkarteutdrag räknas fram utifrån milliprisbasbelopp för 

taxeåret gånger faktor som är framtagen av SKR gånger justeringsfaktor. 

Avgiften för laserdata räknas fram på annat sätt och förblir oförändrad för år 

2023. 

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 3 oktober 2022 

 Förslag till Kart- och mättaxa 2023 

 Kommunfullmäktiges beslut om revidering av Mät- och karttaxa den 11 

november 2020, § 174 
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Datum Vår beteckning 2 (2)  
2022-10-03 TN 22/0390 

 
 

Ärendet 

Enligt beslut ska avgifterna för kart- och mättjänster indexjusteras årligen 
enligt PKV-index som tas fram av Sveriges Kommuner och Regioner. Vilket 
innebär en höjning på 3,7% (index okt år 2022) för 2023 års taxa. 

Höjningen innebär t.ex för nybyggnation av en normalvilla att en 
nybyggnadskarta kostar 11 373 kr (10 967 kr innan höjning), en grov- och 
finutstakning kostar 7 900 kr respektive 11 054 kr (7 619 kr respektive 10 660 

kr innan höjning) och en lägeskontroll kostar 6 318kr (6 093 kr innan höjning). 

Avgiften för primärkareutdrag räknas fram utifrån milliprisbasbelopp för 
taxeåret (52,5 för år 2023) gånger kart-och mätfaktor framtagen av SKR gånger 
justeringsfaktor beslutad av kommunfullmäktige.  

Avgiften för laserdata räknas fram på annat sätt och förblir oförändrad för år 

2023.  

Barnperspektiv 

Mät- och karttjänster nyttjas främst vid byggnation och andra 

samhällsbyggnadsprojekt. Kostnaderna för tjänsterna belastar visserligen 

projekten men utgör oftast en så liten del av den totala kostnaden att taxan inte 

kan lastas för eventuella nyttjandekostnader för barn och unga. Snarare bidrar 

en uppdaterad taxa och utbud av tjänster till att nya anläggningar och bostäder 

byggs enligt bygglov, detaljplan och fastighet vilket påverkar barn och ungas 

möjligheter till långsiktigt hållbara anläggningar och bostäder. 

Samhällsbyggnadskontoret 

 

Thomas Lenell  

Samhällsbyggnadschef Lina Delde  

 Enhetschef Mät- och GIS 

 

Bilagor 

1. Förslag till Kart- och mättaxa 2023 

2. Kommunfullmäktiges beslut om revidering av MÄt- och karttaxa, den 11 

november 2020, § 174 

Beslut sänds till 

 Juridikenheten 

 Mät- och GIS-enheten 
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Gällande från och med 2023-01-01. 

Beslutad av Kommunfullmäktige den 11 november 
2020, KF §174. 

Indexuppräknad inför 2023 av Tekniska nämnden den 
xx december 2022, TN §XX. 
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Kart- och mättaxa 2023

Sid 3 av 10

1 ALLM ÄNNA BEST ÄMMELSER
I de fall avgifte r i denna taxa är momsplik t iga anges avgifte n inklus i ve moms.

Uppdrag enligt denna taxa utförs i tillä mp liga delar i enlighe t med föreskrifter
och anvisninga r i "Handbok till Mätningsk ungöre lse n" (HMK).

1.1. Principer

Avgiftssk yld ighe t föreligger för åtgärder:

a) enligt plan- och bygglage n (SFS 2010:900)

b) av annan art som Mät&GIS-verksamhete n utför enligt beställning.

Tekniska nämnden tolkar taxan. Kommunful lmäkt i ge beslutar om taxan.

1.2. Avgiftsskyldighet

Avgiftssk yld ig är beställare av uppdrag enligt denna taxa. Betalning för utfört
uppdrag ska erläggas av beställare n, såvida inte annat betalningsa ns va r styrkts
vid beställni nge n.

1.3. Betalning och fakturering

Avgifter enligt denna taxa ska betalas till kommune n. Den avgift som ska
erläggas är den som gäller vid beställni ngst i ll fä l le t. Avgift er ska betalas vid
den tidpunkt som anges på fakturan. Sker inte betalning av utfärdad faktura
inom föreskrive n tid utgår dröjsmålsränta enligt räntelage n, samt kostnader för
inkasso. Påminne lsea vgift kan tillko m ma om fakturan inte betalas i tid.

1.4. Avgifterna

Uppdrag debiteras såsom sakersättning och/eller tidsersättni ng i enlighe t med
denna taxa. Med sakersättning avses fast ersättning för uppdraget som helhet
eller summa n av fasta à-priser för olika delåtgärder. Med tidsersättning avses
debitering per timme för i uppdraget medverkande personal och utrustning.

Mät&GIS-verksamhete n äger rätt att för särskilda uppdrag träffa avtal om
annan debiterings no r m. Avtalade priser ska grundas på uppskattad
resursåtgång och denna taxa med den avvikelse som kan föranledas av
uppdragets storlek och karaktär.

1.4.1. Särskild e rsättning

Utförs arbete utom ordinarie arbetstid, används dyrbarare utrustning eller är
materialåt gå nge n större än vanligt eller är annars kostnaderna högre än
normalt, till exempel om fältarbetet på beställare ns begäran utförs under
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förhålla nde n som medför exceptione llt merarbete, kan beställaren debiteras
med särskilda avgifter.

1.4.2. Av gift för tillfälligt nyttjande av digital ge ografisk information

Enligt SKR beräknas avgifter för tillfä ll igt nyttjande av digita l geografisk
infor mat io n enligt grundprinc ipe n; avgift = mPBB x F x N där;

mPBB = millipr isbasbe lopp (en tusendels prisbasbelopp)

F = faktor (mätnings- eller kartfaktor), framtage n av SKR

N = justerings fak tor, för närvarande 1,0

Kartavgift beräknas efter markarea.

1.4.3. Nyttjande srättsav tal

Kommune ns kartmateria l är upphovsrätts ligt skyddat. Nyttjanderättsavta l kan
upprättas mellan kommune n och annan part. Det innebär att uttag och nyttjande
av data kan ske enligt överenskomme t avtal. Kontakta Mät&GIS-verksamhe te n
vid intresse.

1.5. Indexuppräkning av taxan

Avgiftsbe loppe n i denna taxa är bestämda med utgångsp unk t från kostnadsläge
och Prisinde x för kommuna l verksamhet (PKV) oktober månad året före det år
taxan börjar gälla.

Tekniska nämnden får för varje kalenderår (avgiftså r) därefter besluta att
justera avgiftsbe loppe n (fasta avgifter och timavgifter) med den procentsats för
PKV som är publicerad på SKR:s webbplats för oktober månad året före
avgift såre t.

Indexuppräkning innebär att föregående års belopp multip liceras med
(1+indexfö rä ndr inge n). Vid en flerårig uppräkning sker mult ip lik at io ne n med
(1+PKV1)x(1+PKV2) och så vidare.
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2. NYBYGGNADSKART A
Nybyggnadskar ta n utgör underlag till den situatio nsp la n som ska lämnas in i
samband med en bygglovsa nsöka n. Det är byggnads nä mnde n som anger
riktlinjer för när en nybyggnad skart a behövs.

Vid nybyggnad och tillb yggnad av till exempel bostadshus, kontorshus, skola
och industr i krävs i regel en fullstä nd i g nybyggnadska rta. Vid till exempel
mindre tillb yggnad, uthus, transforma tors tat io ner, skyltar, murar och plank
räcker det oftast med en förenklad nybyggnadskarta. I väldigt enkla ärenden
kan ibland ett utdrag ur primärkarta n räcka. Det är dock bygglo vs ha nd lä ggare n
på bygglo vsa vde lni nge n som avgör vilket behov som finns i det enskilda
ärendet.

En fulls tändig nybyggnads karta innehå ller fastighets grä nser, höjder,
befint liga byggnader, planinfo r ma t io n och anslutni ngsp unk ter. Kartans innehå ll
kontrolleras alltid i fält och inmät ninga r görs vid behov av befint liga
byggnader och annat som ska vara med i kartan. En arbetsfix sätts ut. Den
levereras digita lt i formatet dwg samt pdf.

En före nklad nybyggnads karta innehå lle r fastighe ts grä nser och befint li ga
byggnader och planinfor mat io n. Kartans innehå ll kontrollera s alltid i fält och
inmätni ngar görs vid behov av befintli ga byggnader och andra detaljer som ska
vara med i kartan. Den levereras digita lt i formatet dwg samt pdf, oftast i skala
1:500 på en A4 eller A3.

Ett kartutdrag innehå ller fastighet s grä nse r och byggnader. Ingen kontroll görs
i fält och fel kan därför förekomma. Den levereras digita lt i formatet pdf, oftast
i skala 1:500 på en A4 eller A3.

Nybyggnadskar tor är momsbefr iade.

Fastighetens yta Nybyggnadskarta,
fullständig

Nybyggnadskarta,
förenklad

Kartutdrag

< 2000 kvm 11 373 kr 6 955 kr 786 kr
2000-5000 kvm 15 164 kr 9 504 kr
>5000 kvm, för varje påbörjad 5000 kvm 4 428 kr 2 527 kr

3. UT ST AKNING
Utstakning innebär att läget av byggnade n eller anläggninge n märks ut på
marken i enlighet med beslutat bygglo v. Det är viktigt att bygglo v och
startbesked getts och att rätt situatio ns-p la n används som grund för
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utstakninge n. Utstakning sker normalt genom finut stak ni ng. Ibland görs först
en grovutstak ning och sedan en finuts tak ning.

Grovutstakni ng görs oftast innan sprängning, schaktning eller fyllni ng sker och
innebär att den blivande byggnadens hörn markeras grovt. Om markarbetena
redan är utförda görs en finuts tak ning innan byggnadsarbete na påbörjas.
Finutstak ning innebär att byggnadens hörn markeras med pinnar eller på
profiler.

Fastpriset avser ett platsbesök. Vid finuts tak ning ska profiler finna s på plats
innan platsbesöket. Vid komplicerade fall (till exempel mycket kuperad mark,
avsaknad av fri sikt, ej förberedd mark, avsaknad av profiler mm) förbehålle r
sig Mät- och GIS-enheten sig rätten att debitera för merarbetet enligt timtaxa. I
förekomma nde fall kontaktas beställaren innan.

Priset är inklus ive 25% moms.

Finutstakning Grovutstakning
Fri ståe nde byggnad, i nkl 4 st punkte r 11 054 kr 7 900 kr
Ti l l byggnad, i nkl 4 st punkte r 6 318 kr 4 736 kr
Ti l l ägg pe r punkt utöve r de fyra första 786 kr 786 kr

Mät&GIS-enheten kan sätta ut andra detaljpunkter, mätnings li nje r, arbetsfixar
mm i samband med utstakninge n mot timersätt ning. Minsta debiterbara tiden i
dessa fall är en halvtimme.

4. GRÄNSUT VISNING
Gränsutvis ni ng innebär att gränspunkter markeras med tillfä ll ig träkäpp och
gränslinjer sprayas på marken med väl synlig färg.

Priset är inklus ive 25% moms.

Gränsutvisning
Startavgi ft, i nkl 1 ti mme mätti d 3 929 kr
Mätti d på pl ats utöve r första ti mme n, pe r ti mme * 1 582 kr

* Normalfa lle t är 1 timme, men vid svårare förutsätt ninga r eller långa gränser
kan tiden bli längre. Minsta debiterbara tiden för mättid på plats är 1 timme.
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5. LÄGESKONTROLL
Lägesinmä t ning innebär att man kontrollerar att byggnade n eller anläggninge n
kommit i det läge på fastighe te n som bygglove t anger. Lägesinmä t ning görs
normalt efter att grundlä ggninge n utförts. Lägesinmät ni ng görs och resultatet
levereras som pdf.

Priset är inklus ive 25% moms.

Avgift
Startavgi ft, i nkl 8 st punkte r 6 318 kr
Ti l l ägg pe r punkt utöve r de åtta första 393 kr

För samtidig lägeskontro l l av flera närligga nde byggnader/t i llb yggnader inom
samma fastighet kan överenskomme lse om reducerat pris träffas.

6. PRIM ÄRKART EUT DRAG
Ett primärkarteutdra g är ett utdrag från kartdatabasen. Det innehå l ler gränser
och fastighetsb eteck ni ng, byggnader och övrig topografiska objekt, vägar,
järnvägar, adresser samt höjdinfo r ma t io n. Ett primärkarteutdra g kontrolle ras
inte i fält och kan därför innehå lla inaktuella uppgifte r. Ajourhållning av kartan
varierar i olika områden.

Utdraget levereras i formatet dwg.

Nedanstående priser avser tillfä l li gt nyttjande. Kommunens kartmateria l är
upphovsrätts li gt skyddat. Rätten att nyttja materia let gäller endast för visst
ändamål (icke exklusiv rätt) och är begränsad i tid och till visst angivet
ändamål.

Priset är inklus ive 25% moms.

dwg,
per hektar

Gränse r och fasti ghe tsbe teckni ngar, 30% 591 kr
Byggnade r och övri ga topografi ska obje kt, 30% 591 kr
V ägar och järnvägar, 20% 394 kr
Höjdi nformati on, 20% 394 kr
All information, 100% 1 969 kr

Minsta debiterbara arealen är 1 hektar.

Vid större arealer erbjuds rabatt enligt nedan:
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Hektar Rabatt
1-10 ha 0 %
11-20 ha 20 %
21-30 ha 30 %
31-40 ha 40 %
> 40 ha e nl i gt offe rt

Särskilt nyttjanderät tsa vta l för permanent nyttjande eller återkommand e uttag
kan tecknas mot överenskomme n avgift.

7. GRUNDKART A OCH FAST IGHETSFÖRTECKNING
Grundkarta n ska innehå lla den informa t io n om fastighe ts fö r hå lla nde na med
gränser och byggnader och den övriga informat io n om planområdet som har
betydelse för hur detaljpla ne n utformas och genomförs. Grundkartan är ett
utdrag ur primärkarta n (byggnader, vägkanter, diken, trappor mm) som
kvalitetss äkras genom kontroll och eventuella inmät ninga r i fält. Kartan
kompletteras med fastighet s grä nse r och andra fastighet s för hå l la nde n samt
höjdkurvor och annan infor ma t io n som specificeras vid beställninge n.

Primärkarta n kan levereras redan i ett tidigt skede, innan kontroll har gjorts i
fält, ett så kallat primärka rte ut drag. Det är viktigt att komma ihåg att ett
sådant utdrag inte är en grundkarta och innehå lle t i kartan kan ha ändrats vid
leveransen av grundkartan. Fördelen med att ändå ta ut ett primärkarteutdra g är
att tidiga skisser av planen kan påbörjas redan innan grundkarta n har levererats.
Ett sådant primärkarteutdra g debiteras inte separata utan räknas som en del av
grundkartan.

Grundkarta debiteras dels för primärkarte utd ra get, dels för nedlagd arbetstid
för kvalitetssäk r ing och sammanstä l lni ng av kartan och dess innehå l l. En
uppdatering av grundkartan debiteras för nedlagd arbetstid.

Grundkarta Avgift
Pri märkarte utdrag i nom pl anområde Enl i gt pri märkarte utdrag
Pri märkarte utdrag utanför pl anområde Enl i gt 50% av pri märkarte utdrag
Ti d Enl i gt ge ne re l l ti dsersättning
Uppdate ri ng av grundkarta Enl i gt ge ne re l l ti dsersättning

Fas tighe ts förte ckninge n måste samordnas med grundkartan så att båda
dokumenten redovisar samma uppdaterade fastighet s info r ma t io n. Inför beslut
om antagande av detaljpla ne n ska alla dessa uppgifter vara aktuella.
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Fastighets fö rteck ni nge n ska ange vilka fastighe ter som berörs av planförs la get
och vilka fastighets ä gare med flera som är sakägare. Av
fastighets fört eck ninge n ska det framgå :

• vilka fastighete r som är berörda, vilken berörd mark som är samfälld för
flera fastighet er och vilka allmä nna vattenområde n som är berörda,

• vilka som äger fastighete r na,

• om det finns inneha vare av någon annan särskild rätt till de berörda
fastighete r na än bostadsrätt eller hyresrätt,

• vilka gemensamhetsa nlä ggninga r som är berörda och vilka som är ägare
till de fastigheter som deltar i anläggninga r na.

Fastighets fö rteck ni ng debiteras dels för startavgift, dels för nedlagd arbetstid.
En uppdatering av fastighet s för teck ninge n debiteras för nedlagd arbetstid.

Beställni ng av grundkarta och fastighe ts fö rteck ni ng görs av kommune ns
planavdelni ng enligt gällande rutiner.

Fastighetsförteckning Avgift
Startavgi ft 5 309 kr
Ti d Enl i gt ge ne re l l ti dsersättning
Uppdate ri ng av fasti ghe tsförte ckni ng Enl i gt ge ne re l l ti dsersättning

8. LASERDAT A
Levereras som las- eller xyz-fil.

Nedanstående priser avser tillfä l li gt nyttjande. Kommunens kartmateria l är
upphovsrätts li gt skyddat. Rätten att nyttja materia let gäller endast för visst
ändamål (icke exklusiv rätt) och är begränsad i tid och till visst angivet
ändamål.

Priset är inklus ive 25% moms.

Produkt
Avgift,

per hektar
Lase rdata 300 kr
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9. KOORDINAT FÖRTECKNINGAR
Priset är inklus ive 25% moms.

Stompunkt eller annan koordinatsatt punkt Avgift
Antal punkte r som i nne bär e n arbe tsi nsats mi ndre än 30 mi n grati s
Antal punkte r som i nne bär e n arbe tsi nsats me r än 30 mi n ti me rsättning

10. GENERELL T IDSERSÄTTNING
Minsta debiterbar tid är 1 timme, om inte annat angetts för särskild tjänst.

Priset är inklus ive 25% moms.

Produkt Avgift
Ti me rsättni ng 1 582
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)  

    

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Mikael Thelin 

Avfallschef 

Avfallsenheten 

+46 8-518 321 76 

Mikael.Thelin@upplands-bro.se 

2022-11-14 TN 20/0408  

Tekniska nämnden 

 
 

 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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Revidering av avfallstaxa 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. att förslag till avfallstaxa fastställs.  

2. avfallstaxan träder i kraft den 1 mars 2023. 

Sammanfattning 

Förslag till reviderade avfallstaxa innehåller endast ändringar som följer av 

ändrad lagstiftning, ändring av begreppet ”hushållsavfall” till ”avfall under 

kommunalt ansvar” på fyra platser i dokumentet, samt ändring av maxvikten 

för ett kolli med grovavfall till 15 kg istället för 25 kg. 

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 14 november 2022 

 Förslag till avfallstaxa 

Ärendet 

15 kap. 3 § miljöbalken definierar kommunalt avfall som avfall från hushåll 

och sådant avfall från andra källor som till sin art och sammansättning liknar 

avfall från hushåll.  

Med avfall under kommunalt ansvar avses sådant avfall som kommunen 

ansvarar enligt 15 kap. 20 § miljöbalken, till exempel avloppsfraktioner och 

filtermaterial från enskilda avloppsanläggningar, latrin från torrtoaletter och 

bygg- och rivningsavfall som inte producerats i en yrkesmässig verksamhet. 

 

Förslag till reviderade avfallstaxa innehåller endast de ändringar som följer av 

ändrad lagstiftning, ändring av begreppet ”hushållsavfall” till ”avfall under 

kommunalt ansvar”. Ändringen av maxvikten för ett kolli med grovavfall till 

15 kg istället för 25 kg (i tabell 19) gjordes med hänsyn till reglerna i 

upphandlingsunderlaget. 

Barnperspektiv 
Förslaget till beslut bedöms inte inverka på barnrättsperspektivet. 
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1 Allmänna bestämmelser 

Avgifter i taxan är angivna inklusive moms. 

Gällande bestämmelser för hanteringen av avfall under kommunalt ansvar finns i 

avfallsföreskrifter för Upplands-Bro kommun. 

1.1 Principer 

Avgifterna i avfallstaxan avser de avgifter som kommunen enligt 27 kap. 4 § 

Miljöbalken får ta ut för att täcka kostnaderna för avfallshanteringen. Enligt 5 § i 

samma kapitel får avfallsavgift tas ut på ett sådant sätt att återanvändning, återvinning 

eller annan miljöanpassad avfallshantering främjas.  

 

Tekniska nämnden tolkar taxan. 

Kommunfullmäktige beslutar om taxan. 

1.2 Definitioner 

Bostad 

En bostad ska vara avsedd för att bo i.   

En- och tvåbostadshus  

En- och tvåbostadshus är samtliga fastigheter som är taxerade som småhus, enligt 

fastighetstaxeringslagen (1979:1152) och som används för permanentboende. Begreppet 

omfattar villor, radhus, kedjehus och parhus för permanentboende.  

Flerbostadshus  

Bostadshus med minst tre lägenheter.  

Fritidshus 

Fritidshus är bostad som används för rekreation och som inte behöver hämtning av 

avfall året runt. Om en eller flera personer är folkbokförda på fastigheten eller om det 

finns behov av hämtning av avfall året runt definieras fastigheten som en- och 

tvåbostadshus. 

Verksamheter  

Till verksamheter räknas alla verksamheter som inte är hushåll och som genererar avfall 

som är jämförligt med avfall under kommunalt ansvar, till exempel affärer, restauranger, 

skolor, vårdinrättningar, fritidsanläggningar med mera som inte utgörs av boende. Till 

verksamheter räknas även bostäder i speciella boenden som inte har full 

boendestandard, till exempel studentkorridorer samt verksamheter för vård och omsorg.  

Övriga begrepp som används i denna taxa har samma betydelse som i avfallsföreskrifter 

för Upplands-Bro kommun samt 15 kap. miljöbalken och avfallsförordningen 

(2011:927). 
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1.3 Avgiftsskyldighet 

Avgiftsskyldig, enligt denna taxa, är fastighetsinnehavare inom Upplands-Bro kommun. 

Med fastighetsinnehavare avses den som äger en fastighet eller den som enligt 1 kap. 5 

§ fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som fastighetsägare. 

Tomträttsinnehavare jämställs med fastighetsinnehavare. Alla fastighetsinnehavare är 

skyldiga att göra anmälan om hämtning av avfall till kommunen. 

Avgiftsskyldighet föreligger för alla fastigheter som är bebyggda.  

1.4 Betalning och fakturering 

Avgifter enligt denna taxa ska betalas till kommunen. 

Avgifter ska betalas vid den tidpunkt som anges på fakturan. Sker inte betalning av 

utfärdad faktura inom föreskriven tid utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen, samt 

kostnader för inkasso. Påminnelseavgift kan tillkomma om fakturan inte betalas i tid. 

Betalningsskyldighet vid abonnemang föreligger även då avfall ej finns att hämta eller i 

de fall hämtning inte kunnat utföras. 

Fakturor kan efter förfrågan från fastighetsinnehavare och medgivande från kommunens 

avfallsorganisation ställas till nyttjanderättshavare. Kommunen kan häva denna 

överenskommelse om nyttjanderättshavaren inte uppfyller sina åtaganden. 

Avgiftsskyldigheten kvarstår hos fastighetsinnehavaren vilket innebär att om 

fakturamottagaren inte betalar fakturorna inom föreskriven tid skickas fakturorna till 

fastighetsinnehavaren. 

1.5 Anmälan om ändring 

Ändringar i ägarförhållanden samt abonnemanget, som påverkar avgiftens storlek, till 

exempel behållarvolym eller hämtningsfrekvens ska meddelas till kommunen. Om 

ändring sker under debiteringsperioden regleras avgiftsnivån vid nästkommande 

ordinarie debiteringstillfälle. Betalningsansvar upphör först då anmälan om ändrade 

ägarförhållanden inkommit. 

1.6 Om taxan saknar tillämpning 

För tjänster som inte finns reglerade i denna taxa sker debitering av avgift som bestäms 

av avfallsansvarig nämnd baserat på självkostnadsprincipen.  

1.7 Avfallsavgifterna 

Taxan består av tre delar: grundavgift, rörlig avgift för hämtning och behandling av 

avfall under kommunalt ansvar samt tilläggstjänster. 

1.7.1 Grundavgift 

Grundavgiften bidrar till att finansiera kostnader för bland annat drift av 

kretsloppscentralerna, omhändertagande av grovavfall och farligt avfall samt 
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kommunens arbete med planering och uppföljning, administration, information, 

kundtjänst och fakturering.  

Fastighetsinnehavare som har byggnader inom fastigheten vilka hyrs ut för boende ska 

betala grundavgift för varje uthyrd bostad.   

1.7.2 Rörlig avgift  

Avgifterna finansierar kostnader för bland annat insamling, transport, eventuell 

eftersortering och behandling av avfall från hushåll och verksamheter.  

1.7.3 Tilläggstjänster 

I tilläggstjänster återfinns de tjänster som omfattas av det kommunala 

renhållningsansvaret men som inte utnyttjas av taxekollektivet som helhet. Avgifter för 

tilläggstjänster finansierar de totala kostnaderna för tjänster enligt 

självkostnadsprincipen.  

1.8 Avgifter för gemensamma avfallsbehållare och 
gemensamhetslösning 

Två fastighetsinnehavare med en- och tvåbostadshus med gemensamma avfallsbehållare 

(delade kärl) enligt 44 § i kommunens avfallsföreskrifter, betalar en grundavgift per 

bostad för en- och tvåbostadshus enligt p. 2.1 och delar på rörlig avgift för 

abonnemanget.  

Fastighetsinnehavare som ingår i gemensamhetslösning enligt 45 § i kommunens 

avfallsföreskrifter betalar en grundavgift per bostad för en- och tvåbostadshus enligt p. 

2.1 och rörlig avgift för abonnemang som tillämpas för flerbostadshus enligt p. 3.2.  

1.9 Avgifter vid undantag enligt föreskrifterna 

Vid uppehåll i tömning, enligt 69 § i kommunens avfallsföreskrifter, debiteras en 

reducerad grundavgift under hela uppehållsperioden, men inte rörlig avgift. 

1.10 Indexuppräkning av taxan 

Avgifterna i denna avfallstaxa får regleras baserat på fastställt index. Ändring av 

avgifterna får ske högst en gång per år baserat på förändring i avfallsindex A12:1,2 och 

3 MD. Förändringen räknas med juni månad 2020 som basmånad, varvid basmånadens 

indextal jämförs med indextalet för juni månad innevarande år. Framräknade priser 

avrundas till hela kronor för avgift inklusive moms. Avfallsansvarig nämnd fattar beslut 

om de nya avgifterna. Höjningen träder i kraft 1 januari efterföljande år. 
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2 Avgifter för en- och tvåbostadhus samt fritidshus  

2.1 Grundavgift 

Tabell 1. Grundavgift, kr per bostad och år 

Kundkategori Avgift 

En- och tvåbostadshus                 1 615 

En- och tvåbostadshus med gemensamhetslösning 1 335 

Fritidshus    780 

Fritidshus med gemensamhetslösning    645 

Grundavgift vid uppehåll    400 

 

2.2 Rörlig avgift 

Angivna avgifter gäller när kärlet placeras vid fastighetsgräns vid farbar väg, inom 3 

meter från hämtningsfordonets uppställningsplats. Vid annan placering tillämpas 

dragvägstillägg enligt p.2.3.3. Fastighetsinnehavare som ingår i gemensamhetslösning 

betalar abonnemangsavgift enligt p.3.2. 

2.2.1 Avgifter för hämtningsområde 1 (fastland) 

Tabell 2 Avgifter för hämtning och behandling, kr per år 

Abonnemang Antal tömningar 

per år 

(Kärl 1 + Kärl 2) 

Avgift 

Standardabonnemang 

Fyrfackskärl: Kärl 1 och Kärl 2 (året runt) 26 + 13 1 020 

Fyrfackskärl: Kärl 1 och Kärl 2 (året runt) 131 + 13   680 

Fyrfackskärl: Kärl 1 och Kärl 2 (fritidshus2) 13 + 7   510 

Fyrfackskärl: Kärl 1 och Kärl 2 (fritidshus2) 71 + 7   340 

Alternativa abonnemang 

Fyrfackskärl: Kärl 1 (året runt) 26 1 020 

Fyrfackskärl: Kärl 1 (året runt) 131    680 
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Enfackskärl för blandat mat- och restavfall 190 

liter (året runt) 

26 2 040 

Fyrfackskärl: Kärl 1 (fritidshus2) 13   510 

Fyrfackskärl: Kärl 1 (fritidshus2) 71   340 

Enfackskärl för blandat mat- och restavfall 190 l 

(fritidshus2) 

13 1 020 

Tvåfackskärl för mat- och restavfall, 370 liter 26 1 400 

Tvåfackskärl för mat- och restavfall, 370 liter 131    700 

1 Fyrfackskärl 1 kan hämtas var fjärde vecka om matavfall komposteras enligt 62 § i kommunens 

avfallsföreskrifter. 
2 Hämtning från fritidshus sker under perioden vecka 16 till och med vecka 41. 

 

Abonnenter där kommunen konstaterar att de ej får plats med kärl som ingår i standardabonnemang ska 

erlägga samma taxa som de med standardabonnemang. 

 

2.2.2 Avgifter för hämtningsområde 2 (Mälaröarna) 

För hämtning av avfall under kommunalt ansvar på öarna används en särskild 

båttransport då öarna saknar förbindelse med fastland. Hämtning av avfall under 

kommunalt ansvar sker vanligen varannan vecka från maj till november enligt schema 

som fastställs enligt överenskommelse.  

Kostnader för 14 schemalagda båthämtningar per säsong och hushåll ingår i 

abonnemangsavgiften. Extra hämtningar kan beställas vid behov mot särskild avgift. 

Områdena omfattas inte av matavfallsinsamling. 

Tabell 3 Avgifter för hämtning med båt på öarna 

Tjänst Antal tömningar per 

år 

Avgift 

Fritidshus (säck 160 l), kr per år 14 1 750 

Klubbholmar (säck 160 l), kr per säck      125 

Extra båttur för hämtning, kr per tur  16 750 
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2.3 Tilläggstjänster 

2.3.1 Extra kärl  

Vid behov kan fastighetsinnehavaren teckna abonnemang för ytterligare kärl, utöver 

abonnemang med fyrfackskärl. 

Tabell 4 Avgifter för extra kärl, kr per kärl och år 

Abonnemang Antal tömningar 

per år 

Avgift  

Extra fyrfackskärl: Kärl 1 26 1 020 

Extra fyrfackskärl: Kärl 21 13    470 

Extra 190 liters kärl för sorterat restavfall 26 1 020 

 

1 Kärl 2 töms mer sällan och innehållet genererar intäkter när materialet säljs vidare, därav den lägre 

avgiften för detta kärl. 

 

2.3.2 Extra tömningar och extra säck 

Fastighetsinnehavare som tillfälligt har för mycket restavfall kan använda extra säck 

eller beställa extra tömning av kärl. Extra tömningar av kärl utförs inom tre arbetsdagar. 

Hämtning av extra säck ska beställas i förväg. Förpackningar får inte läggas i säcken. 

Säcken ska förslutas väl och ställas ut bredvid kärl med restavfall. Hämtning sker i 

samband med nästkommande ordinarie hämtningstillfälle. 

Tabell 5 Avgifter för extra tömningar och extra säck, kr per säck eller 

tömning  

Tjänst Avgift  

Extra säck, max 125 liter    45 

Extra tömning av kärl (ej Kärl 2) 1 470 

 

1 Materialen som ska lämnas i Kärl 2 kan vid behov även lämnas på återvinningsstationer eller 

kretsloppscentraler. 

 

2.3.3 Dragväg  

Avfallskärl hos en- och tvåbostadshus ska placeras vid fastighetsgräns så nära 

hämtningsfordonets angöringsplats som möjligt dock inte längre än 3 meter, i enlighet 

med 41 § i kommunens avfallsföreskrifter.  

Om dragväg överskrider 3 meter tillkommer avgift enligt Tabell 6. 
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Tabell 6 Avgifter för dragväg, kr per kärl och år 

Antal tömningar per år och 

tömningsfrekvens 

Avstånd 

3 - 10 meter 

Avstånd 

10 - 30 meter 

Avstånd 

längre än 30 

meter 1 

En- och tvåbostadshus    

26 gånger per år, varannan vecka 260 520 780 

13 gånger per år, var fjärde vecka 130 260 390 

Fritidshus    

13 gånger per år, varannan vecka, 

under vecka 16–41 

130 260 390 

7 gånger per år, var fjärde vecka, 

under vecka 16–41 

  70 140 210 

1 För gångavstånd över 30 meter krävs särskilda skäl och ansökan görs till avfallsansvarig nämnd enligt 

41 § i kommunens avfallsföreskrifter. 

 

2.3.4 Trädgårdsavfall 

En- och tvåbostadshus samt fritidsboende kan teckna abonnemang för hämtning av 

trädgårdsavfall vid fastigheten. Trädgårdsavfallet hämtas enligt schema som är anpassad 

till trädgårdsarbete under perioden från vecka 17 till och med vecka 44.  

Tabell 7 Avgift för hämtning av trädgårdsavfall, kr per kärl och år 

Tjänst Antal 

hämtningar  

Avgift 

Trädgårdsavfall, 370 liters kärl  13 820 

Kärlet får delas med granne vid behov, dock står en av fastighetsinnehavarna för abonnemanget hos 

kommunen. 
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3 Avgifter för flerbostadshus och verksamheter  

3.1 Grundavgift 

Tabell 8 Grundavgift, kr per år 

Kundkategori Avgift 

Flerbostadshus, per lägenhet 1 103 

Verksamhet    694 

3.2 Rörlig avgift för mat- och restavfall  

För att få taxa för sorterat restavfall ska matavfall sorteras ut och läggas i 140 liters kärl 

eller i annan behållare som är avsedd för matavfall. Underjordsbehållare eller 

markplacerade krantömmande behållare får också användas för matavfall.  

3.2.1 Insamling i kärl 

Angivna avgifter gäller när kärlen placeras inom 10 meter från hämtningsfordonets 

uppställningsplats. Vid annan placering tillämpas dragvägtillägg enligt p. 3.3.2. 

a). För flerbostadshus ingår kostnaderna för 140 liters matavfallskärl i 

abonnemangsavgifterna för sorterat restavfall. Matavfall hämtas som mest vid samma 

tillfälle som restavfall. 

b). För verksamheter ingår ett 140 liters kärl för matavfall i abonnemangsavgift för 

sorterat restavfall. Matavfall hämtas som mest vid samma tillfälle som restavfall. För 

ytterligare kärl för matavfall debiteras avgift enligt Tabell 11. 

Tabell 9 Avgifter för sorterat restavfall för flerbostadshus och 
verksamheter, kr per kärl och år 

Kärl, 

volym 

13 ggr/år 26 ggr/år 52 ggr/år 104 ggr/år 156 ggr/år 

140 liter 375    750 1 500 Erbjuds inte Erbjuds inte 

190 liter 510 1 020 2 040 4 080 Erbjuds inte 

240 liter 660 1 320 2 640 5 280 Erbjuds inte 

370 liter 990 1 980 3 960 7 920 11 880 

660 liter      1770 3 540 7 080      14 160 21 240 

 

Tabell 10 Avgift för blandat mat- och restavfall för flerbostadshus och 
verksamheter, kr per kärl och år 

Kärl, volym 26 ggr/år 52 ggr/år 104 ggr/år 156 ggr/år 

190 liter 2 040 4 080 8 160 Erbjuds inte 
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240 liter 2 640 5 280 10 560 Erbjuds inte 

370 liter 3 960 7 920 15 840 23 760 

660 liter 7 080 14 160 28 320 42 480 

 

Tabell 11 Avgifter för sorterat matavfall från verksamheter, utöver första 
kärlet, kr per kärl och år 

Kärl, volym 26 ggr/år 52 ggr/år 104 ggr/år 156 ggr/år 

140 liter 750 1 500 3 000 4 500 

3.2.2 Insamling i container och krantömmande behållare 

a). För flerbostadshus ingår kostnaderna för insamling av matavfall i avgifterna för 

sorterat restavfall i storbehållare. Matavfall kan sorteras i 140 liters matavfallskärl eller i 

krantömmande behållare. Behandlingsavgift för restavfall tillkommer enligt Tabell 13. 

Matavfall i kärl hämtas minst varje vecka och antal kärl justeras efter behov. Matavfall i 

storbehållare hämtas varannan vecka. Vid behov kan matavfallet hämtas oftare mot 

avgift enligt Tabell 12. 

b). För verksamheter vid insamling av restavfall i storbehållare hämtas matavfall i kärl 

enligt bestämmelserna i p.3.2.1 (b). För hämtning av matavfall i storbehållare debiteras 

avgift enligt tabell 12. Behandlingsavgift för restavfall i krantömmande behållare 

tillkommer enligt tabell 13.   

Tabell 12 Avgifter för tömning av storbehållare, kr per behållare och år.  

Typ av behållare 

och volym 

13 ggr/år 17 ggr/år 26 ggr/år 52 ggr/år 104 ggr/år 

Container 6–8 m3 17 330 22 900 34 500 67 300 134 600 

Krantömmande 

behållare upp till 3 m3 
7 000 9 200 14 000 28 000 56 000 

Krantömmande 

behållare upp till 5 m3 
7 550 9 900 15 100 30 200 60 400 

Komprimator Erbjuds inte Erbjuds inte 54 800 109 600 Erbjuds inte 

1 För abonnenter som har insatssäckar tillkommer kostnader för insatssäckarna och hanteringen med 

byte av insatssäck, se Tabell 14. 

Tabell 13 Behandlingsavgifter vid tömning av storbehållare, kr per ton 

Avfallsslag Avgift 

Sorterat restavfall från flerbostadshus (hushåll)   982 
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Sorterat restavfall från verksamheter 1 500 

Blandat mat- och restavfall 1 964 

 

Tabell 14 Avgift för insatssäck för underjordsbehållare, kr per år 

 13 ggr/år 17 ggr/år 26 ggr/år 

 

52 ggr/år 

 

104 ggr/år 

 

Byte av insatssäck 

(inklusive säcken) 425 550 850 1700 3 400 

 

3.3 Tilläggstjänster 

3.3.1 Extra tömningar, kr per tömning och behållare 

Vid extra tömning av container eller krantömmande behållare tillkommer 

behandlingsavgift enligt Tabell 13 och avgift för eventuella insatssäckar enligt Tabell 

14. 

Tabell 15 Avgifter för extra tömning av behållare, kr per tömning 

Tjänst Avgift 

Fyrfackskärl 370 liter   470 

Kärl 140–370 liter    470 

Kärl 660 liter    490 

Container 6–8 m3  2 125 

Krantömmande behållare    800 

Lastväxlarcontainer/komprimator 2 325 

Om beställd extra tömning inte kan utföras på grund av hinder, debiteras ändå avgift för tömningen som 

så kallad bomkörningsavgift. 

 

3.3.2 Dragväg  

I abonnemangsavgift för flerbostadshus och verksamheter ingår 10 meters dragväg. 

Utöver detta tillkommer avgift per påbörjat 10-tal meter.  
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Tabell 16 Avgifter för dragväg, kr per kärl och tömning  

Avstånd 

Tömningsintervall 

10,1 - 20 meter  

Kärl 140–660 liter 

20,1 - 30 meter 

Kärl 140–660 liter 

längre än 30 meter1 

Kärl 140–660 liter 

  26 gånger per år    390   650   910 

  52 gånger per år    780 1 300 1 820 

104 gånger per år 1 560 2 600 3 640 

156 gånger per år 2 340 3 900 5 460 

1 För gångavstånd över 30 meter krävs särskilda skäl och ansökan görs till avfallsansvarig nämnd enligt 

41 § i kommunens avfallsföreskrifter. 

 

3.3.3 Tillfälliga behållare vid evenemang 

För tillfällig användning av behållare debiteras avgift för utkörning, hemtagning och 

sluttömning av behållare enligt Tabell 17. Om extratömning av behållare behövs sker 

det enligt p 3.3.1.  

Tabell 17 Avgifter för tillfälliga behållare, kr per tillfälle 

Tjänst Avgift 

Vid beställning av kärl    920 

Vid beställning av container 2 780 

4  Avgifter för hämtning av olika avfallsslag 

4.1 Grovavfall 

4.1.1 Abonnemang med schemalagda hämtningar  

I abonnemangsavgift ingår hantering av behållare dvs utställning, hyra, tömning och 

hemtagning. Behandlingsavgift för grovavfall från hushåll ingår i grundavgift. 

Behandlingsavgift för grovavfall från verksamheter debiteras enligt tabell 20.  

Tabell 18 Avgifter för hämtning av grovavfall med abonnemang, kr per år 

Behållare 13 ggr/år 26 ggr/år 52 ggr/år 104 ggr/år 

Kärl 660 liter   2 950   5 900 11 800 23 600 

Container 6 – 8 m3 17 000 34 000 68 000 Erbjuds inte 
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4.1.2 Beställda hämtningar 

Hämtning av grovavfall kan beställas mot avgift enligt Tabell 19. I avgiften ingår 

utställning, hemtagning och sluttömning av behållare. Hyra av container samt 

behandlingsavgift för verksamheter tillkommer enligt Tabell 19 och Tabell 20.  

Beställning ska göras minst sex arbetsdagar innan önskad hämtning. Kommunens 

avfallsorganisation avgör vilken dag avfallet hämtas.  

Grovavfall i lösmängd ska emballeras och får väga max 15 kg per kolli vilket ska kunna 

hanteras av en person med hjälp av säckkärra. 

Tabell 19 Avgifter för beställd hämtning av grovavfall  

Behållare Avgift, kr/hämtning 

 

Hyra, 

kr/dygn 

Hyra, 

kr/månad 

Lösmängd, upp till 3 kolli 

(max 15 kg/kolli), kr/st 

   530 - - 

Tillkommande kolli utöver 3 st 

(max 15 kg/kolli), kr/st 

   400 - - 

Kärl, 660 liter    920 - - 

Container 6 – 8 m3 3 100 130 330 

Container 10–30 m3 3 300 130 800 

 

Tabell 20 Behandlingsavgift för grovavfall från verksamheter, kr per ton 

Avfallsslag Avgift 

Grovavfall 1 720 

Trädgårdsavfall    660 

 

4.1.3 Beställda hämtningar från öarna 

Hämtning av grovavfall från öarna under sommarsäsongen utförs med bogserbåt och 

kranpråm. Containrar ställs ut på bryggan för sortering av grovavfall i olika material. 

Fyllda containrar transporteras till kommunens kretsloppscentral för omhändertagande 

och behandling av avfallet. 

Hämtning av grovavfall från öarna utförs mot avgift. Beställning görs till kommunens 

avfallsorganisation och ska inkomma senast en månad innan planerad hämtning.  

I avgiften ingår kostnader för beställda tjänster enligt Tabell 21 och hantering av 

containrar enligt tabell 19. Behandlingsavgift för grovavfall ingår i grundavgift. 
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Tabell 21 Avgifter för beställd hämtning från öarna, kr per timme 

Tjänst Avgift 

Bogserbåt, kranpråm och två man 3 700 

Transport för utställning och hämtning av containrar  1 200 

 

4.2 Elavfall och farligt avfall 

Elavfall, batterier och farligt avfall kan lämnas till kommunens kretsloppscentraler och 

mobil insamling utan extra kostnader. Småelektronik, batterier och ljuskällor kan 

lämnas i Samlaren som finns i Kommunhuset och Bro bibliotek. 

Fastighetsinnehavare kan beställa hämtning av småelektronik och farligt avfall från 

fastigheten vid fyra schemalagda tillfällen per år i samband med mobilinsamling, mot 

avgift. Kommunens avfallsorganisation meddelar hämtningsschema. 

Fastighetsinnehavare kan beställa hämtning av vitvaror och elavfall inom sex 

arbetsdagar mot avgift. Varje kolli får väga max 25 kg och ska kunna förflyttas med 

hjälp av en säckkärra.   

Tabell 22 Avgifter för hämtning av elavfall, kr per enhet 

Beställda hämtningar Avgift  

Elavfall, kr per m3  630 

Hämtning småelektronik (max 25 liter) i samband med 

mobilinsamling (schemalagd), kr per hämtning 
 150 

Kyl- och frysskåp samt övriga vitvaror från en- och 

tvåbostadshus, kr per styck  
315  

Kyl- och frysskåp samt övriga vitvaror från flerbostadshus, kr 

per styck 
630  

 

4.3 Latrin 

Latrin hämtas vid tomtgräns i av kommunen tillhandahållet kärl. Engångskärl ingår i 

avgiften. Om beställd hämtning ej kunnat genomföras på grund av hinder, debiteras 

ändå avgift för tömningen som så kallad bomkörningsavgift. 

Ordinarie hämtningar sker en gång per månad under perioden vecka 16 till och med 41. 

Hämtning av latrinbehållare ska beställas senast en vecka före hämtningsveckan. 

Utanför ordinarie hämtning kan extra hämtning beställas. 
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Tabell 23 Avgifter för latrinhämtning, kr per kärl  

Tjänst Avgift 

Ordinarie hämtning, inklusive nytt latrinkärl 290 

Extra hämtning, inklusive nytt latrinkärl 590 

Utställning av nytt latrinkärl 200 

Hushållen kan kompostera latrin på den egna fastigheten efter ansökan till tillsynsansvarig nämnd enligt 

63 § i kommunens avfallsföreskrifter. 

4.4 Slam och urin från enskilda avlopp 

I abonnemangsavgiften ingår hämtningsavgift per tillfälle enligt tabell nedan. 

Behandlingsavgift på 75 kr per m3 tillkommer. 

Tabell 24 Avgifter för slamhämtning, kr per tömning 

Storlek av 

behållare 

Regelbunden 

tömning 

(schemalagd) 

Budad 

tömning  

(inom 7 dagar) 

Express 

tömning (inom 

24 timmar) 

Akut tömning 

(inom 6 

timmar) 

< 4 m3 670 1 010 1 680 3 500 

per m3 över 4 m3 125   125   125   125 

 

4.5 Fett från fettavskiljare 

I abonnemangsavgiften ingår hämtningsavgift per tillfälle enligt tabell nedan.  

Tabell 25 Avgifter för hämtning av fettavfall, kr per tömning 

Storlek av 

behållare 

Regelbunden 

tömning 

(schemalagd) 

Budad 

tömning  

(inom 7 dagar) 

Express 

tömning (inom 

24 timmar) 

Akut tömning 

(inom 6 

timmar) 

< 1 m3 940 1 400 2 340 4 700 

per m3 över 1 m3 125 125 125   125 

 

Tabell 26 Avgifter för övriga tjänster vid tömning av slam- och fettavfall 

Övriga tjänster, tilläggsavgift Avgift 

Tillägg för slangdragning > 20 meter, kr per 20 meter   150 

Slamsugningsfordon, kr per timme 1 330 

Hjälparbetare, kr per timme   550 
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Bomkörning, kr per tillfälle   670 

Tömning fosforfällor i lösvikt, kr per timme 1 950 

Om tömning inte kan utföras på grund av hinder, debiteras så kallad bomkörningsavgift. 

Särskilda avgifter 

4.6 Byte av kärl 

Byte av kärlstorlek kan ske 1 ggr/år utan avgift. För byte som sker oftare än 1 ggr/år 

betalas avgift enligt tabell nedan. 

Tabell 27 Avgift för byte av kärl oftare än 1 gång/år 

Tjänst Avgift 

Byte av kärl 1 ggr/år Ingen avgift 

Byte av kärl oftare än 1 ggr/år, kr per kärl 470 

 

4.7 Verksamheter vid kretsloppscentraler 

Verksamheter kan lämna grovavfall på kretsloppscentraler mot avgift. Elavfall med 

producentansvar, förpackningar av plast, glas, metall, kartong och tidningar, ren metall 

och wellpapp lämnas utan avgift vid KLC. 

Tabell 28 Avgifter för verksamheter vid avlämnande av grovavfall vid 
kretsloppscentraler 

 

Besök vid kretsloppscentral Avgift 

Verksamheter, kr per besök  350 

Engångsbesök, kr per besök 350 

 

Verksamheter som har abonnemang får ett passerkort som används för inpassering. 

Varje besök registreras via terminal och avgiften dras av automatiskt efter godkännande 

av besökare.  

 

Verksamheter som inte har abonnemang kan betala med betalkort direkt på plats. 

 

Taxan för engångsbesök tillämpas för eventuella besökare till kretsloppscentralerna som 

inte är boende i kommunen.  
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Revidering av avfallsföreskrifter 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. att förslag till avfallsföreskrifter antas.  

2. att avfallsföreskrifterna träder i kraft den 1 mars 2023. 

Sammanfattning 

Förslag till reviderade avfallsföreskrifter innehåller endast ändringar som följer 

av ändrad lagstiftning, bland annan ändring av begreppet ”hushållsavfall” till 

”avfall under kommunalt ansvar” och tillägg av text om invasiva arter samt 

ändring av maxvikten för ett kolli med grovavfall till 15 kg istället för 25 kg.  

Det är endast ändringar som inte föranleder krav på utställning för samråd om 

avfallsföreskrifterna, utan förslag till reviderade avfallsföreskrifter föreslås 

antas utan föregående samråd för att få aktuella avfallsföreskrifter i förhållande 

till gällande lagstiftning. 

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 14 november 2022 

 Förslag till nya avfallsföreskrifter 

 Förslag till nya avfallsföreskrifter med markerade ändringar 

Ärendet 

15 kap. 3 § miljöbalken definierar kommunalt avfall som avfall från hushåll 

och sådant avfall från andra källor som till sin art och sammansättning liknar 

avfall från hushåll.  

Med avfall under kommunalt ansvar avses sådant avfall som kommunen 

ansvarar enligt 15 kap. 20 § miljöbalken, till exempel avloppsfraktioner och 

filtermaterial från enskilda avloppsanläggningar, latrin från torrtoaletter och 

bygg- och rivningsavfall som inte producerats i en yrkesmässig verksamhet. 

Förslag till reviderade avfallsföreskrifter innehåller endast de ändringar som 

följer av ändrad lagstiftning, bland annan ändring av begreppet ”hushållsavfall” 

till ”avfall under kommunalt ansvar” och tillägg av text om invasiva arter. 
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Datum Vår beteckning 2 (2)  
2022-11-14 TN 20/0058 

 
 

Ändringen av maxvikten för ett kolli med grovavfall till 15 kg istället för 25 kg 

gjordes med hänsyn till reglerna i upphandlingsunderlaget. 

I övrigt har några språkliga ändringar gjorts och beskrivning av 

ansvarsfördelning avseende hantering av förpackningar har uppdaterats med 

anledning av sommarens förändring i förordningen om producentansvar för 

förpackningar.  

Barnperspektiv 
Förslaget till beslut bedöms inte inverka på barnrättsperspektivet. 

 

Samhällsbyggnadskontoret 

Thomas Lenell  

Samhällsbyggnadschef Maja Taaler Larsson 

 Teknisk chef 

 

Bilagor 

1. Förslag till nya avfallsföreskrifter 

2. Förslag till nya avfallsföreskrifter med markerade ändringar 
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AVFALLSFÖRESKRIFTER FÖR UPPLANDS-BRO KOMMUN 

Bemyndigande 

1 § Med stöd av 15 kap. 38, 39 och 41 §§ miljöbalken (1998:808) och 9 
kap. 1-2 §§ avfallsförordningen (2020:614) meddelar kommunfull-
mäktige dessa avfallsföreskrifter för Upplands-Bro kommun.  

Inledande bestämmelser 

Kommunens ansvar för avfallshantering, tillsyn och inform-
ation 

2 § Den avfallsansvariga nämnden har verksamhetsansvar, enligt 15 
kap 20 § Miljöbalken, för hanteringen av avfall under kommunalt an-
svar i kommunen, med särskilt ansvar för att avfall under kommunalt 
ansvar som utgörs av farligt avfall samlas in och transporteras till en 
behandlingsanläggning. Hantering av det avfall som omfattas av kom-
munalt ansvar utförs av kommunens avfallsorganisation och upphand-
lade entreprenörer. 
 
3 § Tillsynen över avfallshanteringen enligt 15 kap. miljöbalken och 
enligt föreskrifter meddelade med stöd av miljöbalken utförs av den 
tillsynsansvariga nämnden. 
 
4 § Kommunens avfallsorganisation informerar hushållen om krav 
och hantering avseende förpackningar och elavfall i enlighet med gäl-
lande producentansvar.  
 

Fastighetsinnehavares och nyttjanderättshavares ansvar 

5 § Fastighetsinnehavare är ansvarig gentemot kommunen för hante-
ring av avfall som uppkommer eller av andra skäl förekommer inom 
fastigheten och för att dessa föreskrifter följs.  
 
Vad som stadgas i dessa föreskrifter gällande fastighetsinnehavares 
ansvar ska i samma utsträckning gälla nyttjanderättshavare. 
 
6 § Ändring av ägandeförhållanden eller annan ändring som berör av-
fallshanteringen ska utan dröjsmål anmälas till kommunens avfallsor-
ganisation.  

 
7 § Fastighetsinnehavare är skyldig att i behövlig omfattning infor-
mera den eller dem som bor på eller är verksamma inom fastigheten 
om gällande regler för avfallshantering. 
 
8 § Avgift ska betalas för den insamling, transport, återvinning och 
bortskaffande av avfall som utförs genom kommunens försorg och i 
enlighet med avfallstaxa som kommunen har antagit med stöd av 27 
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kap. 4 § miljöbalken. 

Sortering, emballering och överlämning av avfall un-
der kommunalt ansvar 

Sortering av avfall 

9 § Fastighetsinnehavare ska sortera ut avfallsslag enligt bilaga 2 
och hålla det skilt från annat avfall. 
 
10 § Fastighetsinnehavare ska säkerhetsställa möjligheter att sortera 
ut och hålla åtskilda de avfallsfraktioner som ska sorteras ut enligt  
bilaga 2.  
 
11 § Verksamheter, där det inte uppstår matavfall och där mängden 
restavfall ryms inom abonnemanget 140 liters kärl, undantas från krav 
på att lämna matavfall i separat behållare utan krav på ansökan om 
undantag.   
 
I sådan livsmedelsanläggning som avses i livsmedelslagen och där livs-
medel tillhandahålls konsumenter, kunder, elever, patienter eller lik-
nande, ska matavfall alltid sorteras ut. 
 

Emballering och vikt 

12 § Fastighetsinnehavare samt hushåll och verksamheter har ansvar 
för att emballera och överlämna avfall enligt bilaga 2. Avfall ska vara 
väl emballerat så att skada, arbetsmiljöproblem eller olägenhet för 
människors hälsa eller miljön inte uppkommer. 
 
13 § I behållare och utrymme för avfall får endast läggas sådant avfall 
för vilket behållaren och utrymmet är avsedd.  
 
Behållare får inte fyllas mer än att den kan stängas helt. Den får inte 
heller vara så tung att det kan bli svårigheter att flytta den eller att ar-
betsmiljökrav inte kan tillgodoses. Mer information om dragmot-
stånd och maxvikter för behållare ges av kommunens avfallsorgani-
sation. 
 
Avfall som samlas in i behållare får inte packas så hårt att det blir 
svårt att tömma den. 
 
14 § Fastighetsinnehavare med en- och tvåbostadshus eller fritids-
hus med egna abonnemang och som tillfälligt har för mycket restav-
fall kan använda extra säck, mot avgift och efter beställning. Säcken 
ställs ut bredvid ordinarie behållare. Hämtning sker i samband med 
nästkommande ordinarie hämtningstillfälle. 
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Fastighetsinnehavare med flerbostadshus, gemensamhetslösning el-
ler verksamhet och som tillfälligt har för mycket restavfall kan be-
ställa extra tömning av ordinarie behållare, mot avgift. 

Skyldighet att överlämna avfall under kommunalt ansvar 

15 § Avfall under kommunalt ansvar ska lämnas till kommunens in-
samlingssystem om inte annat sägs i dessa föreskrifter. 
 
Utsorterade avfallsslag hämtas vid fastigheten, vid överenskommen el-
ler anvisad plats enligt § 40 eller lämnas på plats som anvisas i  
bilaga 2.  
 
Det utsorterade avfallet ska transporteras bort så ofta att olägenhet för 
människors hälsa och miljön inte uppstår. Hämtningsintervallet, stor-
lek och antal behållare ska motsvara behovet av borttransport av avfall 
från fastigheten.  

Anskaffande, ägande och skötsel av behållare, anord-
ning och anläggning 

Anskaffande och ägande 

16  § I kommunen får endast de behållare användas som anges i av-
fallstaxan och som kan tömmas med de insamlingsfordon som an-
vänds i kommunens insamlingssystem.  
 
17  § Fastighetsinnehavaren ska beställa de behållare, enligt 16 §, och 
det hämtningsintervall, enligt 51 §, som motsvarar fastighetens behov, 
i sådan utsträckning att bestämmelser om sortering, fyllnadsgrad och 
vikt följs.  
 

Om avfallsmängden som uppstår på fastigheten inte ryms i behållare 
med befintligt abonnemang får avfallsansvarig nämnd besluta om änd-
ringar av antal behållare, storlek på behållare eller intervall för hämt-
ning.  
 
18 § Kärl och andra behållare som tillhandahålls av kommunens av-
fallsorganisation ägs också av kommunen. Övriga behållare anskaffas 
och ägs av fastighetsinnehavaren eller av entreprenören.  
 
Små avloppsanläggningar, fettavskiljare samt tank för mat- och fettav-
fall anskaffas, ägs och installeras av fastighetsinnehavaren. Avfalls-
kvarn för matavfall måste kombineras med tank för uppsamling av 
kvarnat matavfall eller med anläggning för avskiljning av mat- och 
fettavfall från avloppsvatten.   
 
Underjordsbehållare, sopsugsanläggning samt andra behållare och an-
ordningar för avfallshantering ska godkännas av kommunens avfalls-
organisation innan installation. Fastighetsinnehavare ansvarar för och 
bekostar sådana installationer. 
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Skötsel och tillsyn 

19  § Behållare, anläggningar, anordningar och utrymmen för avfalls-
hantering ska underhållas och ges regelbunden service. Det är viktigt 
för att: 

- Bibehålla god funktion  
- Uppfylla krav på god arbetsmiljö   
- Minimera risken för skada eller olycksfall   
- Undvika buller, lukt och skadedjur   
- Behållaren eller anläggningen ska hålla den tänkta livslängden  

 
20  § Fastighetsinnehavaren ansvarar för, och bekostar, underhåll och 
service för anläggningar, anordningar och utrymmen för avfallshante-
ringen inom fastigheten.  
 
Fastighetsinnehavaren ansvarar för underhåll och service av alla be-
hållare som fastighetsinnehavaren själv äger, eller hyr från annan än 
kommunens avfallsorganisation. 
 
Fastighetsinnehavaren ansvarar för att anläggningar för små avlopp, 
fettavskiljare och tankar för mat- och fettavfall, sköts och att åtgärder 
vidtas, så att anläggningen uppfyller kraven på funktion och säkerhet.  
 
21 § Fastighetsinnehavaren är ansvarig för rengöring, åtgärder vid 
nedskräpning och tillsyn av samtliga behållare i avfallsutrymmen, eller 
vid annan plats där behållare som hör till fastigheten står. Missköts 
rengöringen, och fastighetsinnehavaren inte heller rengör efter att ha 
fått en uppmaning, får kommunens avfallsorganisation rengöra behål-
laren. Det sker på fastighetsinnehavarens bekostnad till självkostnads-
pris eller en avgift som bestäms av avfallstaxan. 
 
22 § När kommunens avfallsorganisation ska utföra underhåll eller 
byte av behållare ska dessa vara tillgängliga. 

 
23 § På behållare som är märkta för identifiering, får markeringarna 
eller utrustning för elektronisk avläsning inte tas bort, förstöras eller 
göras oläsliga. 

Ny- och ombyggnation, installation och anläggande 

Planering 

24 § Vid ny- och ombyggnation ska kommunens tillsynsmyndighet 
och avfallsorganisation kontaktas tidigt i planeringsskedet för samråd 
om placering och utformning.  
 
Det är särskilt viktigt vid ny- och ombyggnation av, eller som påverkar: 

- Avfallsutrymme, miljöhus och liknande 
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- Behållare som ska tömmas med kran, till exempel underjords-
behållare  

- Gemensam avfallslösning för flera fastigheter 
- Små avloppsanläggningar, fettavskiljare, tank för mat- och fett-

avfall eller dylikt 
 
I det fall det berör det kommunala avloppsnätet ska också VA-organi-
sationen underrättas. 
 
Vid utformning och placering av avfallsutrymme, anläggning eller be-
hållare ska hänsyn tas till vad som utgör en god arbetsmiljö vid hämt-
ning av avfall. Platsen där hämtningsfordonet stannar ska anpassas till 
den typ av behållare som ska hanteras på platsen, eller vilken anlägg-
ning som ska tömmas, samt storleken på hämtningsfordonet. 

Bestämmelser som särskilt ska tas hänsyn till är:  
- 9-11 §§ om sortering 
- 16-18 §§ om anskaffande och ägande av anläggning och behål-

lare 
- 25-32 §§ om anläggning och installation 
- 33-38 §§ om åtgärder inför hämtning  
- 40-42 §§ om hämtningsplats och dragväg 
- 46-49 §§ om transportvägar  

 
Ytterligare riktlinjer finns i kommunens tekniska handbok samt i Av-
fall Sveriges ”Handbok om avfallsutrymme”, www.avfallsverige.se. 
 

Avfallsutrymmen 

25 § Avfallsutrymme ska svara mot fastighetens behov av förvaring, 
källsortering och borttransport. Avfallsutrymmen ska vara väl till-
tagna, med marginal för eventuella förändringar i hur fastigheten an-
vänds samt förändrade krav på sortering.  
 
Följande gäller vid dimensionering av avfallsutrymme för mat- och 
restavfall: 
 

- Flerbostadshus eller verksamhet ska vara dimensionerat för 
minst en veckas avfallsmängd. 

- En- och tvåbostadshus ska vara dimensionerat för minst två 
veckors avfallsmängd. 

 
När kärl används ska det finnas tillräckligt med plats runt varje kärl 
för att kunna hantera dessa. Den fria gången mellan rader av kärl ska 
vara minst 1,5 meter och avståndet mellan varje kärl minst 6 cm på 
vardera sida.  
 
26 § Avfallsutrymmen ska placeras och utformas så att risken för 
skada och olycka begränsas, både för den som ska lämna och hämta 
avfall. 
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Avfallsutrymmen får inte placeras så att avfall måste transporteras ge-
nom utrymmen där livsmedel hanteras. 
 
Vid nybyggnation ska dragväg för kärl mellan avfallsutrymmet och 
platsen där hämtningsfordonet stannar vara högst 10 meter om det 
inte finns särskilda skäl. Se även 41 § om avstånd mellan avfallsut-
rymme eller kärl och hämtningsfordon. 
 
27  § Trappsteg och trösklar ska inte förekomma. I undantagsfall kan 
tröskel vara kvar om den förses med ramp på båda sidor. Om trösklar 
behövs ska de vara så låga som möjligt för att underlätta för rullstols-
burna samt vid hämtning av avfall. 
 

Det ska finnas uppställningsanordning för dörrar som enkelt kan akti-
veras. Dörrar ska kunna öppnas inifrån utan nyckel.  
 
God belysning ska finnas i rum för kärl och andra behållare samt 
utanför avfallsutrymmen. Belysningsarmaturer ska placeras så att de 
inte döljs av dörrar eller portar.  
 
28 § Avfallsbehållare ska vara tydligt skyltade med uppgift om vilken 
typ av avfall som ska läggas i respektive behållare. 
 
Fastighetsinnehavare ansvarar för att skyltning och information är 
tydlig både för avfallslämnare och hämtningspersonal. 
 
29 § Kommunens avfallsorganisation och entreprenören ska ha till-
träde till de utrymmen i fastigheten där arbetet ska utföras. Nycklar, 
portkoder och dylikt ska tillhandahållas till kommunens avfallsorgani-
sation. 
 

Små avloppsanläggningar, anläggning med sugbart fosforfil-
termaterial, fettavskiljare eller tank för mat- och fettavfall 

30  § Avstånd mellan uppställningsplats för slambil och anslutnings-
punkt för tömning ska inte överstiga 10 meter såvida inte särskilda 
skäl föreligger. Höjdskillnaden mellan fordonets uppställningsplats 
och botten på anläggningen ska vara mindre än 6 meter, om inte sär-
skilda skäl föreligger.  
 
Anläggningen ska vara tillsluten på ett barnsäkert sätt och försedd 
med de säkerhetsanordningar som behövs med hänsyn till anläggning-
ens beskaffenhet och belägenhet, men enkel att öppna för den som ska 
tömma.  
 
31   § Efter anslutning till kommunalt avloppsnät eller annan godkänd 
avloppsanläggning, som innebär att befintlig anläggning tas ur bruk, ska 
sluttömning ske. Fastighetsinnehavaren ansvarar för att sluttömning 
utförs. 
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Underjordsbehållare, andra bottentömmande behållare eller 
filterkassett/säck 

32 § Vid installation av underjordsbehållare, andra bottentömmande 
behållare, eller anläggning med fosforfilterkassett eller säck för filter-
material, ska behållaren/anläggningen utformas så att den är åtkomlig 
för fordon utrustat med kran.  
 
Anläggande ska ske så att avståndet mellan kranfordonets uppställ-
ningsplats och behållarens lyftanordning inte överskrider 6 meter, om 
inte särskilda skäl föreligger. Om fastighetsinnehavaren eller nyttjan-
derättshavaren själv placerar fosforfilterkassett eller säck för filter-
material inom angivet avstånd inför hämtning kan anläggningen pla-
ceras längre från fordonets uppställningsplats. 
 
Vid hämtning av avfall ska den fria höjden vara minst 10 meter över 
kranfordonet, och hålla minst samma höjd mellan kranfordonets upp-
ställningsplats och behållaren eller anläggningen. Det får inte finnas 
hinder nära den sträcka som behållaren lyfts från behållarplatsen till 
fordonet. 
 
Uppställningsplatsen ska ha lämpligt underlag som ger tillräcklig bä-
righet när kranfordon ska lyfta behållaren. 

Åtgärder inför hämtning 

Tömning av kärl eller container 

33 § Behållare ska placeras enligt instruktioner från kommunens av-
fallsorganisation så att hämtning kan ske med de fordon som används 
i kommunens insamlingssystem och att hämtning underlättas, se även 
40–41 §§.  
 
Behållare ska placeras väl synligt senast klockan 06.00 på hämtnings-
dagen, om inte annat har överenskommits med kommunens avfallsor-
ganisation.  
 
34 § Behållare ska vara fri från snö och is vid hämtningstillfället. 
 
35 § Dragvägen, som kärlet eller slangen för slamtömning behöver 
dras av den som utför hämtningen, ska inför hämtning hållas fri från 
hinder, röjas från snö och hållas halkfri. 
 
36 § Transportvägen för hämtningsfordon ska inför hämtning ha fri 
sikt, hållas fri från hinder, såsom grenar över vägområdet, fordon som 
blockerar hämtstället och liknande, samt röjas från snö och hållas 
halkfri. 

 

37  § Fastighetsinnehavaren ska försluta latrinbehållare och rengöra 
den på utsidan innan hämtning sker. 
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Tömning av små avloppsanläggningar, fettavskiljare och 
tank för mat- och fettavfall 

38  § Inför tömning ska fastighetsinnehavaren förbereda anlägg-
ningen så att tömning kan ske med det fordon som används. Slangan-
slutning ska ha en klokoppling av den typ som används i kommunen.  
 
Små avloppsanläggningar, fettavskiljare och tankar för matavfall ska 
vara lätt tillgängliga för tömning. Lock eller manlucka som öppnas ma-
nuellt får inte vara övertäckt eller fastfruset när tömning ska ske. Lock 
eller manlucka får väga högst 15 kg, om inte särskilda skäl föreligger. 
Om brunnen eller tanken öppnas genom att locket kan dras åt sidan 
får locket väga högst 35 kg, om inte särskilda skäl föreligger.  
 
Tydliga instruktioner som behövs i samband med tömning ska tillhan-
dahållas av fastighetsinnehavaren i god tid innan tömning och ska fin-
nas tillgängliga i direkt anslutning till anläggningen. När anläggningen 
är belägen utanför fastigheten ska den vara markerad med skylt som 
anger till vilken fastighet anläggningen tillhör. 
 
Fastighetsinnehavaren är skyldig att vidta erforderliga åtgärder för att 
skydda sin anläggning från skador vid tömning. 
 
Det åligger fastighetsinnehavaren att inför hämtningstillfället placera 
filterkassett eller annan flyttbar behållare som ska tömmas med for-
don utrustat med kran, inom längsta tillåtna avstånd enligt 30 §. 
 
Filtermaterial i lösvikt ska vara sugbart, i förekommande fall efter 
vattentillförsel. Efter hämtning av uttjänt filtermaterial från fosforfäl-
lor ska nytt filtermaterial tillföras anläggningen genom fastighetsinne-
havarens försorg. 
 
39 § Vattenfasen får lämnas kvar i slamavskiljare vid tömning om 
avvattningsteknik tillämpas vid tömning av avloppsanläggning. 

Hämtningsplats, gemensam plats, drag- och trans-
portvägar  

Hämtningsplats och dragväg 

40 § Hämtning av avfall under kommunalt ansvar sker:  
 

- vid fastighetsgräns vid väg som är farbar enligt § 46, 
- vid en med kommunens avfallsorganisation överenskommen 

plats eller  
- vid en av kommunen anvisad plats.  

 
Anvisning av plats görs av avfallsansvarig nämnd. 
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41   § Platsen där kärlet eller kärlen ställs upp inför hämtning ska vara 
belägen så nära platsen där hämtningsfordonet stannar som möjligt. 
Bestämmelser om avstånd för kärl gäller för alla avfallsslag som läm-
nas i kärl och som omfattas av kommunens ansvar. 
 
För slangdragning vid tömning av små avloppsanläggningar och fett-
avskiljare gäller 30 §. 
 
När hämtningsfordonet inte kan köras fram intill kärlet eller avfallsut-
rymmet för kärl, debiteras avgift för dragväg enligt kommunens avfall-
staxa i följande fall:  
 

- För en- och tvåbostadshus och fritidshus om avståndet översti-
ger 3 meter, om inte särskilda skäl föreligger. Avståndet får inte 
överstiga 30 meter, om inte särskilda skäl föreligger. 

 
- För flerbostadshus, verksamheter samt en- och tvåbostadhus 

som ingår i gemensamhetslösning, om avståndet överstiger 10 
meter. Avståndet får inte överstiga 30 meter, om inte särskilda 
skäl föreligger. 

 
Om det finns särskilda skäl kan avfallsansvarig nämnd, efter ansökan, 
besluta att avstånd får vara längre. 
 
42 § Fastighetsinnehavaren ska se till att den väg som kärlet eller 
slangen för slamtömning behöver dras av den som utför hämtningen 
hålls i sådant skick att kärl/slang utan svårighet kan förflyttas. Drag-
väg för kärl ska vara jämn, hårdgjord och utan trappsteg.  
 
43 § Enskild brygga som utnyttjas vid hämtning ska vara så dimens-
ionerad och hållas i sådant skick att den är möjlig att angöra av entre-
prenörens båt utan risk för skada. Platsen för angöring ska hållas fri 
från förtöjda båtar, tampar och bojar på hämtningsdagen.  
 

Gemensamma behållare och gemensamhetslösning 

44 § Två fastighetsinnehavare med en- och tvåbostadshus eller fritids-
hus, som bor nära varandra och som har samma typ av abonnemang, 
får dela ett abonnemang för fyrfackskärl och använda gemensamma 
avfallsbehållare under förutsättning att:  
 

- Ett normalt abonnemang med fyrfackskärl för en- och tvåbo-
stadshus eller fritidshus är tillräckligt för att samla in avfall från 
samtliga fastigheter som avser att dela abonnemang. 
 

- Fastighetsinnehavarna delar minst ett av fyrfackskärlen som in-
går i ett abonnemang. 
 

- Det är högst 500 meter mellan ordinarie uppställningsplatser 
för behållare vid egna abonnemang.  
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- Kraven om fyllnadsgrad och vikt i de här föreskrifterna uppfylls. 

 
- En av fastighetsinnehavarna förbinder sig att ansvara för upp-

ställningsplatsen för behållarna. 

 
Beställning görs hos kommunens avfallsorganisation. 
 
45 § Fastighetsinnehavare som ingår i samfällighetsförening får an-
vända en eller flera gemensamma avfallsbehållare under förutsättning 
att:  

- Bestämmelserna i dessa föreskrifter om farbar väg, fyllnadsgrad 
och vikt beaktas och att olägenheter för människors hälsa eller 
miljö inte uppstår. 
 

- Samfällighetsföreningen är betalningsansvarig för avfallshante-
ringen. 
 

- Samfällighetsföreningen ansvarar för uppställningsplats för, 
och skötsel av, behållare. 

Beställning görs hos kommunens avfallsorganisation. 
 

Transportvägar 

46 § Fastighetsinnehavaren ska se till att transportväg fram till den 
uppställningsplats som används vid hämtning, hålls i farbart skick.  
 
Enskild väg som utnyttjas vid hämtning av avfall under kommunalt 
ansvar ska vara så dimensionerad och hållas i sådant skick att den är 
farbar vid varje hämtningstillfälle, för de hämtningsfordon som nor-
malt används i hämtningsområdet. 
 
Riktlinjer för utformning av transportväg finns i Avfall Sveriges hand-
bok för avfallsutrymmen, www.avfallsverige.se. 
 
47 § Vägen ska ha en fri höjd på minst 4,5 meter. Träd och växtlighet 
får inte inkräkta på den fria höjden eller på den fria bredden. 
 

48 § Backning måste alltid kunna ske på ett betryggande sätt och end-
ast i undantagsfall samt i samband med vändning. Backning ska sär-
skilt undvikas intill gång- och cykelbanor, lekplatser, bostadsområden, 
skolor, förskolor eller äldreboende. 
 
49 § Om farbar väg inte kan upprättas ska fastighetsinnehavaren av-
lämna avfallet på plats som överenskommes med kommunens avfalls-
organisation eller anvisas enligt 40 §. 
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Hämtningsområde och hämtningsintervall 

50 § Kommunen utgör två hämtningsområden som visas på översikts-
kartan i bilaga 4. 
  
Hämtningsområde 1 utgörs av fastlandet samt Dävensö. För bo-
ende på Dävensö sker hämtning av avfall under kommunalt ansvar på 
fastlandet.  
  
Hämtningsområde 2 utgörs av övriga öar och klubbholmar. Där 
sker hämtning av avfall under kommunalt ansvar på av avfallsansvarig 
nämnd anvisade platser. 
 
51   § Avfall ska transporteras bort från fastighet så ofta att olägenhet 
för människor hälsa och miljön inte uppstår. Hämtning av avfall under 
kommunalt ansvar sker med de intervall som framgår av bilaga 3. 

Åtgärder om föreskrifter inte följs 

52 § Fastighetsinnehavare är skyldig att rätta sig efter dessa föreskrif-
ter och instruktioner från kommunens avfallsorganisation om hante-
ring av avfall under kommunalt ansvar som uppkommer inom fastig-
het, så att kommunen kan fullgöra sin bortforslingsskyldighet. 
 
53 § Om föreskrifterna inte följs, exempelvis vid felsortering, dåligt 
eller felaktigt emballerat avfall, felplacerad, överfull eller för tung be-
hållare har kommunens avfallsorganisation rätt att lämna kvar avfallet 
för att fastighetsinnehavaren ska rätta till felet eller att hämta avfallet 
på annat sätt än det ordinarie, mot särskild avgift enligt avfallstaxan. 
 
Avfallet ska efter rättelseåtgärder från fastighetsinnehavaren eller an-
nan som använder fastigheten hämtas antingen vid nästa ordinarie 
hämtningstillfälle eller efter beställning av extrahämtning mot avgift.  
 
54 § Om transportväg inte är framkomlig vid hämtningstillfället ute-
blir hämtningen. Nedan anges exempel på tillfälliga hinder och hur det 
påverkar avfallshämtningen: 

- Om vägen inte är farbar på grund av dålig väderlek, snö eller 
halka, utförs hämtning så snart som möjligt efter att väghålla-
ren snöröjt eller halkbekämpat vägen. 

- Om vägen inte är farbar på grund av hinder som fastighetsinne-
havaren råder över, kan fastighetsinnehavaren beställa extra 
hämtning mot avgift enligt kommunens avfallstaxa, när hindret 
har undanröjts. 

- Om vägen inte är farbar på grund av hinder som fastighetsinne-
havaren inte råder över, utförs hämtning så snart som möjligt 
efter att hindret är undanröjt och entreprenören har fått känne-
dom om att vägen är farbar. 
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55 § Vid upprepade tillfällen när föreskrifterna inte följs kan avfalls-
ansvarig nämnd besluta att abonnemanget ska ändras. 

Särskilt om avfall under kommunalt ansvar från verk-
samheter 

56 § Avfall under kommunalt ansvar från verksamheter ska hållas 
skilt från annat avfall. För avfall under kommunalt ansvar från verk-
samheter gäller 5–71 §§ och bilaga 1–3 om ej annat anges i dessa före-
skrifter. 

Verksamhetsavfall och annat avfall 

Uppgiftsskyldighet 

57   § Den som bedriver en yrkesmässig verksamhet inom kommunen 
som ger upphov till annat avfall än avfall under kommunalt ansvar, 
ska på begäran lämna de uppgifter om arten, sammansättningen, 
mängden eller hanteringen av avfallet som behövs som underlag för 
kommunens renhållningsordning. 
 
Enligt 24 § avfallsförordningen ska den som är innehavare av en hamn 
lämna uppgift om behovet av avfallshantering enligt 23 § avfallsförord-
ningen till kommunen. Uppgifterna ska lämnas till kommunens av-
fallsorganisation. 

Undantag 

Handläggning av anmälnings- och ansökningsärenden 

58 § Undantag från dessa föreskrifter kan medges under förutsättning 
att särskilda skäl föreligger och att det inte medför risk för olägenhet 
för människors hälsa eller miljön. 
 
Anmälan eller ansökan om undantag från avfallsföreskrifterna hand-
läggs av tillsynsansvarig nämnd om inte annat anges i 62-71 §§. 
 
59 § Anmälan eller ansökan om eget omhändertagande av avfall, en-
ligt 62-63 §§ på den egna fastigheten ska vara skriftlig och innehålla 
uppgifter om vilka avfallsslag och de beräknade avfallsmängderna som 
avses omhändertas samt en redogörelse för på vilket sätt omhänderta-
gandet ska ske så att eventuell påverkan på miljön och människors 
hälsa kan bedömas. 
 
60 § Beviljade undantag är personliga och upphör att gälla: 

- vid ägarbyte av fastigheten 
- om avfallet inte omhändertas på det sätt som angivits 
- om förutsättningarna inte längre är uppfyllda 
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- efter tidsperiod som anges i beslut från tillsynsmyndigheten 
- om olägenheter för människors hälsa eller miljön uppstår 

Kompostering, annan återvinning eller bortskaffande av 
visst avfall under kommunalt ansvar 

61   § Trädgårdsavfall från fastigheten får komposteras på fastigheten 
utan särskild anmälan. 
 
62 § Fastighetsinnehavare som själv avser att kompostera matavfall 
och liknande avfall från fastigheten på sin fastighet, ska anmäla detta 
till tillsynsansvarig nämnd. 
 
Kompostering av matavfall och liknande avfall på fastigheten ska ske i 
skadedjurssäker behållare som kan användas året runt på sådant sätt 
att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår.  
 
63 § Eget omhändertagande av avloppsfraktioner som till exempel 
kompostering av latrin, uppsamling av urin eller eget omhänderta-
gande av slam och filtermaterial får, efter ansökan till tillsynsansvarig 
nämnd, ske i särskild därför avsedd anläggning på fastigheten. Om-
händertagandet ska ske på sådant sätt att näringsämnen kan tillgodo-
göras samt att olägenhet för människors hälsa eller miljön, eller nä-
ringsläckage, inte uppstår. 
 
Ansökan ska innehålla en komplett beskrivning av anläggningen. 
 
64 § Installation av matavfallskvarnar kopplade till det kommunala 
avloppsnätet eller till tank för mat- och fettavfall kräver skriftligt med-
givande av avfallsansvarig nämnd. 

 

Matavfallshantering med matavfallskvarn kopplat till små avloppsan-
läggningar regleras av tillsynsansvarig nämnd. 
 

Undantag från krav på utsortering av matavfall 

65 § Fastighetsinnehavare som av byggnadstekniska eller andra skäl 
inte kan införa sortering av matavfall i separat behållare eller fack, kan 
efter ansökan om undantag till avfallsansvarig nämnd beviljas att 
lämna restavfall utan att sortera ut matavfall. Undantaget gäller för en 
period om längst två år från det datum beslut är taget. 
 

Undantag för gemensamma behållare och gemensamhets-
lösning 

66 § Denna paragraf gäller fastighetsinnehavare som inte kan an-
vända gemensamma behållare eller gemensamhetslösning enligt 44 § 
eller 45 §.  
 
Fastighetsinnehavare, med närliggande fastigheter, kan efter ansökan 
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till avfallsansvarig nämnd medges rätt att använda gemensamhetslös-
ning med gemensamma avfallsbehållare under förutsättning att:  
 

- Kraven om fyllnadsgrad och vikt i de här föreskrifterna uppfylls. 
- En av fastighetsinnehavarna förbinder sig att ansvara för upp-

ställningsplatsen för behållarna. 

 
Ansökan ska undertecknas av samtliga fastighetsinnehavare och läm-
nas till den avfallsansvariga nämnden. 
 

Utsträckt hämtningsintervall 

67 § För små avloppsanläggningar kan fastighetsinnehavare, efter an-
sökan till tillsynsansvarig nämnd medges utsträckt hämtningsintervall 
för avfall från anläggningen. Förlängt intervall kan medges under för-
utsättning att nämnden utifrån ansökan med uppgifter om anlägg-
ningens belastning och beskaffenhet kan bedöma att hämtning inte be-
höver utföras med ordinarie intervall, utan risk för olägenhet för män-
niskors hälsa eller miljön. Det är fastighetsinnehavarens ansvar att 
hämtning anpassas till anläggningens behov. 
 
Ansökan ska vara nämnden tillhanda minst 2 månader innan förlängt 
hämtningsintervall kan börja gälla. 
 
Medgivandet gäller i högst 5 år, därefter måste en ny ansökan lämnas 
in. 
 
68 § För fettavskiljare och tank för mat- och fettavfall, kan fastighets-
innehavare, efter ansökan till avfallsansvarig nämnd medges utsträckt 
hämtningsintervall för avfall från anläggningen. Förlängt intervall kan 
medges under förutsättning att det utifrån ansökan med uppgifter om 
anläggningens belastning och beskaffenhet kan bedömas att hämtning 
inte behöver utföras med ordinarie intervall, utan risk för olägenhet 
för människors hälsa eller miljön och utan risk för att hämtning för-
svåras eller att tekniska problem på avloppsnätet uppstår. Det är fas-
tighetsinnehavarens ansvar att hämtning anpassas till anläggningens 
behov. 
 
Ansökan ska vara avfallsansvarig nämnd tillhanda minst 2 månader 
innan förlängt hämtningsintervall kan börja gälla. 
 
Medgivandet gäller i högst 5 år, därefter måste en ny ansökan lämnas 
in. 

Uppehåll i hämtning 

Mat- och restavfall samt förpackningar  
69 § Uppehåll i tömning av fyrfackskärl eller andra behållare för mat- 
och restavfall kan medges efter ansökan till avfallsansvarig nämnd. 
Ansökan ska ha inkommit senast en månad före den avsedda uppe-
hållsperiodens startdatum. Uppehåll i hämtning kan medges för högst 
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5 år i taget. Medgivande till uppehåll i hämtning innebär inte befrielse 
från debitering av grundavgift i enlighet med fastställd avfallstaxa. 
 
Uppehåll i hämtning från permanentbostad kan efter ansökan medges 
fastighetsinnehavare om fastigheten inte kommer att utnyttjas under 
en sammanhängande tid om minst sex månader. 
 
Uppehåll i hämtning från fritidsbostad kan medges fastighetsinneha-
vare om fastigheten inte kommer att utnyttjas under hela hämtnings-
säsongen. 
 
Uppehåll i hämtning från verksamhet kan medges om verksamhet inte 

kommer att bedrivas under en sammanhängande tid om minst en må-

nad. 

 
Slam och fosforfiltermaterial 
70 § Uppehåll i hämtning av slam eller fosforfiltermaterial från små 
avloppsanläggningar kan medges efter ansökan till avfallsansvarig 
nämnd. Ansökan ska ha inkommit senast 2 månader före den avsedda 
uppehållsperiodens startdatum. Uppehåll i hämtning kan medges för 
högst 5 år i taget.  
 
Uppehåll kan tillåtas under förutsättning att fastigheten inte kommer 
nyttjas under en sammanhängande period av minst tolv månader. 
 
En förutsättning för uppehåll är att fastigheten inte har använts sedan 
förra tömningen eller att tömning sker innan uppehållet inleds för att 
det inte ska finnas avfall i anläggningen när uppehållet börjar gälla. 

Eget omhändertagande och befrielse från skyldigheten att 
överlämna avfall under kommunalt ansvar till kommunen 

71  § Kommunen får efter ansökan till den tillsynsansvariga nämnden, 
om det finns särskilda skäl, medge dispens för fastighetsinnehavare 
från förbudet i 15 kap. 24 § 1 st. miljöbalken om den som ska hantera 
avfallet med stöd av dispensen kan göra det på ett hälso- och miljö-
mässigt godtagbart sätt. 
 
Ansökan ska innehålla uppgifter om vilka avfallsslag som avses. Om 
ansökan omfattar allt avfall som uppstår på fastigheten får fastighets-
innehavaren inte använda kommunens kretsloppscentral eller andra 
avfallstjänster under tiden som undantaget gäller. 

Ikraftträdande 

Dessa föreskrifter träder i kraft den 2023-03-01 då avfallsföreskrifter 
för Upplands-Bro kommun beslutade av Kommunfullmäktige 2020-
06-10 § 78 upphör att gälla. Beslut om undantag enligt tidigare före-
skrifter gäller tills vidare om inte annat anges i beslut eller tills förut-
sättningarna förändras. 
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Bilaga 1 Definitioner 
 
Med kommunalt avfall avses detsamma som i 15 kap. 3 § miljöbal-
ken, det vill säga avfall som kommer från hushåll och sådant avfall 
från andra källor som till sin art och sammansättning liknar avfall från 
hushåll, med undantag för vad som anges i 15 kap. 3 § 1–6 punkterna. 
I kommunalt avfall ingår till exempel mat- och restavfall, grovavfall 
och farligt avfall från hushåll och liknande avfall från verksamheter. 
Dessa föreskrifter avser inte avfall som finansieras med skattemedel, 
till exempel avfall från gaturenhållning. 
 
Med avfall under kommunalt ansvar avses sådant avfall som 
kommunen ansvarar enligt 15 kap. 20 § miljöbalken, det vill säga kom-
munalt avfall från hushåll och sådant avfall från andra källor som till 
sin art och sammansättning liknar avfall från hushåll, avloppsfrakt-
ioner och filtermaterial från enskilda avloppsanläggningar, som är di-
mensionerade för högst 25 personekvivalenter, latrin från torrtoaletter 
och jämförliga lösningar och bygg- och rivningsavfall som inte produ-
cerats i en yrkesmässig verksamhet.  
 
Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller 
den som enligt 1 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska an-
ses som fastighetsägare, till exempel tomträttsinnehavare och samfäl-
lighetsförening. 
 
Med nyttjanderättshavare avses den som, utan att omfattas av be-
greppet fastighetsinnehavare, har rätt att bruka eller nyttja fastighet. 
 
Med den avfallsansvariga nämnden avses kommunens Tekniska 
nämnd. 
 

Med den tillsynsansvariga nämnden avses kommunens Bygg- och 
miljönämnd. 
 
Med kommunens avfallsorganisation avses Samhällsbyggnads-
kontoret som kommunen har gett i uppdrag att sköta det kommunala 
avfallsansvaret. 
 
Med entreprenör avses den eller dem som kommunen anlitar för 

hantering av avfall under kommunalt ansvar.  

 
Med behållare avses kärl, container, bottentömmande behållare ovan 
eller under mark, säck, latrinbehållare, fettavskiljare eller annan an-
ordning för uppsamling av avfall under kommunalt ansvar. 
 
Med gemensamhetslösning avses en eller flera behållare som om-
fattar större volym än ett normalt abonnemang för en- och tvåbostads-
hus och som används av avfallslämnare för flera fastigheter.  
 
Med små avloppsanläggningar avses sluten tank, slamavskiljare, 
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fosforfälla, minireningsverk och andra motsvarande anläggningar som 
ger upphov till avfall under kommunalt ansvar. Oljeavskiljare, fettav-
skiljare och latrinkärl innefattas inte i detta begrepp. 
  
Med tank för mat- och fettavfall avses anläggning för hantering av 

kvarnat matavfall. Det kan vara en sluten tank för uppsamling av kvar-

nat matavfall eller en kombitank, en särskild anläggning för avskilj-

ning av mat- och fettavfall från avloppsvatten.  
 
Med kretsloppscentral (KLC) eller återvinningscentral (ÅVC) avses 
en bemannad plats där hushåll får lämna grovavfall, trädgårdsavfall, 
el-avfall, farligt avfall och bygg- och rivningsavfall som omfattas av 
kommunalt ansvar. Avfallslämnaren sorterar själv avfallet i olika be-
hållare, enligt instruktioner på plats. Restavfall och matavfall får inte 
lämnas på KLC. Verksamheter får lämna grovavfall och små mängder 
bygg- och rivningsavfall mot avgift.  
 

För definitioner av andra termer och begrepp som används i dessa fö-
reskrifter hänvisas till 15 kap. miljöbalken och avfallsförordningen.  
 
Ytterligare definitioner och information om avfallshantering finns i 
kommunens avfallsplan och på kommunens hemsida. 
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Bilaga 2 Anvisningar om sortering, emballering och överlämning 
 

Krav på sortering 
Fastighetsinnehavare ska sortera ut avfallsslag enligt tabellen nedan och hålla det skilt från varandra. Hur avfallet ska emballeras 
och var det ska lämnas framgår i tabellen. 
 
Avfallsslag Beskrivning Krav på emballering Instruktion för  

lämning/hämtning 

Bygg- och riv-
ningsavfall  
från privatperson 
som själv gjort om- 
eller nybyggnat-
ioner på sin fastig-
het utan att anlita 
yrkesmässig hjälp, 
till exempel hant-
verkare 

Med bygg- och rivningsavfall 
avses avfall som uppkommer 
vid bygg- och anläggningsverk-
samhet, vid rivnings- och reno-
veringsarbeten samt jord- och 
schaktmassor.  

 
Bygg- och rivningsavfall som 
inte producerats i en yrkes-
mässig verksamhet omfattas av 
kommunalt ansvar enligt 15 
kap. 20 § miljöbalken. 

Bygg- och rivningsavfall ska nor-
malt lämnas utan att emballeras. 

Privatperson får själv transportera bygg- och riv-
ningsavfallet till återvinningscentralen i kommu-
nen, när mängden avfall inte överskrider vad som 
kan transporteras med personbil och släpvagn. 
Vissa typer av avfall tas inte emot vid återvinnings-
centralen utan hänvisas till annan mottagare. Det 
gäller för till exempel asbest och stubbar. 
 
Fastighetsinnehavare får beställa hämtning av 
bygg- och rivningsavfall av någon av de entrepre-
nörer som kommunen har godkänt. 
 
Bygg- och rivningsavfall ska sorteras i minst frakt-
ionerna trä, mineral (som består av betong, tegel, 
klinker, keramik eller sten), metall, glas, plast och 
gips och i övrigt enligt anvisningar från kommu-
nens avfallsorganisation. 

 
Farligt avfall ska sorteras ut från bygg- och riv-
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Avfallsslag Beskrivning Krav på emballering Instruktion för  
lämning/hämtning 
ningsavfall och lämnas som farligt avfall. Förpack-
ningar ska sorteras ut och lämnas som förpack-
ning. 

Elavfall Med elavfall avses apparater 
med sladd och/eller batterier, 
det vill säga detsamma som i 13 
§ förordningen (2014:1075) om 
producentansvar för elutrust-
ning. 
 

Elavfall ska alltid sorteras bort och 
hållas skiljt från annat avfall, till 
exempel restavfall eller grovavfall. 

El- och elektronikavfall och små batterier kan 
lämnas till kommunens kretsloppscentral, till 
mobil insamling, i batteriholk eller i Samlaren 
som finns i Kommunhusen.   
 
Hämtning från fastighet kan göras efter beställ-
ning. 
 
Fastighetsinnehavare med flerbostadshus kan be-
ställa abonnemang med hämtning av elavfall en 
gång per månad från hämtningsplats som ordnas 
av fastighetsinnehavaren enligt kommunens an-
visningar. 

 
Farligt avfall Med farligt avfall avses ett 

ämne eller föremål som är av-
fall och som är markerat med * 
i bilaga 4 till avfallsförord-
ningen, till exempel kemikalier, 
målarfärger, spillolja, lösnings-
medel, asbest och bekämp-
ningsmedel. 

Farligt avfall ska vara tydligt 
märkt med uppgift om innehåll el-
ler lämnas i uppmärkt behållare. 
Olika typer av farligt avfall får inte 
blandas inom samma kolli eller i 
samma flaska. 
 

Farligt avfall lämnas till kommunens kretslopps-
central eller till mobil insamling.  
 
Fastighetsinnehavare kan beställa hämtning från 
fastigheten vid fyra tillfällen per år mot avgift. 
Kommunens avfallsorganisation meddelar hämt-
ningsschema. 
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Avfallsslag Beskrivning Krav på emballering Instruktion för  
lämning/hämtning 

Förpackningar  Förpackningar är en produkt 
tillverkad för att skydda, han-
tera, leverera och presentera en 
vara. Förpackningar som avses 
här är gjorda av papp, papper, 
kartong, wellpapp, hård- och 
mjukplast, glas, metall eller 
aluminium. 
 
 

Varje materialslag ska sorteras ut 
för sig. Avfallet som lämnas i be-
hållare eller i avsett fack får inte 
packas så hårt att det blir svårt att 
tömma.  
 
Förpackningar ska läggas löst i be-
hållare eller fack. Förpackningar 
av plast får packas i plastpåse. 
 

Enligt 3 kap. 4-4f §§ avfallsförordningen ska alla 
avfallslämnare sortera ut förpackningar och lämna 
till återvinning.  
 
Förpackningar som läggs i behållare vid fastig-
heten ska läggas i avsett fack eller behållare, enligt 
anvisning från den som tillhandahåller insam-
lingssystemet. 
 
Större förpackningar eller om förpackningar av 
annat skäl inte kan lämnas i behållare nära fastig-
heten ska detta lämnas vid återvinningsstation el-
ler annan plats som producentorganisation eller 
kommunen tillhandahåller. 
 
Sortering av förpackningar och returpapper är ob-
ligatorisk i fastigheter där kommunen driver verk-
samhet.  
 

Förbrukade 
sprutor och ka-
nyler 

 Förbrukade sprutor och kanyler 
ska läggas i särskilda behållare 
som tillhandahålls av apotek.  
 

Lämnas till apotek 

Grovavfall Med grovavfall avses avfall un-
der kommunalt ansvar som är 
så tungt eller skrymmande eller 
har egenskaper som gör att det 

Grovavfall ska förses med märk-
ning som klargör att det är fråga 
om grovavfall. 
 

Grovavfall lämnas på kretsloppscentral eller häm-
tas sorterat vid fastigheten efter beställning.  
 
Grovavfall för separat borttransport ska lämnas 
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Avfallsslag Beskrivning Krav på emballering Instruktion för  
lämning/hämtning 

inte är lämpligt att samla in till-
sammans med restavfall och 
som inte utgörs av bygg- och 
rivningsavfall. 

 enligt anvisningar från kommunens avfallsorgani-
sation. Avfallet som ska hämtas från fastigheten 
ska kunna hanteras av en person och får väga max 
15 kg per kolli (gäller inte vitvaror avsedda för hus-
hållsbruk). 
 
I flerbostadshus ska fastighetsinnehavaren anvisa 
de boende lämplig uppsamlingsplats för grovavfall 
inom eller i anslutning till fastigheten. Fastighets-
innehavare av flerbostadshus kan beställa abonne-
mang med schemalagd hämtning av grovavfall i 
kärl eller containrar av olika storlekar.  
 

Latrin Blandning av urin och fekalier 
från människor. I behållare får 
bara läggas latrin och toalett-
papper. 

Latrin ska samlas upp i täta behål-
lare. 
Latrinkärl får maximalt väga 15 
kg.  

Latrin får komposteras på den egna fastigheten ef-
ter ansökan enligt 63 §. 
 
Hämtning från fastigheten kan beställas. 
 

Matavfall Med matavfall avses allt biolo-
giskt nedbrytbart avfall som ut-
görs av avfall under kommunalt 
ansvar och som uppstår i livs-
medelshantering. Det är avfall 
från hushåll, restauranger, 
storkök och liknande.   
 

Matavfall från hushåll och verk-
samheter ska läggas i matavfalls-
påsar som tillhandahålls eller god-
känts av kommunens avfallsorga-
nisation. Påsen ska vara väl förslu-
ten så att avfallet inte kan spridas. 

Påse med matavfall läggs i behållare eller fack av-
sett för matavfall. 
Det är även möjligt att kompostera matavfall på 
den egna fastigheten. Kompostering av matavfall 

ska anmälas enligt 62 §.  
Hämtningsområde 2 är undantaget från insamling 
av matavfall. 
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Avfallsslag Beskrivning Krav på emballering Instruktion för  
lämning/hämtning 

Matfett, flytande 
 

Med flytande matfett avses till 
exempel frityroljor och annat 
flytande fett som används i 
samband med matlagning, när 
den mängd som ska kastas är 
mer än vad som kan torkas upp 
med hushållspapper. 

 

Flytande matfett samlas i genom-
skinlig, uppmärkt behållare med 
tättslutande lock, till exempel 
PET-flaska eller dunk. 

Behållaren kan lämnas på kretsloppscentral. 
 
Från hushåll får sådan behållare med maximalt en 
liter olja lämnas i restavfall. 

Blandat mat- 
och restavfall 
 

Med blandat mat- och restavfall 
avses restavfall som innehåller 
matavfall. För definition av 
restavfall, se nedan. 

Avfallet ska läggas i påse eller pa-
ket av lämpligt material och stor-
lek. Det paketerade avfallet ska 
vara väl förslutet så att avfallet 
inte kan spridas.  
 
Matavfall får endast läggas till-
sammans med restavfall om fas-
tigheten ligger inom hämtnings-
område 2 eller om fastighetsinne-
havaren har tecknat abonnemang 
för blandat mat- och restavfall.  

 

Fastighetsinnehavaren som har tecknat abonne-
mang för blandat mat- och restavfall får lägga 
matavfall tillsammans med restavfall. 
 
Fastighetsinnehavare på öar i hämtningsområde 2 
ska lämna blandat mat- och restavfall i säck, på 
plats som anvisas av kommunen. 
 
Blandat mat- och restavfall får inte lämnas på 
kretsloppscentral eller återvinningsstation. 

Restavfall Med restavfall avses det avfall 
som återstår när förpackningar, 
matavfall, farligt avfall, tid-
ningar/returpapper, el-avfall 
och annat avfall som omfattas 

Restavfall ska läggas i påse eller 
paket av lämpligt material och 
storlek. Det paketerade avfallet 
ska vara väl förslutet så att avfallet 
inte kan spridas.  
 

Restavfallet ska hållas skilt från material som kan 
återanvändas eller återvinnas. 
 
Restavfall lämnas i behållaren för restavfall eller i 
facket för restavfall i ett flerfackskärl. Avfallet 
hämtas och borttransporteras genom kommunens 
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Avfallsslag Beskrivning Krav på emballering Instruktion för  
lämning/hämtning 

av producentansvar, har sorte-
rats ut. Exempel på restavfall är 
diskborstar, trasiga leksaker, 
blöjor, utslitna skor eller 
dammsugarpåsar.  
 
Nedan anges några avfallsslag 
som får lämnas tillsammans 
med restavfall efter särskild 
emballering. 
 

försorg.  
 
Restavfall får inte lämnas på kretsloppscentral el-
ler återvinningsstation. 

 Döda sällskapsdjur Små sällskapsdjur och mindre 
mängder avfall från husbehovsjakt 
kan lämnas i behållare för restav-
fall om det är väl förpackat och 
ingen misstanke om smitta före-
kommer.  
 

Små sällskapsdjur får lämnas i behållare för 
restavfall. Större sällskapsdjur ska lämnas till vete-
rinär, särskild djurkremeringsanläggning eller an-
nan godkänd verksamhet för kremering. 
 
Mindre sällskapsdjur kan även grävas ner på den 
egna fastigheten, förutsatt att graven är så djup att 
djur hindras från att gräva upp kroppen, att ingen 
misstanke om smitta föreligger samt att det kan 
ske utan risk för olägenhet för människors hälsa 
eller miljön. Gällande föreskrifter från Jordbruks-
verket ska beaktas. 
 

 Askor, dammande avfall 
och dylikt 

Askor, dammande avfall och dylikt 
ska hanteras och emballeras på så-

Lämnas väl förpackat i behållare för restavfall. 
 
Glödande avfall får inte lämnas till kommunens 
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Avfallsslag Beskrivning Krav på emballering Instruktion för  
lämning/hämtning 

dant sätt att avfallet inte kan för-
orsaka störningar i omgivningen, 
till exempel genom att damma. 
 

avfallshantering. Aska och dylikt ska släckas, så att 
det inte fattar eld, och sedan emballeras ordentligt. 
 

 Stickande och skärande av-
fall, till exempel kasserade 
köksknivar, trasigt glas och 
porslin 
 

Ska förpackas i ett skyddande 
hölje så att ingen kan skadas 

Lämnas väl förpackat i behållare för restavfall. 

Tidningar/ 
returpapper 

Returpapper är tidningar, tid-
skrifter, direktreklam, kataloger 
och liknande produkter av pap-
per. Kuvert är inte returpapper 
bland annat eftersom klistret på 
kuvert är ett problem vid åter-
vinningen. 

Tidningar/returpapper ska läggas 
löst i behållare eller fack. Behål-
lare eller fack får inte fyllas så 
mycket att det blir för tungt. 

Tidningar/returpapper som läggs i behållare vid 
fastigheten ska läggas i avsett fack eller behållare, 
enligt anvisning från den som tillhandahåller in-
samlingssystemet. 
 
Om tidningar/returpapper inte kan lämnas i be-
hållare nära fastigheten ska detta lämnas vid åter-
vinningsstation eller annan plats som kommunen 
tillhandahåller. 
 
Enligt 3 kap. 3 § avfallsförordningen ska alla av-
fallslämnare sortera ut tidningar/returpapper och 
lämna till återvinning. 
 

Trädgårdsavfall Med trädgårdsavfall avses  
biologiskt avfall som uppstår i 
hushåll vid normalt nyttjande 

För abonnemang med hämtning 
av trädgårdsavfall i kärl, ska avfal-
let läggas löst i kärlet och inte 

Lämnas löst på kretsloppscentral enligt instrukt-
ioner från kommunens avfallsorganisation.  
 
Fastighetsinnehavare, i hämtningsområde 1, kan 
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Avfallsslag Beskrivning Krav på emballering Instruktion för  
lämning/hämtning 

av trädgård vid bostadsfastig-
heter. 

packas så hårt att tömningen för-
svåras.  
 
Vid kretsloppscentral ska avfallet 
lämnas oemballerat. 

beställa abonnemang med schemalagd hämtning 
av trädgårdsavfall i kärl.  
Julgranar hämtas enligt särskild anvisning. 
 
Invasiva arter får inte blandas med annat träd-
gårdsavfall. Sådant avfall ska hanteras enligt an-
visningar från kommunens avfallsorganisation. 
 

Övrigt avfall 
som omfattas av 
producentan-
svar* 
 

Till exempel däck och läkeme-
del. 

 Det ska sorteras, emballeras och lämnas enligt 
mottagarens instruktioner. 
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Bilaga 3 Hämtningsintervall  
I tabellerna nedan presenteras hämtningsintervall och hämtningspe-
riod för avfall från respektive kundgrupp. 
 

Tabell 1  Hämtningsintervall för en- och tvåbostadshus eller fri-
tidshus. Gäller fastighetsinnehavare som har eget 
abonnemang eller som delar ett abonnemang i hämt-
ningsområde 1. 

Avfallsslag Behållare  Hämtningsintervall 
för en- och tvåbo-
stadshus samt fri-
tidshus1 

Förpackningar, 
tidningar/returpapper, matavfall och 
restavfall 

Fyrfackskärl 12 Varannan vecka 

Förpackningar Fyrfackskärl 2 Var fjärde vecka 

Restavfall  Extrakärl, 
enfackskärl, 190 
liter 

Varannan vecka 

Blandat mat- och restavfall Enfackskärl, 190 
liter 

Varannan vecka 

Grovavfall Styckvis/kolli Efter beställning 

Elavfall  Efter beställning 

Trädgårdsavfall 370 liter kärl Med abonnemang: 
Varannan vecka under 
vecka 17 till 44. 

Julgranar Styckvis En gång efter jul från 
gemensamma 
uppsamlingsplatser 

Farligt avfall  Efter beställning  

Latrin Latrinkärl En gång per månad efter 
beställning under vecka 
16 till 41. Övrig tid efter 
beställning av extra 
hämtning.3 

 
1. Hämtning från fritidshus sker under perioden vecka 16 till vecka 41. 
2. Fyrfackskärl 1 kan hämtas var fjärde vecka om matavfall komposteras 

och anmälan har gjorts enligt § 62. 
3. Schemalagd hämtning av latrinbehållare sker en gång per månad under 

perioden vecka 16 till vecka 41, efter beställning senast en vecka före 
hämtningsveckan. Övrig tid sker hämtning efter särskild beställning. 

 
  



92 Revidering av avfallsföreskrifter - TN 20/0058-20 Revidering av avfallsföreskrifter : Förslag till nya avfallsföreskrifter

AVFALLSFÖRESKRIFTER  4 november 2022 
 

29 (32) 

Tabell 2  Hämtningsintervall för hushållsavfall från öarna Gräs-
holmen och Alholmen samt klubbholmar med säck-
hämtning, hämtningsområde 2. 

Avfallsslag Behållare  Hämtningsintervall  

Blandat mat- och restavfall Säck 160 liter Enligt schema, 14 gånger 
under perioden från maj 
till november 

 

Grovavfall Container  Efter beställning 

 

Elavfall Container  Efter beställning 

 

Farligt avfall Container  Efter beställning  
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Tabell 3  Hämtningsintervall för flerbostadshus, verksamheter 
och gemensamhetslösningar för en- och tvåbostads-
hus eller fritidshus 

Avfallsslag och 
behållare 

Ordinarie hämtning Hämtning ska 
ske minst 

Hämtning 
sker som 
oftast 

Restavfall    

Kärl En gång per vecka Var fjärde vecka för 
verksamheter 

Varannan vecka för 
flerbostadshus 

Tre gånger per 
vecka 

Container En gång per vecka Var fjärde vecka för 
verksamheter 

En gång per vecka 
för flerbostadshus 

Tre gånger per 
vecka 

Krantömda 
behållare 

En gång per vecka Var fjärde vecka Två gånger per 
vecka 

Matavfall    

Kärl Ska normalt hämtas med 
samma 
hämtningsintervall som 
för restavfall  

Varannan 
vecka 

Tre gånger 
per vecka 

Krantömda 
behållare 

Varannan vecka Varannan vecka En gång per 
vecka 

Grovavfall    

Kärl eller 
container 

Styckvis/kolli 

Med abonnemang: en 
gång per vecka 

Enstaka hämtning: efter 
beställning 

Med abonnemang: 
en gång per kvartal  

 

Med 
abonnemang:  
2 gånger per 
vecka  

Elavfall    

Kärl eller annan 
behållare 

Styckvis/kolli 

Med abonnemang: var 
fjärde vecka  

Enstaka hämtning: efter 
beställning 

  

 
Säsongshämtning förekommer för verksamheter och gemensamhetslöningar. 
Sommarsäsong är från och med vecka 16 till vecka 41. Vintersäsong är från 
vecka 49 till och med vecka 14. 
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Tabell 4  Hämtningsintervall slam- och fettavfall samt fosforfil-
termaterial. 

Avfallsslag Anläggning  Hämtningsintervall  

Slam Slamavskiljare med 
ansluten WC 

Minst en gång per år 

 Slutna tankar och 
urintankar 

 

Minst en gång per år 

 Slamavskiljare med anslutet 
bad-, disk- och 
tvättavloppsvatten (BDT) 

 

Minst vartannat år 

 Minireningsverk  En gång per år eller enligt 
tillverkarens rekommendation 

 

Filtermaterial Fosforfällor och andra 
jämförbara anordningar 

Enligt tillverkarens 
rekommendation 

 

Fettavfall Fettavskiljare Minst en gång varannan månad 
under den period som 
verksamheten är i drift. För 
säsongsverksamhet ska 
sluttömning även ske när 
verksamheten stänger. 
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Bilaga 4 Hämtningsområden 
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Bilaga 2 Anvisningar om sortering, emballering och överlämning 
Bilaga 3 Hämtningsintervall 
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AVFALLSFÖRESKRIFTER FÖR UPPLANDS-BRO KOMMUN 

Bemyndigande 

1 § Med stöd av 15 kap. 38, 39 och 41 §§ miljöbalken (1998:808) och 9 

kap. 1-2 §§ avfallsförordningen (2020:614) 74-75 §§ avfallsförord-
ningen (2011:927) meddelar kommunfullmäktige dessa avfallsföre-
skrifter för Upplands-Bro kommun.  

Inledande bestämmelser 

Kommunens ansvar för avfallshantering, tillsyn och inform-
ation 

2 § Den avfallsansvariga nämnden har verksamhetsansvar, enligt 15 
kap 20 § Miljöbalken, för hanteringen av avfall under kommunalt an-
svar hushållsavfall i kommunen, med särskilt ansvar för att avfall un-
der kommunalt ansvar hushållsavfall som utgörs av farligt avfall sam-
las in och transporteras till en behandlingsanläggning. Hantering av 
det avfall som omfattas av kommunens kommunalt ansvar utförs av 
kommunens avfallsorganisation och upphandlade entreprenörer. 
 
3 § Tillsynen över avfallshanteringen enligt 15 kap. miljöbalken och 
enligt föreskrifter meddelade med stöd av miljöbalken utförs av den 
tillsynsansvariga nämnden. 
 
4 § Kommunens avfallsorganisation informerar hushållen om krav 
och hantering avseende förpackningar, tidningar/returpapper och 
elavfall i enlighet med gällande producentansvar.  
 

Fastighetsinnehavares och nyttjanderättshavares ansvar 

5 § Fastighetsinnehavare är ansvarig gentemot kommunen för hante-
ring av avfall som uppkommer eller av andra skäl förekommer inom 
fastigheten och för att dessa föreskrifter följs.  
 
Vad som stadgas i dessa föreskrifter gällande fastighetsinnehavares 
ansvar ska i samma utsträckning gälla nyttjanderättshavare. 
 
6 § Ändring av ägandeförhållanden eller annan ändring som berör av-
fallshanteringen ska utan dröjsmål anmälas till kommunens avfallsor-
ganisation.  

 
7 § Fastighetsinnehavare är skyldig att i behövlig omfattning infor-
mera den eller dem som bor på eller är verksamma inom fastigheten 
om gällande regler för avfallshantering. 
 
8 § Avgift ska betalas för den insamling, transport, återvinning och 
bortskaffande av avfall som utförs genom kommunens försorg och i 
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enlighet med avfallstaxa som kommunen har antagit med stöd av 27 
kap. 4 § miljöbalken. 

Sortering, emballering och överlämning av hushålls-
avfallavfall under kommunalt ansvar 

Sortering av avfall 

9 § Fastighetsinnehavare ska sortera ut avfallsslag enligt bilaga 2 
och hålla det skilt från annat hushållsavfall. 
 
10  § Fastighetsinnehavare ska säkerhetsställa möjligheter att sortera 
ut och hålla åtskilda de avfallsfraktioner som ska sorteras ut enligt  
bilaga 2.  
 
11 § Verksamheter, där det inte uppstår matavfall och där mängden 
restavfall ryms inom abonnemanget 140 liters kärl, undantas från krav 
på att lämna matavfall i separat behållare utan krav på ansökan om 
undantag.   
 
I sådan livsmedelsanläggning som avses i livsmedelslagen och där livs-
medel tillhandahålls konsumenter, kunder, elever, patienter eller lik-
nande, ska matavfall alltid sorteras ut. 
 

Emballering och vikt 

12 § Fastighetsinnehavare samt hushåll och verksamheter har an-
svar för att emballera och överlämna avfall enligt bilaga 2. Avfall 
ska vara väl emballerat så att skada, arbetsmiljöproblem eller olägen-
het för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. 
 
13 § I behållare och utrymme för avfall får endast läggas sådant avfall 
för vilket behållaren och utrymmet är avsedd.  
 
Behållare får inte fyllas mer än att den kan stängas helt. Den får inte 
heller vara så tung att det kan bli svårigheter att flytta den eller att ar-
betsmiljökrav inte kan tillgodoses. Mer information om dragmot-
stånd och maxvikter för behållare ges av kommunens avfallsorgani-
sation. 
 
Avfall som samlas in i behållare får inte packas så hårt att det blir 
svårt att tömma den. 
 
14 § Fastighetsinnehavare med en- och tvåbostadshus eller fritidshus 
med egna abonnemang och som tillfälligt har för mycket restavfall kan 
använda extra säck, mot avgift, och efter beställning. Säcken ställs ut 
bredvid ordinarie behållare. Hämtning sker i samband med nästkom-
mande ordinarie hämtningstillfälle. 
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Fastighetsinnehavare med flerbostadshus, gemensamhetslösning el-
ler verksamhet och som tillfälligt har för mycket restavfall kan be-
ställa extra tömning av ordinarie behållare, mot avgift. 
 

Skyldighet att överlämna hushållsavfall under kommunalt 
ansvar 

15 § Hushållsavfall Avfall under kommunens kommunalt ansvar ska 
lämnas till kommunens insamlingssystem om inte annat sägs i dessa 
föreskrifter. 
 
Utsorterade avfallsslag hämtas vid fastigheten, vid överenskommen el-
ler anvisad plats enligt § 40 eller lämnas på plats som anvisas i  
bilaga 2.  
 
Det utsorterade avfallet ska transporteras bort så ofta att olägenhet för 
människors hälsa och miljön inte uppstår. Hämtningsintervallet, stor-
lek och antal behållare ska motsvara behovet av borttransport av hus-
hållsavfall från fastigheten.  

Anskaffande, ägande och skötsel av behållare, anord-
ning och anläggning 

Anskaffande och ägande 

16  § I kommunen får endast de behållare användas som anges i avfall-
staxan och som kan tömmas med de insamlingsfordon som används i 
kommunens insamlingssystem.  
 
17  § Fastighetsinnehavaren ska beställa de behållare, enligt 16 §, och 
det hämtningsintervall, enligt 0 §, som motsvarar fastighetens behov, i 
sådan utsträckning att bestämmelser om sortering, fyllnadsgrad och 
vikt följs.  
 

Om avfallsmängden som uppstår på fastigheten inte ryms i behållare 
med befintligt abonnemang får avfallsansvarig nämnd besluta om änd-
ringar av antal behållare, storlek på behållare eller intervall för hämt-
ning.  
 
18  § Kärl och andra behållare som tillhandahålls av kommunens av-
fallsorganisation ägs också av kommunen. Övriga behållare anskaffas 
och ägs av fastighetsinnehavaren eller av entreprenören.  
 
Små avloppsanläggningar, fettavskiljare samt tank för mat- och fettav-
fall anskaffas, ägs och installeras av fastighetsinnehavaren. Avfalls-
kvarn för matavfall måste kombineras med tank för uppsamling av 
kvarnat matavfall eller med anläggning för avskiljning av mat- och 
fettavfall från avloppsvatten.   
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Underjordsbehållare, sopsugsanläggning samt andra behållare och an-
ordningar för avfallshantering ska godkännas av kommunens avfalls-
organisation innan installation. Fastighetsinnehavare ansvarar för och 
bekostar sådana installationer. 
 

Skötsel och tillsyn 

19 § Behållare, anläggningar, anordningar och utrymmen för avfallshante-

ring ska underhållas och ges regelbunden service. Det är viktigt för att:  

• Bibehålla god funktion 

• Uppfylla krav på god arbetsmiljö och för att  

• Minimera risken för skada eller olycksfall  

• Undvika buller, lukt och skadedjur  

• Behållaren eller anläggningen ska hålla den tänkta livslängden 
 
20 § Fastighetsinnehavaren ansvarar för, och bekostar, underhåll och 
service för anläggningar, anordningar och utrymmen för avfallshante-
ringen inom fastigheten.  
 
Fastighetsinnehavaren ansvarar för underhåll och service av alla be-
hållare som fastighetsinnehavaren själv äger, eller hyr från annan än 
kommunens avfallsorganisation. 
 
Fastighetsinnehavaren ansvarar för att anläggningar för små avlopp, 
fettavskiljare och tankar för mat- och fettavfall, sköts och att åtgärder 
vidtas, så att anläggningen uppfyller kraven på funktion och säkerhet. 
Fettavskiljare ska ha en skötselrutin och tömningar ska journalföras. 
Dokumentationen ska kunna visas upp vid tillsynsbesök för kommu-
nens tillsynsmyndighet.  
 
21 § Fastighetsinnehavaren är ansvarig för rengöring, åtgärder vid 
nedskräpning och tillsyn av samtliga behållare i avfallsutrymmen, eller 
vid annan plats där behållare som hör till fastigheten står. Missköts 
rengöringen, och fastighetsinnehavaren inte heller rengör efter att ha 
fått en uppmaning, får kommunens avfallsorganisation rengöra behål-
laren. Det sker på fastighetsinnehavarens bekostnad till självkostnads-
pris eller en avgift som bestäms av avfallstaxan. 
 
22 § När kommunens avfallsorganisation ska utföra underhåll eller 
byte av behållare ska dessa vara tillgängliga. 

 

23 § På behållare som är märkta för identifiering, får markeringarna el-
ler utrustning för elektronisk avläsning inte tas bort, förstöras eller gö-
ras oläsliga. 

Ny- och ombyggnation, installation och anläggande 

Planering 

24 § Vid ny- och ombyggnation ska bygglovshandläggare, kommunens 
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tillsynsmyndighet och kommunens avfallsorganisation kontaktas tidigt 
i planeringsskedet för samråd om placering och utformning.  
 
Det är särskilt viktigt vid ny- och ombyggnation av, eller som påverkar: 

• Avfallsutrymme, miljöhus och liknande 

• Behållare som ska tömmas med kran, till exempel underjords-
behållare  

• Gemensam avfallslösning för flera fastigheter 

• Små avloppsanläggningar, fettavskiljare, tank för mat- och fett-
avfall, eller dylikt 
 

 
I det fall det berör det kommunala avloppsnätet ska också VA-organi-
sationen underrättas. 
 
Vid utformning och placering av avfallsutrymme, anläggning eller be-
hållare ska hänsyn tas till vad som utgör en god arbetsmiljö vid hämt-
ning av avfall. Platsen där hämtningsfordonet stannar ska anpassas till 
den typ av behållare som ska hanteras på platsen, eller vilken anlägg-
ning som ska tömmas, samt storleken på hämtningsfordonet. 

Bestämmelser som särskilt ska tas hänsyn till är:  

• 9-11 §§ om sortering 

• 16-18 §§ om anskaffande och ägande av anläggning och behål-
lare 

• 25-32 §§ om anläggning och installation 

• 33-38 §§ om åtgärder inför hämtning  

• 40-42 §§ om hämtningsplats och dragväg 

• 46-49 §§ om transportvägar  
 
Ytterligare riktlinjer finns i ”Teknisk handbok” på kommunens hem-
sida, www.upplands-bro.se och i Avfall Sveriges ”Handbok om avfalls-
utrymme”, www.avfallsverige.se. 
 

Avfallsutrymmen 

25 § Avfallsutrymme ska svara mot fastighetens behov av förvaring, 
källsortering och borttransport. Avfallsutrymmen ska vara väl till-
tagna, med marginal för eventuella förändringar i hur fastigheten an-
vänds samt förändrade krav på sortering.  
 
Följande gäller vid dimensionering av avfallsutrymme för mat- och 
restavfall: 

• Flerbostadshus eller verksamhet ska vara dimensionerat för 
minst en veckas avfallsmängd. 

• En- och tvåbostadshus ska vara dimensionerat för minst två 
veckors avfallsmängd. 

 
När kärl används ska det finnas tillräckligt med plats runt varje kärl 
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för att kunna hantera dessa. Den fria gången mellan rader av kärl ska 
vara minst 1,5 meter och avståndet mellan varje kärl minst 6 cm på 
vardera sida.  
 
26 § Avfallsutrymmen ska placeras och utformas så att risken för skada 
och olycka begränsas, både för den som ska lämna och hämta avfall. 
 
Avfallsutrymmen får inte placeras så att avfall måste transporteras ge-
nom utrymmen där livsmedel hanteras. 
 
Vid nybyggnation ska dragväg för kärl mellan avfallsutrymmet och 
platsen där hämtningsfordonet stannar vara högst 10 meter om det 
inte finns särskilda skäl. Se även 41 § om avstånd mellan avfallsut-
rymme eller kärl och hämtningsfordon. 
 
27 § Trappsteg och trösklar ska inte förekomma. I undantagsfall kan 
tröskel vara kvar om den förses med ramp på båda sidor. Om trösklar 
behövs ska de vara så låga som möjligt för att underlätta för rullstols-
burna samt vid hämtning av avfall. 
 
Det ska finnas uppställningsanordning för dörrar som enkelt kan akti-
veras. Dörrar ska kunna öppnas inifrån utan nyckel.  
 

God belysning ska finnas i rum för kärl och andra behållare samt 
utanför avfallsutrymmen. Belysningsarmaturer ska placeras så att de 
inte döljs av dörrar eller portar.  
 
28 § Avfallsbehållare ska vara tydligt skyltade med uppgift om vilken 
typ av avfall som ska läggas i respektive behållare. 
 
Fastighetsinnehavare ansvarar för att skyltning och information är 
tydlig både för avfallslämnare och hämtningspersonal. 
 
29 § Kommunens avfallsorganisation och entreprenören ska ha till-
träde till de utrymmen i fastigheten där arbetet ska utföras. Nycklar, 
portkoder och dylikt ska tillhandahållas till kommunens avfallsorgani-
sation. 
 

Små avloppsanläggningar, anläggning med sugbart fosforfil-
termaterial, fettavskiljare eller tank för mat- och fettavfall 

30  § Avstånd mellan uppställningsplats för slambil och anslutnings-
punkt för tömning ska inte överstiga 10 meter såvida inte särskilda 
skäl föreligger. Höjdskillnaden mellan fordonets uppställningsplats 
och botten på anläggningen ska vara mindre än 6 meter, om inte sär-
skilda skäl föreligger. Befintliga anläggningar behöver inte byggas om, 
men det kan medföra särskilda avgifter enligt kommunens avfallstaxa. 
 
Anläggningen ska vara tillsluten på ett barnsäkert sätt och försedd 
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med de säkerhetsanordningar som behövs med hänsyn till anläggning-
ens beskaffenhet och belägenhet, men enkel att öppna för den som ska 
tömma.  
 
31 § Efter anslutning till kommunalt avloppsnät eller annan godkänd av-
loppsanläggning, som innebär att befintlig anläggning tas ur bruk, ska 
sluttömning ske. Fastighetsinnehavaren ansvarar för att sluttömning 
utförs. 
 

Underjordsbehållare, andra bottentömmande behållare eller 
filterkassett/säck 

32 § Vid installation av underjordsbehållare, andra bottentömmande 
behållare, eller anläggning med fosforfilterkassett eller säck för filter-
material, ska behållaren/anläggningen utformas så att den är åtkomlig 
för fordon utrustat med kran.  
 
Anläggande ska ske så att avståndet mellan kranfordonets uppställ-
ningsplats och behållarens lyftanordning inte överskrider 6 meter, om 
inte särskilda skäl föreligger.  Om fastighetsinnehavaren eller nyttjan-
derättshavaren själv placerar fosforfilterkassett eller säck för filter-
material inom angivet avstånd inför hämtning kan anläggningen pla-
ceras längre från fordonets uppställningsplats. 
 
Vid hämtning av avfall ska den fria höjden ska vara minst 10 meter 
över kranfordonet, och hålla minst samma höjd mellan kranfordonets 
uppställningsplats och behållaren eller anläggningen. Det får inte fin-
nas hinder nära den sträcka som behållaren lyfts från behållarplatsen 
till fordonet. 
 
Uppställningsplatsen ska ha lämpligt underlag som ger tillräcklig bä-
righet när kranfordon ska lyfta behållaren. 

Åtgärder inför hämtning 

Tömning av kärl eller container 

33 § Behållare ska placeras enligt instruktioner från kommunens av-
fallsorganisation så att hämtning kan ske med de fordon som används 
i kommunens insamlingssystem och att hämtning underlättas.  
 
Behållare ska placeras väl synligt senast klockan 06.00 på hämtnings-
dagen, om inte annat har överenskommits med kommunens avfallsor-
ganisation.  
 
34 § Behållare ska vara fri från snö och is vid hämtningstillfället. 
 
35 § Dragvägen, som kärlet eller slangen för slamtömning behöver dras 
av den som utför hämtningen, ska inför hämtning hållas fri från hin-
der, röjas från snö och hållas halkfri. 
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36 § Transportvägen för hämtningsfordon ska inför hämtning ha fri 
sikt, hållas fri från hinder, såsom grenar över vägområdet, fordon som 
blockerar hämtstället och liknande, samt röjas från snö och hållas 
halkfri. 

 

37 § Fastighetsinnehavaren ska försluta latrinbehållare och rengöra 
den på utsidan innan hämtning sker. 
 

Tömning av små avloppsanläggningar, fettavskiljare och 
tank för mat- och fettavfall 

38  § Inför tömning ska fastighetsinnehavaren förbereda anläggningen 
så att tömning kan ske med det fordon som används. Slanganslutning 
ska ha en klokoppling av den typ som används i kommunen.  
 
Små avloppsanläggningar, fettavskiljare och tankar för matavfall ska 
vara lätt tillgängliga för tömning. Lock eller manlucka som öppnas ma-
nuellt får inte vara övertäckt eller fastfruset när tömning ska ske. Lock 
eller manlucka får väga högst 15 kg, om inte särskilda skäl föreligger. 
Om brunnen eller tanken öppnas genom att locket kan dras åt sidan 
får locket väga högst 35 kg, om inte särskilda skäl föreligger.  
 
Tydliga instruktioner som behövs i samband med tömning ska tillhan-
dahållas av fastighetsinnehavaren i god tid innan tömning och ska fin-
nas tillgängliga i direkt anslutning till anläggningen. När anläggningen 
är belägen utanför fastigheten ska den vara markerad med skylt som 
anger till vilken fastighet anläggningen tillhör. 
 
Fastighetsinnehavaren är skyldig att vidta erforderliga åtgärder för att 
skydda sin anläggning från skador vid tömning. 
 
Det åligger fastighetsinnehavaren att inför hämtningstillfället placera 
filterkassett eller annan flyttbar behållare som ska tömmas med for-
don utrustat med kran, inom längsta tillåtna avstånd enligt 30 §. 
 
Filtermaterial i lösvikt ska vara sugbart, i förekommande fall efter 
vattentillförsel. Efter hämtning av uttjänt filtermaterial från fosforfäl-
lor ska nytt filtermaterial tillföras anläggningen genom fastighetsinne-
havarens försorg. 
 
39 § Vattenfasen får lämnas kvar i slamavskiljare vid tömning om 
avvattningsteknik tillämpas vid tömning av avloppsanläggning. 

Hämtningsplats, gemensam plats, drag- och trans-
portvägar  

Hämtningsplats och dragväg 

40 § Hämtning av avfall under kommunalt ansvarhushållsavfall sker:  
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- vid fastighetsgräns vid väg som är farbar enligt § 46, 
- vid en med kommunens avfallsorganisation överenskommen 

plats eller  
- vid en av kommunen anvisad plats.  

 
Anvisning av plats görs av avfallsansvarig nämnd. 
 
41 § Platsen där kärlet eller kärlen ställs upp inför hämtning ska vara 
belägen så nära platsen där hämtningsfordonet stannar som möjligt. 
Bestämmelser om avstånd för kärl gäller för alla avfallsslag som läm-
nas i kärl och som omfattas av kommunens ansvar. 
 
För slangdragning vid tömning av små avloppsanläggningar och fett-
avskiljare gäller 30 §. 
 
För en- och tvåbostadshus och fritidshus får avståndet inte överstiga 
1,5 meter. Om det finns särskilda skäl kan avfallsansvarig nämnd, efter 
ansökan, besluta att avstånd får vara längre. 
 
För flerbostadshus, verksamheter samt en- och tvåbostadhus som in-
går i gemensamhetslösning, ska kärl placeras högst 10 meter från plat-
sen där hämtningsfordonet normalt stannar. Om avståndet överstiger 
10 meter debiteras särskild avgift för dragväg enligt kommunens av-
fallstaxa. Avståndet får inte överstiga 30 meter.  
 
Om det finns särskilda skäl kan avfallsansvarig nämnd, efter ansökan, 
besluta att avstånd får vara längre. 
 
42 § Fastighetsinnehavaren ska se till att den väg som kärlet eller 
slangen för slamtömning behöver dras av den som utför hämtningen 
hålls i sådant skick att kärl/slang utan svårighet kan förflyttas. Drag-
väg för kärl ska vara jämn, hårdgjord och utan trappsteg.  
 
43 § Enskild brygga som utnyttjas vid hämtning ska vara så dimension-
erad och hållas i sådant skick att den är möjlig att angöra av entrepre-
nörens båt utan risk för skada. Platsen för angöring ska hållas fri från 
förtöjda båtar, tampar och bojar på hämtningsdagen.  
 

Gemensamma behållare och gemensamhetslösning 

44 § Två eller flera fastighetsinnehavare med en- och tvåbostadshus el-
ler fritidshus, som bor nära varandra och som har samma typ av abon-
nemang, får dela ett abonnemang för fyrfackskärl och använda gemen-
samma avfallsbehållare under förutsättning att:  
 
1. Ett normalt abonnemang med fyrfackskärl för en- och tvåbostads-

hus eller fritidshus är tillräckligt för att samla in avfall från samt-
liga fastigheter som avser att dela abonnemang. 
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2. Fastighetsinnehavarna delar båda fyrfackskärlen som ingår i ett 
abonnemang. 

3. Det är högst 500 meter mellan ordinarie uppställningsplatser för 
behållare vid egna abonnemang.  

4. Kraven om fyllnadsgrad och vikt i de här föreskrifterna uppfylls. 

5. En av fastighetsinnehavarna förbinder sig att ansvara för uppställ-
ningsplatsen för behållarna. 

 

Beställning görs hos kommunens avfallsorganisation. 
 
45  § Fastighetsinnehavare som ingår i samfällighetsförening får an-
vända en eller flera gemensamma avfallsbehållare under förutsättning 
att:  

1. Bestämmelserna i dessa föreskrifter om farbar väg, fyllnadsgrad 
och vikt beaktas och att olägenheter för människors hälsa eller 
miljö inte uppstår. 

2. Samfällighetsföreningen är betalningsansvarig för avfallshante-
ringen. 

3. Samfällighetsföreningen ansvarar för uppställningsplats för, och 
skötsel av, behållare. 

 
Beställning görs hos kommunens avfallsorganisation. 
 

Transportvägar 

46 § Fastighetsinnehavaren ska se till att transportväg fram till den 
uppställningsplats som används vid hämtning, hålls i farbart skick.  
 
Enskild väg som utnyttjas vid hämtning av avfall under kommunalt 
ansvar hushållsavfall ska vara så dimensionerad och hållas i sådant 
skick att den är farbar vid varje hämtningstillfälle, för de hämtnings-
fordon som normalt används i hämtningsområdet. 
 
Riktlinjer för utformning av transportväg finns i Avfall Sveriges hand-
bok för avfallsutrymmen, www.avfallsverige.se. 
 
47 § Vägen ska ha en fri höjd på minst 4,5 meter. Träd och växtlighet 
får inte inkräkta på den fria höjden eller på den fria bredden. 
 

48 § Backning måste alltid kunna ske på ett betryggande sätt och end-
ast i undantagsfall samt i samband med vändning. Backning ska sär-
skilt undvikas intill gång- och cykelbanor, lekplatser, bostadsområden, 
skolor, förskolor eller äldreboende. 
 
49 § Om farbar väg inte kan upprättas ska fastighetsinnehavaren av-
lämna avfallet på plats som överenskommes med kommunens avfalls-
organisation eller anvisas enligt 40 §. 
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Hämtningsområde och hämtningsintervall 

50 § Kommunen utgör två hämtningsområden som visas på översikts-
kartan i bilaga 4. 
  
Hämtningsområde 1 utgörs av fastlandet samt Dävensö. För bo-
ende på Dävensö sker hämtning av avfall under kommunalt ansvar på 
fastlandet.  
  
Hämtningsområde 2 utgörs av övriga öar och klubbholmar. Där 
sker hämtning av avfall under kommunalt ansvar på av avfallsansvarig 
nämnd anvisade platser. 
 
51 § Avfall ska transporteras bort från fastighet så ofta att olägenhet 
för människor hälsa och miljön inte uppstår. Hämtning av avfall under 
kommunalt ansvar hushållsavfall sker med de intervall som framgår av 
bilaga 3. 

Åtgärder om föreskrifter inte följs 

52 § Fastighetsinnehavare är skyldig att rätta sig efter dessa föreskrifter 
och instruktioner från kommunens avfallsorganisation om hantering av 
avfall under kommunalt ansvar hushållsavfall som uppkommer inom 
fastighet, så att kommunen kan fullgöra sin bortforslingsskyldighet. 
 
53 § Om föreskrifterna inte följs, exempelvis vid felsortering, dåligt el-
ler felaktigt emballerat avfall, felplacerad, överfull eller för tung behål-
lare har kommunens avfallsorganisation rätt att lämna kvar avfallet för 
att fastighetsinnehavaren ska rätta till felet eller att hämta avfallet på 
annat sätt än det ordinarie, mot särskild avgift enligt avfallstaxan. 
 
Avfallet ska efter rättelseåtgärder från fastighetsinnehavaren eller an-
nan som använder fastigheten hämtas antingen vid nästa ordinarie 
hämtningstillfälle eller efter beställning av extrahämtning mot avgift.  
 
54 § Om transportväg inte är framkomlig vid hämtningstillfället ute-
blir hämtningen. Nedan anges exempel på tillfälliga hinder och hur det 
påverkar avfallshämtningen: 

• Om vägen inte är farbar på grund av dålig väderlek, snö eller 
halka, utförs hämtning så snart som möjligt efter att väghålla-
ren snöröjt eller halkbekämpat vägen. 

• Om vägen inte är farbar på grund av hinder som fastighetsinne-
havaren råder över, kan fastighetsinnehavaren beställa extra 
hämtning mot avgift enligt kommunens avfallstaxa, när hindret 
har undanröjts. 

• Om vägen inte är farbar på grund av hinder som fastighetsinne-
havaren inte råder över, utförs hämtning så snart som möjligt 
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efter att hindret är undanröjt och entreprenören har fått känne-
dom om att vägen är farbar. 

 
55 § Vid upprepade tillfällen när föreskrifterna inte följs kan avfallsan-
svarig nämnd besluta att abonnemanget ska ändras. 

Särskilt om hushållsavfall under kommunalt ansvar 
från verksamheter 

56 § Avfall under kommunalt ansvar Hushållsavfall från verksamheter 
ska hållas skilt från annat avfall än hushållsavfall. För avfall under 
kommunalt ansvar hushållsavfall från verksamheter gäller 5–71 §§ och 
bilaga 1-3 om ej annat anges i dessa föreskrifter. 

Annat avfall än hushållsavfall från verksamheterVerk-
samhetsavfall och annat avfall 

Uppgiftsskyldighet 

57 § Den som bedriver en yrkesmässig verksamhet inom kommunen 
som ger upphov till annat avfall än avfall under kommunalt ansvar-
hushållsavfall, ska på begäran lämna de uppgifter om arten, samman-
sättningen, mängden eller hanteringen av avfallet som behövs som un-
derlag för kommunens renhållningsordning. 
 
Enligt 24 § avfallsförordningen ska den som är innehavare av en hamn 
lämna uppgift om behovet av avfallshantering enligt 23 § avfallsförord-
ningen till kommunen. Uppgifterna ska lämnas till kommunens av-
fallsorganisation.  

Undantag 

Handläggning av anmälnings- och ansökningsärenden 

58 § Undantag från dessa föreskrifter kan medges under förutsättning 
att särskilda skäl föreligger och att det inte medför risk för olägenhet 
för människors hälsa eller miljön. 
 
Anmälan eller ansökan om undantag från avfallsföreskrifterna hand-
läggs av tillsynsansvarig nämnd om inte annat anges i 62-71 §§. 
 
59 § Anmälan eller ansökan om eget omhändertagande av avfall, enligt 
0-63 §§ på den egna fastigheten ska vara skriftlig och innehålla uppgif-
ter om vilka avfallsslag och de beräknade avfallsmängderna som avses 
omhändertas samt en redogörelse för på vilket sätt omhändertagandet 
ska ske så att eventuell påverkan på miljön och människors hälsa kan 
bedömas. 
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60 § Beviljade undantag är personliga och upphör att gälla: 
- vid ägarbyte av fastigheten 
- om avfallet inte omhändertas på det sätt som angivits 
- om förutsättningarna inte längre är uppfyllda 
- efter tidsperiod som anges i beslut från tillsynsmyndigheten 
- om olägenheter för människors hälsa eller miljön uppstår 

Kompostering, annan återvinning eller bortskaffande av 
visst hushållsavfall under kommunalt ansvar 

61 § Trädgårdsavfall från fastigheten får komposteras på fastigheten 
utan särskild anmälan. 
 
62 § Fastighetsinnehavare som själv avser att kompostera matavfall 
och liknande avfall från fastigheten på sin fastighet, ska anmäla detta 
till tillsynsansvarig nämnd. 
 
Kompostering av matavfall och liknande avfall på fastigheten ska ske i 
skadedjurssäker behållare som kan användas året runt och på sådant 
sätt att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår.  
 
63 § Eget omhändertagande av avloppsfraktioner som till exempel 
kompostering av latrin, uppsamling av urin eller eget omhänderta-
gande av slam och filtermaterial får, efter ansökan till tillsynsansvarig 
nämnd, ske i särskild därför avsedd anläggning på fastigheten. Om-
händertagandet ska ske på sådant sätt att näringsämnen kan tillgodo-
göras samt att olägenhet för människors hälsa eller miljön, eller nä-
ringsläckage, inte uppstår. 
 
Ansökan ska innehålla en komplett beskrivning av anläggningen. 
 
64 § Installation av matavfallskvarnar kopplade till det kommunala av-
loppsnätet kräver skriftligt medgivande av avfallsansvarig nämnd. 

 

Matavfallshantering med matavfallskvarn kopplat till små avloppsan-
läggningar kräver skriftligt medgivande av tillsynsansvarig nämnd. 
 
Matavfallskvarn ansluten till tank för mat- och fettavfall får installeras 
efter anmälan till avfallsansvarig nämnd. 
 

Undantag från krav på utsortering av matavfall 

65 § Fastighetsinnehavare som av byggnadstekniska eller andra skäl 
inte kan införa sortering av matavfall i separat behållare eller fack, kan 
efter ansökan om undantag till avfallsansvarig nämnd beviljas att 
lämna restavfall utan att sortera ut matavfall i enlighet med gällande 
taxa. Undantaget gäller för en period om längst två år från det datum 
beslut är taget. 
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Undantag för gemensamma behållare och gemensamhets-
lösning 

66 § Denna paragraf gäller fastighetsinnehavare som inte kan använda 
gemensamma behållare eller gemensamhetslösning enligt 44 § eller 
45 §. 
 
Fastighetsinnehavare, med närliggande fastigheter, kan efter ansökan 
till avfallsansvarig nämnd medges rätt att använda gemensamhetslös-
ning med gemensamma avfallsbehållare under förutsättning att:  
 
1. Kraven om fyllnadsgrad och vikt i de här föreskrifterna uppfylls. 

2. En av fastighetsinnehavarna förbinder sig att ansvara för uppställ-
ningsplatsen för behållarna. 

 
Ansökan ska undertecknas av samtliga fastighetsinnehavare och läm-
nas till den avfallsansvariga nämnden. 
 

Utsträckt hämtningsintervall 

67 § För små avloppsanläggningar kan fastighetsinnehavare, efter an-
sökan till tillsynsansvarig nämnd medges utsträckt hämtningsintervall 
för avfall från anläggningen. Förlängt intervall kan medges under för-
utsättning att nämnden utifrån ansökan med uppgifter om anlägg-
ningens belastning och beskaffenhet kan bedöma att hämtning inte be-
höver utföras med ordinarie intervall, utan risk för olägenhet för män-
niskors hälsa eller miljön. Det är fastighetsinnehavarens ansvar att 
hämtning anpassas till anläggningens behov. 
 
Ansökan ska vara nämnden tillhanda minst 2 månader innan förlängt 
hämtningsintervall kan börja gälla. 
 
Medgivandet gäller i högst 5 år, därefter måste en ny ansökan lämnas 
in. 
 
68 § För fettavskiljare och tank för mat- och fettavfall, kan fastighets-
innehavare, efter ansökan till avfallsansvarig nämnd medges utsträckt 
hämtningsintervall för avfall från anläggningen. Förlängt intervall kan 
medges under förutsättning att det utifrån ansökan med uppgifter om 
anläggningens belastning och beskaffenhet kan bedömas att hämtning 
inte behöver utföras med ordinarie intervall, utan risk för olägenhet 
för människors hälsa eller miljön och utan risk för att hämtning för-
svåras eller att tekniska problem på avloppsnätet. Det är fastighetsin-
nehavarens ansvar att hämtning anpassas till anläggningens behov. 
 
Ansökan ska vara avfallsansvarig nämnd tillhanda minst 2 månader 
innan förlängt hämtningsintervall kan börja gälla. 
 
Medgivandet gäller i högst 5 år, därefter måste en ny ansökan lämnas 
in. 
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Uppehåll i hämtning 

Mat- och restavfall samt förpackningar  
69 § Uppehåll i tömning av fyrfackskärl eller andra behållare för mat- 
och restavfall kan medges efter ansökan till avfallsansvarig nämnd. 
Ansökan ska ha inkommit senast en månad före den avsedda uppe-
hållsperiodens startdatum. Uppehåll i hämtning kan medges för högst 
5 år i taget. Medgivande till uppehåll i hämtning innebär inte befrielse 
från debitering av grundavgift i enlighet med fastställd avfallstaxa. 
 
Uppehåll i hämtning från permanentbostad kan efter ansökan medges 
fastighetsinnehavare om fastigheten inte kommer att utnyttjas under 
en sammanhängande tid om minst sex månader. 
 
Uppehåll i hämtning från fritidsbostad kan medges fastighetsinneha-
vare om fastigheten inte kommer att utnyttjas under hela hämtnings-
säsongen. 
 
Uppehåll i hämtning från verksamhet kan medges om verksamhet inte 
kommer att bedrivas under en sammanhängande tid om minst sex må-
nader. 
 
Slam och fosforfiltermaterial 
70 § Uppehåll i hämtning av slam eller fosforfiltermaterial från små 
avloppsanläggningar kan medges efter ansökan till tillsynsansvarig 
nämnd. Ansökan ska ha inkommit senast 2 månader före den avsedda 
uppehållsperiodens startdatum. Uppehåll i hämtning kan medges för 
högst 5 år i taget.  
 
Uppehåll kan tillåtas under förutsättning att fastigheten inte kommer 
nyttjas under en sammanhängande period av minst tolv månader. 
 
En förutsättning för uppehåll är att fastigheten inte har använts sedan 
förra tömningen eller att tömning sker innan uppehållet inleds för att 
det inte ska finnas avfall i anläggningen när uppehållet börjar gälla. 

Eget omhändertagande och befrielse från skyldigheten att 
överlämna hushållsavfall under kommunalt ansvar till kom-
munen 

71 § Kommunen får efter ansökan till den tillsynsansvariga nämnden, 
om det finns särskilda skäl, medge dispens för fastighetsinnehavare 
från förbudet i 15 kap. 24 § 1 st. miljöbalken om den som ska hantera 
avfallet med stöd av dispensen kan göra det på ett hälso- och miljö-
mässigt godtagbart sätt. 
 
Ansökan ska innehålla uppgifter om vilka avfallsslag som avses. Om 
ansökan omfattar allt avfall som uppstår på fastigheten får fastighets-
innehavaren inte använda kommunens återvinningscentral eller andra 
avfallstjänster under tiden som undantaget gäller. 
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Ikraftträdande 

Dessa föreskrifter träder i kraft den 2020-10-16 2023-03-01 då före-
skrifter för avfallshantering för Upplands-Bro kommun beslutade 
2020-06-10 § 78 upphör att gälla. Beslut om undantag enligt tidigare 
föreskrifter gäller tills vidare om inte annat anges i beslut eller tills för-
utsättningarna förändras. 
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Bilaga 1 Definitioner 
 
Med kommunalt avfall avses detsamma som i 15 kap. 3 § miljöbalken, 
det vill säga avfall som kommer från hushåll och sådant avfall från 
andra källor som till sin art och sammansättning liknar avfall från hus-
håll, med undantag för vad som anges i 15 kap. 3 § 1-6 punkterna. I 
kommunalt avfall ingår till exempel mat- och restavfall, grovavfall och 
farligt avfall från hushåll och liknande avfall från verksamheter. Dessa 
föreskrifter avser inte avfall som finansieras med skattemedel, till ex-
empel avfall från gaturenhållning. 
 
Med avfall under kommunalt ansvar hushållsavfall avses sådant avfall 
som kommunen ansvarar enligt 15 kap. 20 1 st. § miljöbalken, det vill 
säga avfall som kommerkommunalt avfall från hushåll och sådant av-
fall från andra källor som till sin art och sammansättning liknar avfall 
från hushåll, avloppsfraktioner och filtermaterial från enskilda av-
loppsanläggningar, som är dimensionerade för högst 25 personekviva-
lenter, latrin från torrtoaletter och jämförliga lösningar och bygg- och 
rivningsavfall som inte producerats i en yrkesmässig verksamhet.där-
med jämförligt avfall från annan verksamhet. 
 
Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den 
som enligt 1 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses 
som fastighetsägare, till exempel tomträttsinnehavare och samfällig-
hetsförening. 
 
Med nyttjanderättshavare avses den som, utan att omfattas av begrep-
pet fastighetsinnehavare, har rätt att bruka eller nyttja fastighet. 
 
Med entreprenör avses den eller dem som kommunen anlitar för han-
tering av avfall under kommunalt ansvarhushållsavfall.  
 
Med behållare avses kärl, container, bottentömmande behållare ovan 
eller under mark, säck, latrinbehållare, fettavskiljare eller annan an-
ordning för uppsamling av avfall under kommunalt ansvarhushållsav-
fall. 
 
Med gemensamhetslösning avses en eller flera behållare som omfattar 
större volym än ett normalt abonnemang för en- och tvåbostadshus 
och som används av avfallslämnare för flera fastigheter.  
 
Med små avloppsanläggningar avses sluten tank, slamavskiljare, fos-
forfälla, minireningsverk och andra motsvarande anläggningar som 
ger upphov till avfall under kommunalt ansvarhushållsavfall. Slam- 
och oOljeavskiljare, fettavskiljare och latrinkärl innefattas inte i detta 
begrepp.  
 
Med tank för mat- och fettavfall avses anläggning för hantering av 
kvarnat matavfall. Det kan vara en sluten tank för uppsamling av kvar-
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nat matavfall eller en kombitank, det vill säga en anläggning för av-
skiljning av mat- och fettavfall från avloppsvatten.  
 

Med kretsloppscentral(KLC) eller återvinningscentral (ÅVC) avses en 
bemannad plats där hushåll får lämna grovavfall, trädgårdsavfall, el-
avfall, farligt avfall och små mängder bygg- och rivningsavfall, som 
omfattas av kommunalt ansvar. Avfallslämnaren sorterar själv avfallet 
i olika behållare, enligt instruktioner på plats. Restavfall och matavfall 
får inte lämnas på ÅVC. Verksamheter får lämna grovavfall och små 
mängder bygg- och rivningsavfall mot avgift.  
 

För definitioner av andra termer och begrepp som används i dessa fö-
reskrifter hänvisas till 15 kap. miljöbalken och avfallsförordningen.  
 
Ytterligare information om avfallshantering finns i kommunens av-
fallsplan och på kommunens hemsida. 
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Bilaga 2 Anvisningar om sortering, emballering och överlämning 
 
Krav på sortering 
Fastighetsinnehavare ska sortera ut avfallsslag enligt tabellen nedan och hålla det skilt från varandra. Hur avfallet ska emballeras 
och var det ska lämnas framgår i tabellen. 
 
Avfallsslag Beskrivning Krav på emballering Instruktion för  

lämning/hämtning 
Bygg- och riv-
ningsavfall från 
privatperson som 
själv gjort om- eller 
nybyggnationer på 
sin fastighet utan 
att anlita yrkes-
mässig hjälp, till 
exempel hantver-
kare. 
 
 

Med bygg- och rivningsavfall avses 
avfall som uppkommer vid bygg- 
och anläggningsverksamhet, vid riv-
nings- och renoveringsarbeten samt 
jord- och schaktmassor.  
 
Bygg- och rivningsavfall som inte 
producerats i en yrkesmässig verk-
samhet ingår i omfattas av kommu-
nalt ansvar enligt 15 kap. 20 § miljö-
balkenhushållsavfall.  

Bygg- och rivningsavfall ska 
normalt lämnas utan att embal-
leras. 
 

Privatperson får själv transportera bygg- och riv-
ningsavfallet till återvinningscentralen i kommu-
nen, när mängden avfall inte överskrider vad 
som kan transporteras med personbil och släp-
vagn. Vissa typer av avfall tas inte emot vid åter-
vinningscentralen utan hänvisas till annan mot-
tagare. Det gäller för till exempel asbest och stub-
bar. 
 
Fastighetsinnehavare får beställa hämtning av 
bygg- och rivningsavfall av någon av de entrepre-
nörer som kommunen har godkänt.  
Bygg- och rivningsavfall lämnas vid återvinnings-
central. Fastighetsinnehavaren kan även beställa 
container för bygg- och rivningsavfall. Beställ-
ning görs hos kommunens avfallsorganisation. 
 
Bygg- och rivningsavfall ska sorteras i minst 
fraktionerna trä, mineral (som består av betong, 
tegel, klinker, keramik eller sten), metall, glas, 
plast och gips och i övrigt enligt anvisningar från 
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Avfallsslag Beskrivning Krav på emballering Instruktion för  
lämning/hämtning 
kommunens avfallsorganisation. 
 
Farligt avfall ska sorteras ut från bygg- och riv-
ningsavfall och lämnas som farligt avfall. För-
packningar ska sorteras ut och lämnas som för-
packning. 
 

Elavfall Med elavfall avses apparater med 
sladd och/eller batterier, det vill 
säga detsamma som i 13 § förord-
ningen (2014:1075) om producent-
ansvar för elutrustning. 
 

 El- och elektronikavfall och små batterier kan 
lämnas vid återvinningscentral, i batteriholk el-
ler i Samlaren som finns vissa butiker.   
 
Hämtning från fastighet kan göras efter beställ-
ning. 

Farligt avfall Med farligt avfall avses ett ämne el-
ler föremål som är avfall och som är 
markerat med * i bilaga 4 till avfalls-
förordningen, till exempel kemika-
lier, målarfärger, spillolja, lösnings-
medel, asbest och bekämpningsme-
del. 

Farligt avfall ska vara tydligt 
märkt med uppgift om innehåll 
eller lämnas i uppmärkt behål-
lare. Olika typer av farligt avfall 
får inte blandas inom samma 
kolli eller i samma flaska. 
 

Farligt avfall lämnas till kommunens återvin-
ningscentral. Vissa typer av farligt avfall kan 
även lämnas i Samlaren som finns i vissa buti-
ker.   

Förpackningar 
och tidningar/ 
returpapper 

Förpackningar är en produkt till-
verkad för att skydda, hantera, le-
verera och presentera en vara. För-
packningar som avses här är gjorda 
av papp, papper, kartong, wellpapp, 
hård- och mjukplast, glas, metall 
eller aluminium. 

Varje materialslag ska sorteras 
ut för sig. Avfallet som lämnas i 
behållare eller i avsett fack får 
inte packas så hårt att det blir 
svårt att tömma.  
 

Förpackningar och tidningar/returpapper som 
läggs i behållare vid fastigheten ska läggas i av-
sett fack eller behållare, enligt anvisning från den 
som tillhandahåller insamlingssystemet. 
 
Större förpackningar eller om förpackningar och 
tidningar/returpapper av annat skäl inte kan 
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Avfallsslag Beskrivning Krav på emballering Instruktion för  
lämning/hämtning 

 
Returpapper är tidningar, tidskrif-
ter, direktreklam, kataloger och lik-
nande produkter av papper. Kuvert 
är inte returpapper bland annat ef-
tersom klistret på kuvert är ett pro-
blem vid återvinningen. 
 

Förpackningar och tid-
ningar/returpapper ska läggas 
löst i behållare eller fack. För-
packningar av plast får packas i 
plastpåse. 
 

lämnas i behållare nära fastigheten ska detta 
lämnas vid återvinningsstation eller annan plats 
som producentorganisation eller kommunen till-
handahåller. 
 
Enligt 24b och 24d §§3 kap. §§ 4-4f avfallsförord-
ningen ska alla avfallslämnare sortera ut förpack-
ningar och tidningar och lämna till återvinning. 
Enligt 24e § avfallsförordningen ska fastighetsä-
gare underlätta sortering och insamling av för-
packningar och tidningar. 
 

Förbrukade 
sprutor och ka-
nyler 

 Förbrukade sprutor och kany-
ler ska läggas i särskilda behål-
lare som tillhandahålls av apo-
tek.  
 

Lämnas till apotek 

Grovavfall Med grovavfall avses hushållsavfall 
under kommunalt ansvar som är så 
tungt eller skrymmande eller har 
egenskaper som gör att det inte är 
lämpligt att samla in tillsammans 
med restavfall och som inte utgörs 
av bygg- och rivningsavfall. 

Grovavfall ska förses med 
märkning som klargör att det är 
fråga om grovavfall. 

Grovavfall lämnas på återvinningscentral eller 
hämtas sorterat vid fastigheten efter beställning.  
 
Grovavfall för separat borttransport ska lämnas 
enligt anvisningar från kommunens avfallsorga-
nisation. Avfallet som ska hämtas från fastig-
heten ska kunna hanteras av en person och får 
väga max 25 15 kg per kolli (gäller inte vitvaror 
avsedda för hushållsbruk). 
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Avfallsslag Beskrivning Krav på emballering Instruktion för  
lämning/hämtning 
I flerbostadshus ska fastighetsinnehavaren an-
visa de boende lämplig uppsamlingsplats för 
grovavfall inom eller i anslutning till fastigheten. 
Fastighetsinnehavare av flerbostadshus kan be-
ställa abonnemang med schemalagd hämtning av 
grovavfall i kärl eller containrar av olika storle-
kar.  
 

Latrin Blandning av urin och fekalier/ex-
krementer från människor. I behål-
lare får bara läggas latrin och toa-
lettpapper. 

Latrin ska samlas upp i täta be-
hållare. 
Latrinkärl får maximalt väga 15 
kg.  

Latrin får komposteras på den egna fastigheten 
efter ansökan enligt 63 §. 
 
Hämtning från fastigheten kan beställas. 
 

Matavfall Med matavfall avses allt biologiskt 
nedbrytbart avfall som utgörs av av-
fall under kommunalt ansvar hus-
hållsavfall och som uppstår i livsme-
delshantering. Det är avfall från 
hushåll, restauranger, storkök och 
liknande.   

 

Matavfall från hushåll och 
verksamheter ska läggas i mat-
avfallspåsar som tillhandahålls 
eller godkänts av kommunens 
avfallsorganisation. Påsen ska 
vara väl försluten så att avfallet 
inte kan spridas. 

Påse med matavfall läggs i behållare eller fack av-
sett för matavfall. 
Det är även möjligt att kompostera matavfall på 
den egna fastigheten. Kompostering av matavfall 
ska anmälas enligt 62 §. 
 

Matfett, flytande 
 

Med flytande matfett avses till ex-
empel frityroljor och annat flytande 
fett som används i samband med 
matlagning, när den mängd som ska 
kastas är mer än vad som kan torkas 
upp med hushållspapper. 

Flytande matfett samlas i ge-
nomskinlig, uppmärkt, behål-
lare med tättslutande lock, till 
exempel PET-flaska eller dunk. 

Behållaren lämnas på återvinningscentral. 
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Avfallsslag Beskrivning Krav på emballering Instruktion för  
lämning/hämtning 

Blandat mat- och 
restavfall 
 

Med blandat mat- och restavfall av-
ses restavfall som innehåller matav-
fall. För definition av restavfall, se 
nedan. 

Avfallet ska läggas i påse eller 
paket av lämpligt material och 
storlek. Det paketerade avfallet 
ska vara väl förslutet så att av-
fallet inte kan spridas.  
 
Matavfall får endast läggas till-
sammans med restavfall om 
fastigheten ligger inom hämt-
ningsområde 2 eller om fastig-
hetsinnehavaren har tecknat 
abonnemang för blandat mat- 
och restavfall.  
 

Fastighetsinnehavaren som har tecknat abonne-
mang för blandat mat- och restavfall får lägga 
matavfall tillsammans med restavfall. 
 
Fastighetsinnehavare på öar i hämtningsområde 
2 ska lämna blandat mat- och restavfall i säck, på 
plats som anvisas av kommunen. 
 
Blandat mat- och restavfall får inte lämnas på 
kretsloppscentral eller återvinningsstation. 

Restavfall Med restavfall avses det avfall som 
återstår när förpackningar, matav-
fall, farligt avfall, tidningar/retur-
papper, el-avfall och annat avfall 
som omfattas av producentansvar, 
har sorterats ut. Exempel på restav-
fall är diskborstar, blöjor, utslitna 
skor eller dammsugarpåsar.  
 
Nedan anges några avfallsslag som 
får lämnas tillsammans med restav-
fall efter särskild emballering. 
 

Restavfall ska läggas i påse eller 
paket av lämpligt material och 
storlek. Det paketerade avfallet 
ska vara väl förslutet så att av-
fallet inte kan spridas.  
 

Restavfallet ska hålla skilt från material som kan 
återanvändas eller återvinnas. 
 
Restavfall lämnas i behållaren för restavfall eller i 
facket för restavfall i ett flerfackskärl. Avfallet 
hämtas och borttransporteras genom kommu-
nens försorg.  
Restavfall får inte lämnas på återvinningscentral 
eller återvinningsstation. 



92 Revidering av avfallsföreskrifter - TN 20/0058-20 Revidering av avfallsföreskrifter : Förslag till nya avfallsföreskrifter med markerade ändringar

  9 november 2022 
 

27 (32) 

Avfallsslag Beskrivning Krav på emballering Instruktion för  
lämning/hämtning 

 Döda sällskapsdjur Små sällskapsdjur och mindre 
mängder avfall från husbehovs-
jakt kan lämnas i behållare för 
restavfall om det är väl för-
packat och ingen misstanke om 
smitta förekommer.  
 

Små sällskapsdjur får lämnas i behållare för 
restavfall. Större sällskapsdjur ska lämnas till ve-
terinär, särskild djurkremeringsanläggning eller 
annan godkänd verksamhet för kremering. 
Mindre sällskapsdjur kan även grävas ner på den 
egna fastigheten, förutsatt att graven är så djup 
att djur hindras från att gräva upp kroppen, att 
ingen misstanke om smitta föreligger samt att 
det kan ske utan risk för olägenhet för männi-
skors hälsa eller miljön. Gällande föreskrifter 
från Jordbruksverket ska beaktas. 
 

 Askor, dammande avfall och dylikt Askor, dammande avfall och 
dylikt ska hanteras och embal-
leras på sådant sätt att avfallet 
inte kan förorsaka störningar i 
omgivningen, till exempel ge-
nom att damma. 

Lämnas väl förpackat i behållare för restavfall. 
 
Glödande avfall får inte lämnas till kommunens 
avfallshantering. Aska och dylikt ska släckas, så 
att det inte fattar eld, och sedan emballeras or-
dentligt. 
 

 Stickande och skärande avfall, till 
exempel kasserade köksknivar, tra-
sigt glas och porslin 
 

Ska förpackas i ett skyddande 
hölje så att ingen kan skadas 

Lämnas väl förpackat i behållare för restavfall. 

Tidningar/ 
returpapper 

Returpapper är tidningar, tidskrif-
ter, direktreklam, kataloger och lik-
nande produkter av papper. Kuvert 

Tidningar/returpapper ska läg-
gas löst i behållare eller fack. 
Behållare eller fack får inte fyl-
las så mycket att det blir för 

Tidningar/returpapper som läggs i behållare vid 
fastigheten ska läggas i avsett fack eller behållare, 
enligt anvisning från den som tillhandahåller in-
samlingssystemet. 
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Avfallsslag Beskrivning Krav på emballering Instruktion för  
lämning/hämtning 

är inte returpapper bland annat ef-
tersom klistret på kuvert är ett pro-
blem vid återvinningen. 

tungt.  
Om tidningar/returpapper inte kan lämnas i be-
hållare nära fastigheten ska detta lämnas vid 
återvinningsstation eller annan plats som kom-
munen tillhandahåller. 
 
Enligt 3 kap. 3 § avfallsförordningen ska alla av-
fallslämnare sortera ut tidningar/returpapper 
och lämna till återvinning.  
 

Trädgårdsavfall Med trädgårdsavfall avses  
biologiskt avfall som uppstår i hus-
håll vid normalt nyttjande av träd-
gård vid bostadsfastigheter. 

För abonnemang med hämt-
ning av trädgårdsavfall i kärl, 
ska avfallet läggas löst i kärlet 
och inte packas så hårt att töm-
ningen försvåras.  

 
Vid kretsloppscentral ska avfal-
let lämnas oemballerat. 

Lämnas löst på kretsloppscentral enligt instrukt-
ioner från kommunens avfallsorganisation.  
Fastighetsinnehavare, i hämtningsområde 1, kan 
beställa abonnemang med schemalagd hämtning 
av trädgårdsavfall i kärl.  
Julgranar hämtas enligt särskild anvisning. 
 
Invasiva arter får inte blandas med annat träd-
gårdsavfall. Sådant avfall ska hanteras enligt en-
ligt anvisningar från kommunens avfallsorgani-
sation. 

Övrigt avfall som 
omfattas av pro-
ducentansvar* 
 

Till exempel däck och läkemedel.  Det ska sorteras, emballeras och lämnas en-
ligt mottagarens instruktioner. 



92 Revidering av avfallsföreskrifter - TN 20/0058-20 Revidering av avfallsföreskrifter : Förslag till nya avfallsföreskrifter med markerade ändringar

  9 november 2022 
 

29 (32) 

Bilaga 3 Hämtningsintervall  
I tabellerna nedan presenteras hämtningsintervall och hämtningspe-
riod för avfall från respektive kundgrupp. 
 

Tabell 1  Hämtningsintervall för en- och tvåbostadshus eller fri-
tidshus. Gäller fastighetsinnehavare som har eget 
abonnemang eller som delar ett abonnemang i hämt-
ningsområde 1. 

Avfallsslag Behållare  Hämtningsintervall 
för en- och tvåbo-
stadshus samt fri-
tidshus1 

Förpackningar, 
tidningar/returpapper, matavfall och 
restavfall 

Fyrfackskärl 12 Varannan vecka 

Förpackningar Fyrfackskärl 2 Var fjärde vecka 

Restavfall  Extrakärl, 
enfackskärl, 190 
liter 

Varannan vecka 

Blandat mat- och restavfall Enfackskärl, 190 
liter 

Varannan vecka 

Grovavfall Styckvis/kolli Efter beställning 

Elavfall  Efter beställning 

Trädgårdsavfall 370 liter kärl Med abonnemang: 
Varannan vecka under 
vecka 17 till 44. 

Julgranar Styckvis En gång efter jul från 
gemensamma 
uppsamlingsplatser 

Farligt avfall  Efter beställning  

Latrin Latrinkärl En gång per månad efter 
beställning under vecka 
16 till 41. Övrig tid efter 
beställning av extra 
hämtning.3 

Avfallsslag Behållare  Hämtningsintervall för 
en- och tvåbostadshus 
samt fritidshus1 

 
1. Hämtning från fritidshus sker under perioden vecka 16 till vecka 41. 
2. Fyrfackskärl 1 kan hämtas var fjärde vecka om matavfall komposteras 

och anmälan har gjorts enligt § 0 eller undantag beviljats efter ansökan 
enligt § 57. 

3. Schemalagd hämtning av latrinbehållare sker en gång per månad under 
perioden vecka 16 till vecka 41, efter beställning senast en vecka före 
hämtningsveckan. Övrig tid sker hämtning efter särskild beställning. 
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Tabell 2  Hämtningsintervall för hushållsavfall från öarna Gräs-
holmen och Alholmen samt klubbholmar med säck-
hämtning, hämtningsområde 2. 

Avfallsslag Behållare  Hämtningsintervall  

Blandat mat- och restavfall Säck 160 liter Enligt schema, 14 gånger 
under perioden från maj 
till november 

 

Grovavfall Container  Efter beställning 

 

Elavfall Container  Efter beställning 

 

Farligt avfall Container  Efter beställning  
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Tabell 3  Hämtningsintervall för flerfamiljshus, verksamheter och ge-
mensamhetslösningar för en- och tvåbostadshus eller fri-
tidshus 

Avfallsslag och 
behållare 

Ordinarie hämtning Hämtning ska 
ske minst 

Hämtning 
sker som 
oftast 

Restavfall    

Kärl En gång per vecka Var fjärde vecka för 
verksamheter 

Varannan vecka för 
flerbostadshus 

Tre gånger per 
vecka 

Container En gång per vecka Var fjärde vecka för 
verksamheter 

En gång per vecka 
för flerbostadshus 

Tre gånger per 
vecka 

Krantömda 
behållare 

En gång per vecka Var fjärde vecka Två gånger per 
vecka 

Matavfall    

Kärl Ska normalt hämtas med 
samma 
hämtningsintervall som 
för restavfall  

Varannan 
vecka 

Tre gånger 
per vecka 

Krantömda 
behållare 

Varannan vecka Varannan vecka En gång per 
vecka 

Grovavfall    

Kärl eller 
container 

Styckvis/kolli 

Med abonnemang: en 
gång per vecka 

Enstaka hämtning: efter 
beställning 

Med abonnemang: 
en gång per kvartal  

 

Med 
abonnemang:  
2 gånger per 
vecka  

 

Elavfall    

Fastighetsinne
havarens 
behållare 

Styckvis/kolli 

Med abonnemang: var 
fjärde vecka  

Enstaka hämtning: efter 
beställning 

  

 
Säsongshämtning förekommer för verksamheter och gemensamhetslös-
ningar. Sommarsäsong är från och med vecka 16 till vecka 41. Vintersäsong 
är från vecka 49 till och med vecka 14. 
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Tabell 4  Hämtningsintervall slam- och fettavfall samt fosforfilter-
material. 

Avfallsslag Anläggning  Hämtningsintervall  

Slam Slamavskiljare med 
ansluten WC 

Minst en gång per år 

 Slutna tankar och 
urintankar 

Minst en gång per år 

 Slamavskiljare med 
anslutet bad-, disk- och 
tvättavloppsvatten (BDT) 

Minst vartannat år 

 Minireningsverk  En gång per år eller enligt 
tillverkarens 
rekommendation 

Filtermaterial 
Fosforfällor och andra 
jämförbara anordningar 

Enligt tillverkarens 
rekommendation 

Fettavfall Fettavskiljare Minst en gång varannan 
månad under den period när 
verksamheten är i drift. För 
säsongsverksamhet ska även 
sluttömning ske när 
verksamheten stänger. 
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Tekniska nämnden 
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Beslut om ny avfallsplan 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. att förslag till avfallsplan för Upplands-Bro kommun, inklusive bilagor 

och miljökonsekvensbeskrivning (MKB) antas.  

2. att avfallsplanen träder i kraft den 1 mars 2023. 

Sammanfattning 

Föreliggande förslag till ny avfallsplan har tagits fram i samverkan med Håbo, 

Knivsta och Sigtuna kommuner. Förslaget har varit utställt för samråd med 

fastighetsägare, berörda myndigheter, organisationer och allmänheten. 

Inkomna synpunkter och hantering av synpunkterna redovisas i bilaga 1, 

samrådsredogörelse.  

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 14 november 2022 

 Förslag till ny avfallsplan 2023-2030 

 Bilaga 1-7 till avfallsplanen, varav bilaga 6 utgör MKB 

 Samrådsredogörelse 

Ärendet 

Enligt tidigare beslut har ett förslag till gemensam avfallsplan tagits fram för 
Håbo, Knivsta, Sigtuna och Upplands-Bro kommuner. Avfallsplanen är en del 
av kommunens renhållningsordning enligt 15 kap. 41 § Miljöbalken (SFS 

1998:808). En miljöbedömning av avfallsplanen har genomförts, eftersom 
planen enligt 6 kap. Miljöbalken bedöms kunna innebära betydande positiv 

miljöpåverkan. 

Arbetet har skett i en projektgrupp med representanter från 

avfallsorganisationerna, miljöstrateger hos kommunledningskontoren samt 

miljöavdelningar från alla fyra kommunerna. Samråd har genomförts i form av 

workshopar och möten, med olika delar av kommunkoncernens verksamheter 

samt med politiker i presidierna för avfallsansvarig nämnd/styrelse i 
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kommunerna. Förslaget till avfallsplan har varit utställd för samråd från juni till 

30 september 2022. 

En avfallsplan är hela kommunens strategiska plan för cirkulär 

materialhantering och berör hela kommunkoncernen, medborgare och 

verksamheter. I avfallsplanen föreslås fyra utvecklingsområden med 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. 

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, fortsatt utbyggnad av 
fastighetsnära insamling av förpackningar, utveckling av 

återvinningscentralerna, insamling av farligt avfall samt hantering av bygg- och 
rivningsavfall. 

Under samrådstiden har 13 samrådssvar inkommit från olika aktörer, se 
samrådsredogörelsen. De som yttrat sig är överlag positiva till föreslagen 
avfallsplan, men önskar i vissa delar att planen är ännu mer ambitiös, eller 

beskriver/analyserar mera av olika delar av samhällets avfallshantering, eller 
andra synpunkter.  

Till följd av synpunkterna har följande ändringar i planen gjorts:  

- några förtydliganden och tillägg i beskrivningar 

- tillägg om tillgänglighet i åtgärd om information 
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- korrigering av ansvarig nämnd i Sigtuna kommun för åtgärd om fysisk 

planering där Kommunstyrelsen anges som ansvarig, i samarbete med 

Bygg- och miljönämnden och SIVAB 

- korrigering om uppgifter om nedlagda deponier i bilaga 4 

- komplettering med hänvisning till Region Stockholms och Region 

Uppsalas utvecklings- och klimatplaner 

- ändring i bilaga 1, åtgärd om tillsyn om att ”Ett tillsynsprojekt för de 

samverkande kommunerna ska genomföras”, istället för ”samverkan 

kan ske”. 

 

Siffrorna i bilaga 3 kommer att uppdateras med aktuella siffror efter att 

avfallsplanen har antagits.  

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Kostnaderna för avfallshantering ökar genom de aktiviteter som behövs för att 
nå uppställda lokala och nationella mål. 

Aktiviteterna i avfallsplanen är formulerade med utrymme för att de fyra 
kommunerna ska kunna ha olika förutsättningar, olika ambitionsnivå och olika 
prioriteringar. Flera av aktiviteterna kan genomföras i samverkan med andra 

förvaltningar eller bolag inom kommunkoncernerna 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 handlar om till exempel 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. 

 

Barnperspektiv 
Genomförande av avfallsplanen bedöms påverka barn och ungdomars uppväxt 

och framtid positivt på flera olika sätt: 

 

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

 

 I närmiljön genom aktiviteter för minskad nedskräpning. 

 

 Minska risker för hälsa genom aktiviteter för att förebygga farligt avfall 

i förskolor och skolor samt genom att säkerställa att farligt avfall 
hanteras på miljöriktigt sätt. 
 

 Minska risker för olyckor genom aktiviteter för att i ett tidigt skede av 

bygg- och planeringsprocesser säkerställa till exempel god 
trafiksäkerhet. Planen innehåller aktiviteter för att ta fram riktlinjer med 

mera för att vara tydligare med vad som ska gälla vid planering och 
projektering av bostadsområden och andra områden där barn och 
ungdomar visats.  
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Samhällsbyggnadskontoret 

 

Thomas Lenell  

Samhällsbyggnadschef Maja Taaler Larsson 

 Teknisk chef 

Bilagor 

1. Förslag till ny avfallsplan 2023-2030 

2. Bilaga 1 - Handlingsplan 

3. Bilaga 2 - Styrmedel 

4. Bilaga 3 - Nulägesbeskrivning 

5. Bilaga 4 - Nedlagda deponier 

6. Bilaga 5 - Uppföljning av tidigare avfallsplaner 

7. Bilaga 6 - MKB avfallsplan 

8. Bilaga 7 - Framtida mängder insamlingssystem och anläggningar 

9. Samrådsredogörelse 
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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. Miljökonsekvensbeskrivning (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 workshop’s och temamöten med representanter 

från bland annat kommunernas verksamheter inom gata/park, bygg- och 

miljöavdelningar, fastighet, skolor, vård och omsorg. Exempelvis har åtgärder för att 

minska nedskräpning, förebygga avfall och öka återanvändning diskuterats. Under 

utställningen har förslaget skickats till ett stort antal aktörer för samråd samtidigt 

som handlingarna funnits tillgängliga på kommunernas hemsidor. 

 

 

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 

 

 

Avfallsplanens förhållande till andra planer och program beskrivs i bilaga 6 

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB). 
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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 

 

 



93 Beslut om ny avfallsplan - TN 22/0187-5 Beslut om ny avfallsplan : Avfallsplan 2023-2030

 

 

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 vidareutveckla 

tillgänglighet och service.  

 

Det är framför allt:  

 

Informationsinsatser, exempelvis genom att vidareutveckla kommunernas app för avfallshantering 

för information och som stöd i arbetet med att förändra beteenden.  

 

Det handlar även om att vidareutveckla insamlingssystem nära avfallslämnaren, till  

exempel fastighetsnära insamling i flerbostadshus, och service på återvinningscentralerna i 

kommunerna.  

 
 

 
Indikatorer:  
 

• Andel av invånarna som är nöjda med kommunen som leverantör av avfallstjänster, 

%12 

• Målvärde: Uppåtgående trend  

 

• Andel hushåll i småhus och i flerbostadshus, 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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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. Olika typer av 
informationsmaterial (digitalt, papper och muntligt) ska tas fram för att vara 
tillgängligt för olika grupper i samhället. 
 
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 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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 

miljö-

nämnden och 

SIVAB 

Bygg- och 

miljö-

nämnden i 

samarbete 

med avfalls-

ansvarig 

nämnd 

2023 och 

insats 

varje år 
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Aktiviteter Ansvarig/ 
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 
Samverkan mellan kommunerna i tillsynsprojekt för nedlagda deponier ska 
genomföras. Även övrigt arbete 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 
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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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Aktiviteter  Ansvarig/ 
Samordnare 

Håbo 

Ansvarig/ 
Samordnare 

Knivsta 

Ansvarig/ 
Samordnare 

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 

Kommun-

styrelsen i 

samarbete 

med Bygg- 

och miljö-

nämnden och 

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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Aktiviteter  Ansvarig/ 
Samordnare 

Håbo 

Ansvarig/ 
Samordnare 

Knivsta 

Ansvarig/ 
Samordnare 

Sigtuna 

Ansvarig/ 
Samordnare 

Upplands-Bro 

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. 
 

Kommun-

styrelsen/ 

Avfalls-

ansvarig 

nämnd 

Kommun-

styrelsen/ 

Avfalls-

ansvarig 

nämnd 

Kommun-

styrelsen 

/SIVAB 

Kommun-

styrelsen/ 

Avfalls-

ansvarig 

nämnd 

Vart 

tredje 

år 
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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. Information ska finnas 

på olika sätt; digitalt, fysiskt och muntligt, för att vara tillgänglig för olika grupper i 

samhället, med olika förutsättningar. 

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 (2022:1274). 
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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. 

Från och med år 2024 ansvarar kommunerna för insamling av förpackningar medan 

producenterna även i fortsättningen ansvarar för behandlingen. 
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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, har de tillstånd som krävs.  

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 ansvar för det verksamhetsavfall som uppstår i kommunala 

verksamheter, exempelvis reningsverk, energianläggningar, och 

fastighetsförvaltning. 

Kommunerna ansvarar 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 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. Från och med år 2024 ansvarar kommunerna 

för insamling av förpackningar medan producenterna även i fortsättningen ansvarar 

för behandlingen. Producentansvaret förutsätter att förbrukare och konsumenter 

sorterar ut förpackningar, batterier med mera och lämnar dessa avfallsslag till de 

insamlingssystem som erbjuds.  

 
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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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 

kommunen under 2021. Kultur- och Fritidsförvaltningen organiserar prylbytar-dagen 

på hösten.  
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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. 

 Materialåter
vinning 

Biologisk 
behandling 

Energi-
åter-
vinning 

Deponer
ing  

Annan 
behandlin
g 

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) 

 

 

Figur 1 Insamlat mat- och restavfall fördelat per kommun år 2010–2020. (kg/invånare). Källa: 
Uppgifter från Avfall Web. 
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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. 

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. 

 
4 Rapporten togs fram av Miljö & Avfallsbyrån baserat på underlag från kommunerna och i dialog med 
avfallscheferna i respektive kommun. 
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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.  

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.  

 
5 Enligt Avfall Webs position A5, avser år 2021. 
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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.  

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 
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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 

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. 
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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 

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.  
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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.  

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. 
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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.  

I Sigtuna och Upplands-Bro kommuner hanteras allt avfall som härrör från underhåll 

av gator och parker av anlitade entreprenörer.  

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

med år 2024 ansvarar kommunerna för insamling av förpackningar medan 

producenterna även i fortsättningen ansvarar för behandlingen. 

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. 
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Tabell 11 Återvinningscentraler i kommunerna. 

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 

 

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 

 
7 Behöver vara väl förpackat vid avlämning. 

• Däck med eller utan 

fälg (endast 

privatpersoner) 

• Elektronikskrot 

• Frigolit 

• Farligt avfall (endast 

privatpersoner) 
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• 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.  

7.1.3 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 

 
8 Inklusive klinker, tegel och keramik. 
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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.  

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. 

 
9 https://www.stockholmexergi.se/om-stockholm-exergi/vara-anlaggningar/bristaverket/ 
10 https://www.eon.se/om-e-on/investeringar/vaermeinvesteringar/framtidens-kretsloppsanlaeggning 
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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.  

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 används som konstruktionsmaterial på deponier. 

 
11 https://www.eon.se/om-e-on/investeringar/vaermeinvesteringar/framtidens-kretsloppsanlaeggning 
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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 från 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. 
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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 53 stycken nedlagda 

deponier identifierats. Av dessa har en riskklass 1, 7 stycken riskklass 2 och 11 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 MIFO-dfokument finns    
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Kommun Namn, ID Typ/Avfallsslag Fastighets- 

beteckning 

Planerade/ 

Genomförda åtgärder 

Drifttid Verksamhets- 
utövare 

Riskklass 

 Aludden 

Industrideponi, Kommunal 
avfallsdeponi (fd soptipp vid 
kallbadhuset) 

Aludden 1:67, 
Sigtuna 2:142 MIFO-dokument finns    

 Beckers industritomt    

Brännplats I/H. På 
fastigheten har det tidigare 
varit bl.a. en färgindustri 
samt brandövningsplats. Broby 12:4, 12:5 Undersökt   Klass 4 

 Bergatippen    Industri/schakt 
Odensala-Berga 
1:4 Undersökt   Klass 2 

 Broby  Industrideponi 
Norrsunda-
Söderby 7:1 MIFO-dokument finns    

 Fröjdekulle Öv.   Industrideponi 

Sigtuna Bärmö 
3:30 och Sigtuna 
Bärmö 3:29 MIFO-dokument finns    

 Hammarbro   Industrideponi Arlanda 3:1 Okänt    

 Kåsen   Hushåll/industri 
Skepptuna 
Prästgård 1:1 MIFO-dokument finns   

Bedömd 
klass 4 

 Lindskrog deponi   Industrideponi Arlanda 2:1 MIFO-dokument finns    

 Lönnsvik   Industrideponi 

Sigtuna 
Rosersbergs 
militärövnings-
fält 1:1 MIFO-dokument finns    

 Märsta Södra   Industrideponi Valsta 3:50 MIFO-dokument finns    

 Märsta Södra   Schaktmassor  
Norrsunda-Brista 
2:8 MIFO-dokument finns    
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Kommun Namn, ID Typ/Avfallsslag Fastighets- 

beteckning 

Planerade/ 

Genomförda åtgärder 

Drifttid Verksamhets- 
utövare 

Riskklass 

 Nederängslägenheten Industrideponi 
Nederäng 6:1, 
8:1 MIFO-dokument finns   

Bedömd 
klass 4 

 Nederängslägenheten, tipp Industrideponi Nederäng 34:1 MIFO-dokument finns    

 Norslunda Industrideponi Norslunda 1:14 MIFO-dokument finns    

 Rävstatippen Industrideponi Rävsta 5:7, 5:19 
Åtgärder pågår, MIFO-
dokument finns    

 Sjudargården Kommunal avfallsdeponi 
Sjudargården 
1:10 MIFO-dokument finns    

 Skjutskolan Hushåll/industri Rosersberg 2:1 MIFO-dokument finns    

 Skvalet Brännplats I/H 

Sigtuna 
Rosersbergs 
militärövnings-
fält 1:1 MIFO-dokument finns   

Bedömd 
klass 4 

 Steninge Industrideponi Steninge 1:20 MIFO-dokument finns    

 Stora Söderby Ej specificerat 
Stora Söderby 
2:24 MIFO-dokument finns    

 Säbysjön SO. Industrideponi Rickeby 6:43 MIFO-dokument finns    

 Södertil Industrideponi 
Södertil 1:174, 
1:178,1:180 MIFO-dokument finns   

Bedömd 
klass 4 

 Tollsta Södra Industrideponi Tollsta 1:10 MIFO-dokument finns    

 Venngarn NO gården Schaktmassor Ragvaldsbo 1:1 MIFO-dokument finns    

 Österby gård Slam Österby 1:1 
Undersökt, MIFO-
dokument finns    
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Kommun Namn, ID Typ/Avfallsslag Fastighets- 

beteckning 

Planerade/ 

Genomförda åtgärder 

Drifttid Verksamhets- 
utövare 

Riskklass 

Upplands-Bro Brunna okänd Viby 19:17 MIFO-dokument finns Över 50 år Kommunal Klass 4 

 Kungsängens gamla soptipp okänd 
Kungsängens 
Kyrkby 2:1 MIFO-dokument finns Över 60 år Kommunal Klass 4 

 Råby Skog Hushållsavfall Bro-Råby 3:128 MIFO-dokument finns  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. 

 

 

Figur 1 I Håbo har nio mål uppfyllts och två mål är delvis uppfyllda. 

 

Knivsta 

I kapitel 4 redovisas de mål, inriktningsmål och åtgärder som finns i Avfallsplan Knivsta 

kommun 2016. I tabellen framgår även vilka av åtgärderna som genomförts. Nedan visas en 

sammanställning över fördelningen kring andelen åtgärder som utförts, andelen som är delvis 

är genomförda och andelen som inte har genomförts. 

 

Håbo kommun - Föregående avfallsplan

Antal delmål som är uppfyllda Antal delmål som delvis är uppfyllda
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Figur 2 I Knivsta har 32 åtgärder genomförts, 13 åtgärder har delvis genomförts och 7 
åtgärder har inte genomförts. 

 

Sigtuna 

I kapitel 5 redovisas de målområden och delmål som finns i Avfallsplan 2016–2020 för 

Sigtuna kommun. Nedan visas en sammanställning över fördelningen kring andelen delmål 

som uppfyllts, andelen som är delvis är uppfyllda och andelen som inte har uppfyllts. 

 

 

Figur 3 I Sigtuna har tre mål uppfyllts, fyra mål är delvis uppfyllda och 2 mål har inte 
uppfyllts. 

 

Knivsta kommun - Föregående avfallsplan

Antal åtgärder som är genomförda Antal åtgärder som delvis är genomförda

Antal åtgärder som inte har genomförts

Sigtuna kommun - Föregående avfallsplan

Antal delmål som är uppfyllda Antal delmål som delvis är uppfyllda

Antal delmål som inte har uppfyllts
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Upplands-Bro 

I kapitel 6 redovisas de inriktningsmål, mål och aktiviteter som finns i Avfallsplan 2019–2023 

för Upplands-Bro kommun. I tabellen framgår även vilka av aktiviteterna som genomförts. 

Nedan visas en sammanställning över fördelningen kring andelen aktiviteter som utförts och 

andelen som är delvis är genomförda. 

 

Figur 4 I Upplands-Bro har 46 åtgärder genomförts och 25 åtgärder har delvis genomförts. 

 

  

Upplands-Bro - Föregående avfallsplan

Antal aktiviteter som är genomförda Antal aktiviterter som delvis är genomförda
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3 Håbo 

Mål för avfallshanteringen i Håbo kommun 

 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 
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 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. 

Mål 1b. År 2023 ska minst 90 % av hushållen vara 

nöjda med hur avfallshanteringen fungerar i 

kommunen 
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Mål och aktiviteter/åtgärder Målupp-

fyllelse 

Kommentar 

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. 

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. 
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Mål och aktiviteter/åtgärder Målupp-

fyllelse 

Kommentar 

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 

 

  

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. 
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Mål och aktiviteter/åtgärder Målupp-

fyllelse 

Kommentar 

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.  

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.  
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Mål och aktiviteter/åtgärder Målupp-

fyllelse 

Kommentar 

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. 

 

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.  
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Mål och aktiviteter/åtgärder Målupp-

fyllelse 

Kommentar 

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.  

 

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. 
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Mål och aktiviteter/åtgärder Målupp-

fyllelse 

Kommentar 

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. 

 

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. 
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Mål och aktiviteter/åtgärder Målupp-

fyllelse 

Kommentar 

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. 

 

3. Vara öppen för innovationer som kan leda till 

utvecklad avfallshantering. ☺ 3.Vi hållerögonen på marknaden   för att hitta nya 

moderna system för avfallshantering. 
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Mål och aktiviteter/åtgärder Målupp-

fyllelse 

Kommentar 

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. 

 

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 samt Region Stockholm och Region Uppsalas 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 
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avfallsminimering och avfallshanteringen ska ske utan miljöpåverkan.” Här står 

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. 

I några regionala planer och strategier för Region Stockholm och Region Uppsala 

finns övergripande mål gällande avfallshantering. Nedan tas några exempel upp. 

I den Regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS 2050, (LS 2015-

0084) tas avfallshanteringen upp ur ett regionalt perspektiv. I mål 1 En tillgänglig 

region med god livsmiljö, anges bland annat att ”[d]e tekniska försörjningssystemen 

förser boende och verksamheter med rent vatten, energi, avlopps- och 

avfallshantering samt ballastmaterial. Cirkulära system omhändertar och återvinner 

använda resurser.” Inom mål 4 En resurseffektiv och resilient region utan 

klimatpåverkande utsläpp, finns delmål 4 som anger att hushållsavfallet ska minska 

och uppgå till maximalt 360 kg per person och år samt att minst 70 % av 

hushållsavfallet, inklusive matavfallet, ska materialåtervinnas. Planen tar även upp 

att det i Stockholmsregionen behövs fler anläggningar för rötning av matavfall, fler 

omlastnings- och sorteringsanläggningar och fler insamlingsplatser för återbruk av 

produkter. Den nuvarande planen, RUFS 2050, är giltlig till 2026 och arbetet med att 

ta fram en ny plan har påbörjats under hösten 2022. I avfallsplanen finns mål och 

aktiviteter kopplade till cirkularitet och resurseffektivitet. 
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I Regional utvecklingsstrategi och Agenda 2030-strategi för Uppsala län finns bland 

annat det långsiktiga målet 3.2.3. Utveckla en tillförlitlig och fossilfri samhällsteknisk 

infrastruktur, där det samhällstekniska systemet för avfall nämns som ett av de 

system där en omställning bedöms pågå under de kommande åren. Avfallsplanen 

har inom utvecklingsområdet Minskad miljöpåverkan både mål och indikator som 

direkt kopplas till utsläpp till följd av avfallsinsamlingen i kommunerna. 

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 

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.  
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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 

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.  
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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 

• 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) 



93 Beslut om ny avfallsplan - TN 22/0187-5 Beslut om ny avfallsplan : Bilaga 6 - MKB avfallsplan

Bilaga 6 Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)   
 

12 (26) 

• 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. 

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 

 
1 www.globalamalen.se 
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• 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.  

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. 
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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. 

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 
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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.  

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 

 
2 Stiftelsen Håll Sverige Rent, www.hsr.se 
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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.  

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.  

 
3 Avser statistik från Förpackningsinsamlingen (FTI) för 2020. 
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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.   

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.  
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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.  

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. 
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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.  

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 

 
4 IVL 2018, ” Quantification of population exposure to NO2, PM2.5 and PM10 and estimated health 

impacts”, C 317 
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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:  

• 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) 

 
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. 
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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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.   

 

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 3 220 ton om allt materialåtervinns, vilket 

motsvarar ca 695 varv runt jorden med en medelstor personbil. 

 
7 Nordiska ministerrådets rapport 2015:547 
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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 1 464 1 020 878 400 

Pappersförpackningar 2 034 410 406 800 

Plastförpackningar 1 021 610 510 500 

Glasförpackningar 2 327 810 698 100 

Metallförpackningar 203 370 284 200 

Totalt 7 049 3 220 2 778 000 

 

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 

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 
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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. 

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 
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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.  

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.  
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• 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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1 Bakgrund 

Förslag till ny avfallsplan har tagits fram av Håbo, Knivsta, Sigtuna och 

Upplands-Bro kommuner. Arbetet har skett i en projektorganisation med 

representanter från alla kommuner. Förslaget till ny plan har varit utställt för 

samråd från 15 juni till 30 september 2022, enligt beslut i nämnd eller 

kommunstyrelse i var och en av kommunerna. Detta dokument redogör för 

de synpunkter som kommit in och hur synpunkterna har behandlats. 

2 Inkomna svar 

Totalt har 13 samrådssvar inkommit från följande aktörer:  

• Privatpersoner: 1 person från Håbo kommun 

• Kungsängens Villaägareförening 

• Naturskyddsföreningen 

• SPF Seniorerna Knivstaorten 

• Länsstyrelsen i Stockholms län 

• Länsstyrelsen i Uppsala län  

• Region Stockholm 

• Bygg- och miljönämnden i Håbo kommun 

• Bygg- och miljönämnden i Sigtuna kommun 

• Miljöpartiet de Gröna i Sigtuna kommun 

• Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i Sigtuna kommun 

• Äldre- och omsorgsnämnden i Sigtuna kommun med tillägg från Erik 

Glans, ledamot för Miljöpartiet 

• AB SigtunaHem 

3 Hantering av inkomna synpunkter 

3.1 Inledning och läsanvisning 

Konkreta synpunkter som inkommit under remisskedet återges i sin helhet 

eller nedkortade med tillhörande svar i dokumentet. Synpunkter med 

liknande innebörd eller som berör samma frågeställning besvaras en gång 

och sedan hänvisas till tidigare svar. Redaktionella synpunkter och andra 

ändringar beskrivs övergripande på slutet i detta dokument. 
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3.2 Inkomna synpunkter och förslag till eventuella 
förändringar i avfallsplanen 

Privatperson har inkommit med följande synpunkt: 

Jag önskar att det ska finnas möjlighet för kommuninvånare att påverka 

frekvensen av tömningen, särskilt på sommaren, eller att det finns möjlighet 

att själv lämna sitt matavfall (sina bruna påsar) på någon återvinningsstation 

varannan vecka på sommaren för att komplettera vanliga sophämtningen. 

Det är inte roligt att vi som vill göra rätt får dras med stora problem, medan 

de som fuskar och plastar in sitt matavfall och slänger det bland restavfallet 

klarar sig. 

Svar: Det finns möjlighet att beställa extra hämtningar för den som 

önskar. Några sådana extra hämtningar när det är som varmast under 

sommaren innebär att matavfallet hämtas varje vecka. Om kommunen i 

förväg skulle bestämma en period med hämtning varje vecka så blir det 

onödigt dyrt för att säkert täcka de veckor då det behövs för olika hushåll. 

Avfallet ska hämtas vid fastigheten och privatpersoner får inte själva 

transportera mat- och restavfall till annan plats. Därför är det inte aktuellt 

att ta emot matavfallspåsar vid återvinningscentral. Synpunkten 

föranleder ingen ändring i planen. 

 

Kungsängens Villaägareförening har inkommit med följande synpunkter: 

Kungsängens Villaägareförening anser att syftet och målsättningarna med 

planen är bra.  

Kretsloppscentralernas placering, öppettider och kompetenta personal 

medger hög service och god tillgänglighet för kommunens villaägare. 

Öppettiderna för Bytesboden i Brunna borde dock utökas till helg- och/eller 

kvällstid. Vidare anser vi att kretsloppscentralernas läge även i fortsättningen 

tillåter att de utan tillgång till bil enkelt kan nyttja dem. 

Svar: Projektgruppen tar med sig synpunkten i arbetet med åtgärder för 

utveckling av återvinnings- och kretsloppcentraler. Synpunkten föranleder 

ingen ändring i planen. 

Villaägare i kommunen saknar idag möjligheter att skänka eller byta 

restpartier från renoveringar eller nybyggnation, exempelvis takpannor, 

tegelstenar, virke, kakel, fog, isolering, mursten, och rördelar. Istället 

deponeras materialet ofta som avfall på kretsloppscentraler i de fall de inte 

kan lämnas tillbaka till försäljaren. Återbruk skulle vara ett ypperligt sätt för 

villaägare att bidra till största möjliga återanvändning och förebyggande av 

avfall. Liknande exempel finns i andra delar av landet, som Malmö 

Återbyggdepå och Byggboden på Jönköpings sortergård. 
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Svar: I planen finns åtgärd med för att möjliggöra återbruk för 

byggmaterial. Synpunkten föranleder ingen ändring i planen. 

 

Naturskyddsföreningen har inkommit med följande synpunkter: 

Ökad återanvändning av konsumtionsprodukter som t ex vitvaror behövs i en 

cirkulär ekonomi. Genom Arbetsförmedlingen kan personer med svårigheter 

att nå den öppna arbetsmarknaden men med kunskap i reparationer och 

sömnad erbjudas jobb. Kommunerna bör kunna erbjuda lokaler, 

handledning och verktyg så att invånarna har någonstans att få trasiga saker 

lagade. 

Svar: I kommunerna finns olika former av sådan verksamhet där saker, 

som lämnas in till återvinningscentralernas återbruk, fixas till och säljs. 

Dessa verksamheter kan dock utvecklas mera. Projektgruppen tar med sig 

synpunkten i arbetet med åtgärder för utveckling av återbruk inom 

kommunerna. Synpunkten föranleder ingen ändring i planen. 

I avfallsplanens handlingsplan finns aktiviteter gällande nedlagda deponier 

där kompletterande undersökningar och provtagningar skall göras. 

Naturskyddsföreningen vill att man tydliggör att eventuella PFAS-

föroreningar ingår i dessa undersökningar. 

Svar: Provtagningsplan för respektive plats bestäms i samråd med 

tillsynsmyndigheten. Det kommer med största sannolikhet att omfatta 

provtagning av PFAS-föroreningar, men planen låser inte fast vilka 

analyser som ska utföras. Projektgruppen tar med sig synpunkten i arbetet 

med åtgärder för nedlagda deponier. Synpunkten föranleder ingen ändring 

i planen. 

 

SPF Seniorerna Knivstaorten har inkommit med följande synpunkter: 

I planen anges att åtgärderna bland annat omfattar informationsinsatser, 

exempelvis genom att vidareutveckla kommunernas app för avfallshantering 

för information och som stöd i arbetet med att förändrabeteenden. SPF lyfter 

att alla inte är digitala bland de äldre och funktionsnedsatta därför måste 

information om avfallshanteringen och annan information kopplat till 

avfallsplanen också finnas i pappersformat. Det finns möjlighet att komma 

med muntlig information vid medlemsmöten och på ”Lyckträffen”. 

Svar: Bilaga 1 och bilaga 2 till planen kompletteras för att lyfta att 

information ska finnas på olika sätt för att vara tillgänglig för olika 

grupper i samhället. 
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Angående åtgärder riktade mot nedskräpning lyfter SPF fram önskemål om 

att sätta upp fler papperskorgar. 

Svar: I förslaget till avfallsplan anges ”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. ” Planen låser inte fast att det ska 

sättas upp fler papperskorgar. På vissa platser kanske det är bästa 

lösningen, men på andra platser är det inte det. Synpunkten föranleder 

ingen ändring i planen.  

Om fysisk planering lyfter SPF att det är viktigt att det redan i detaljplaner 

och bygghandlingar beskrivs hur avfallshanteringen ska gå till vid 

nybyggnationer där det finns angränsande redan befintliga byggnader. Det 

har varit problem med avfallshanteringen för befintlig bostadsfastighet 

under byggtiden av grannfastigheten, vilket borde ha varit klarlagt och 

ordnat från början. I uppföljningen av tidigare avfallsplan anges en åtgärd 

om att se över rutiner och riktlinjer för avfallsrelaterad granskning av planer 

och bygglov. Den åtgärden är noterad som att det är genomfört. SPF undrar 

hur granskningen gjordes för Brf Segerdalen 1 där det blev problem med 

avfallshanteringen för befintliga bostäder under byggtiden. 

Svar: Kommunen beklagar att det inte fungerade bra i det fallet. I 

genomförandet av avfallsplanen kommer arbetet med att fortsätta 

förbättra rutinerna med avseende på fysisk planering och genomförande 

av förändringar. Synpunkten föranleder ingen ändring i planen. 

Det är många av SPF:s medlemmar som har hemtjänst och då också har 

hjälp med sorteringen. Det är viktigt att hemtjänstpersonalen hjälper till att 

sortera, men det är inte alla i hemtjänsten som sorterar avfallet rätt.  

Svar: Projektgruppen tar med sig att informationsinsatser om sortering 

bör rikta sig till både kommuninvånare och till personal som hjälper de som 

inte klarar allt själva. Synpunkten föranleder ingen ändring i planen. 

 

Länsstyrelsen i Stockholms län har inkommit med följande synpunkter: 

Länsstyrelsen saknar en strategi för övrigt verksamhetsavfall som 

uppkommer inom kommungränserna. Avfallsplanen ska ta upp allt avfall 

som uppkommer i en kommun. Kommunerna kan om det finns en 

strategi i avfallsplanen för övrigt avfall (exempelvis massor) förhindra 

uppkomst av avfall eller minska påverkan av avfallshanteringen. 

Svar: Utvecklingsmålen i planen omfattar allt avfall. Åtgärderna i planen 

fokuserar på sådant som kommunerna råder över. Kommunerna kan 

påverka utvecklingen av annat avfall på olika sätt; kommunernas eget 
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verksamhetsavfall, genom att föregå med goda exempel, genom tillsyn och 

information samt genom att bidra eller undanröja hinder som 

kommunerna råder över. Sådana åtgärder finns i planen. Synpunkten 

föranleder ingen ändring i planen. 

Länsstyrelsen anser att kommunerna bör utifrån det övriga avfallet och det 

exploateringstryck som förväntas uppstå ange vilka anläggningar som kan 

ta emot avfallet, redovisa om fler mottagande verksamheter behövs i 

närområdet, och om platser i så fall pekats ut i översiktsplaner. 

Kommunerna bör även värna om att transportavstånden minskar för 

schaktmassor/avfall. 

Svar: Enligt Naturvårdsverkets vägledning om innehåll i kommunala 

avfallsplaner avser bestämmelsen om beskrivning av insamlingssystem och 

anläggningar samt behov av nya eller förändringar i denna infrastruktur, i 

första hand det som behövs för att hantera det avfall som kommunen 

ansvarar för. Kommunerna saknar lättillgängliga uppgifter för att göra de 

bedömningar som länsstyrelsen efterfrågar. Synpunkten föranleder ingen 

ändring i planen. 

Länsstyrelsen noterar att kommunerna redovisar nedlagda deponier men 

inte om det i kommunen finns annan förorenad mark som kan behöva tas 

om hand för att uppnå en giftfri miljö och vad det i sådana fall sådant 

omhändertagande kan innebära i mängd och omhändertagande. 

Svar: Kommunala avfallsplaner ska redovisa nedlagda deponier. Vad 

hantering av annan förorenad mark kan innebära i mängd och 

omhändertagande behöver inte redovisas på det sätt länsstyrelsen 

efterfrågar. Kommunerna saknar lättillgängliga uppgifter för att göra de 

bedömningar som länsstyrelsen efterfrågar. Synpunkten föranleder ingen 

ändring i planen. 

Länsstyrelsen har granskat redovisningen av nedlagda deponier, se 

specifika kommentarer om respektive objekt i avfallsplanens bilaga 4. 

Svar: Projektgruppen tackar för informationen om olika objekt och 

korrigerar bilaga 4 enligt synpunkterna. Bilaga 4 ändras. 

Länsstyrelsen skickar med synpunkten att om kommunen tar fram en 

avfallsplan som kan användas av hela kommunens organisation kan 

avfallsplanen bli det ett verktyg för att uppnå avfallstrappan, minska 

avfallsmängder och ställa krav på logistiken för att minska transporterna 

av avfall, öka resursanvändningen, minska nedskräpningen och minska 

avfallsbrotten. För att få en hållbar hantering bör kommunen även 

inkludera ärenden som gäller bygglov, översiktsplan eller detaljplaner, 

upphandlingar etc. 
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Svar: Föreslagen avfallsplan omfattar mål och åtgärder som påverkar 

kommunernas hela organisationer, även upphandling och fysisk planering. 

Synpunkten föranleder ingen ändring i planen. 

Länsstyrelsen menar att det troligtvis finns verksamheter som hanterar 

avfall felaktigt/olagligt, inte innehar rätt tillstånd eller struntat att anmäla 

sin verksamhet till kommunen. I mål och åtgärder bör kommunen även 

redovisa hur tillsynen kan stödjas för att beivra avfallsbrott. 

Svar: I föreslagen avfallsplan finns åtgärd för tillsyn att verksamheter 

hanterar sitt avfall på rätt sätt och särskilt med avseende på farligt avfall 

hos små verksamheter. Synpunkten föranleder ingen ändring i planen. 

Länsstyrelsen anser att arbetet med avfallsplanen med fördel kan 

samordnas, bevakas och följas upp centralt i kommunen. 

Svar: Med nuvarande organisation saknas resurser för det centralt i 

kommunerna. Projektgruppen tar med sig synpunkten i arbetet med 

uppföljning av planen och resultatet kommer att redovisas centralt i 

kommunerna. Synpunkten föranleder ingen ändring i planen. 

 

Länsstyrelsen i Uppsala län har inkommit med följande synpunkter: 

Länsstyrelsen efterfrågar utveckling av texten om alternativ i 

miljökonsekvensbeskrivningen. Under miljöbedömningsprocessen kommer 

arbetet med alternativ att vara viktigt dels för att genom olika vägval sträva 

efter mål som bidrar till att främja hållbar utveckling, dels för att beskriva 

och bedöma de olika miljöeffekter som skilda alternativ kan ge. 

Svar: Baserat på avfallsplanens art och omfattning samt de diskussioner 

som ligger till grund för planens mål och åtgärder så bedöms relevanta 

alternativ beskrivas i miljökonsekvensbeskrivningen i tillräcklig 

omfattning. Synpunkten föranleder ingen ändring i planen. 

Länsstyrelsen efterfrågar utveckling av vad som gäller för kommunerna i 

fråga om framtida insamlingssystem och anläggningar i enlighet med 

punkterna i 10 § i Naturvårdsverkets föreskrift (NFS 2020:6). 

Svar: Beskrivningar enligt 10§ i Naturvårdsverkets föreskrifter framgår i 

avfallsplanens bilaga 7. Avfallsplanen innehåller också åtgärder för att 

fortsätta utveckla insamlingssystem för förpackningar och returpapper 

från fastigheter som ännu saknar detta samt utveckla anläggningar 

(återvinningscentralerna/kretsloppspark). Synpunkten föranleder ingen 

ändring i planen. 
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Länsstyrelsen efterfrågar hur kretsloppsanpassning ska göras konkret för 

kommunala verksamheter, med tillhörande tidplaner för genomförandet. 

Svar: Det som efterfrågas finns i bilaga 1 i åtgärder om främst: 

- Återanvändning inom kommunkoncernen 

- Minskat matsvinn 

- Bygg- och rivningsavfall 

- Fastighetsnära insamling av förpackningar och returpapper 

Åtgärderna i handlingsplanen är tidsatta och det anges ansvarig nämnd 

eller motsvarande. Mer detaljerad planering gällande hur genomförandet 

ska ske görs under avfallsplaneperioden. Synpunkten föranleder ingen 

ändring i planen. 

Kommunerna bör finna metoder för att översiktligt kvantifiera 

verksamhetsavfallet i kommunen. 

Svar: Det går att gå igenom ett antal miljörapporter för att delvis kunna 

ta fram den efterfrågade informationen. Bedömning är dock att 

kommunernas resurser hellre bör läggas på genomförandet av konkreta 

åtgärder, eftersom kommunen har marginell möjlighet att förändra de 

avfallsflöden som uppkommer hos privata verksamheter. Den översiktliga 

beskrivningen avseende avfall från verksamheter bedöms vara tillräcklig. 

Synpunkten föranleder ingen ändring i planen. 

Länsstyrelsen vill i samband med avfallsplanearbetet lyfta frågan om 

småföretagens farliga avfall. Alla företag, oavsett storlek, ska direktredovisa 

till Naturvårdsverket om vilka mängder farligt avfall som uppkommer i 

verksamheten och vart det tar vägen. Regelverket gäller för alla verksamheter 

där farligt avfall uppstår, även små verksamheter som exempelvis enskilda 

hantverkare, frisörsalonger med flera. Om företagaren ska köra sitt farliga 

avfall själv, oavsett hur liten mängd det gäller, krävs en anmälan till 

Länsstyrelsen om att få utföra transport av farligt avfall. Länsstyrelsen erfar 

att många småföretagare känner sig frustrerade över situationen. 

Länsstyrelsen anser därför att det är motiverat ur miljö- och 

näringslivssynpunkt att kommunen tar fram ett underlag och praktisk 

vägledning för hur hantering av farligt avfall från mindre verksamheter kan 

fungera i kommunerna med syfte att underlätta för småföretagen att bli av 

med farligt avfall på ett säkert och lagenligt sätt. 

Svar: Projektgruppen tar med sig synpunkten i arbetet med planens åtgärd 

om tillsyn och uppföljning, se bilaga 1. Åtgärden omfattar även information 

till verksamheter och information om hantering av farligt avfall är en 

viktigt del. Om tillsynen hos små verksamheter visar att det behövs ännu 

mer stöd för deras hantering av farligt avfall kompletteras åtgärden i 

senare skede, efter utvärdering och bedömning av vilka tjänster 
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kommunerna har möjlighet att erbjuda. Synpunkten föranleder ingen 

ändring i planen. 

Med anledning av vad som framkommit kring företaget Think Pink finns 

anledning att skärpa hanteringen av anmälningsärenden till kommunernas 

miljöförvaltningar. Det är t. ex. viktigt att anmälningsärendena besvaras 

inom angivna 6 veckor annars får verksamhetsutövaren enligt fast praxis 

genomföra anmäld verksamhet. 

Svar: Anmälningsärenden besvaras normalt inom sex veckor. Synpunkten 

avser miljöförvaltningarnas arbetssätt och rutiner. Synpunkten föranleder 

ingen ändring i planen. 

 
Region Stockholm har inkommit med följande synpunkter: 

Region Stockholm välkomnar kommunens arbete och initiativ till en mer 

hållbar och resurseffektiv avfallshantering. Avfallsplanen förväntas bidra till 

måluppfyllelsen av det regionala målet om en resurseffektiv och resilient 

region utan klimatpåverkande utsläpp. Region Stockholm bedömer att 

Avfallsplan 2023–2030 kan kopplas tydligare till den Regionala 

utvecklingsplanen för Stockholmsregionen (RUFS) 2050 (LS 2015–0084) 

eller regionens Klimatfärdplan 2050 (LS 2017–1512). 

Svar: Planen kompletteras med hänvisning till Regionens planer. 

Region Stockholm anser att utvecklingen av resurseffektiva avfallssystem och 

anläggningar bör beaktas och utvärderas ur ett regionalt perspektiv för att 

optimera synergieffekter, transportsnålhet och cirkuläritet. Avfallsplan 

2023–2030 nämner ett visst regionalt samarbete, men kan med fördel 

utveckla hur tekniska anläggningars geografiska läge och kapacitet har 

säkerställts ur ett regionalt perspektiv. 

Svar: Befintliga och eventuella nya anläggningars läge och kapacitet 

säkerställs främst i kommunernas översiktsplanering samt 

tillståndsprövningar. I det arbetet tas även regionala hänsyn. I arbetet med 

att genomföra avfallsplanen kommer regionala hänsyn tas till exempel i 

åtgärder för att etablera ökat återbruk av byggmaterial. Synpunkten 

föranleder ingen ändring i planen. 

Region Stockholm framför att för att ytterligare bidra till det nationella och 

regionala målet om att nå netto-nollutsläpp år 2045 kan särskilda insatser 

riktas mot att motverka användningen av och öka återvinningen av 

plastmaterial. Förbränningen av plast inom el- och fjärrvärmeproduktion 

leder idag till stora koldioxidutsläpp i Stockholmsregionen. En 

kompletterande analys om utvecklingen för energiåtervunnen plast vore 

intressant, samt hur kommuner, region och näringsliv kan samverka i frågan. 
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Svar: Projektgruppen tar med sig synpunkten i arbetet med att förebygga 

avfall inom kommunkoncernernas verksamheter, öka 

materialåtervinningen av förpackningar samt utveckla avsättning för mer 

material från återvinningscentraler/kretsloppspark. Synpunkten 

föranleder ingen ändring i planen. 

 
Bygg och Miljönämnden Håbo kommun har inkommit med följande 
synpunkter: 

Bygg och Miljönämnden efterfrågar en tydligare skrivelse om samverkan 

genom tillsynsprojekt för att öka chanserna att aktiviteterna gällande 

nedlagda deponier ska genomföras på ett bra sätt. 

Svar: Bilaga 1 förtydligas enligt Bygg och Miljönämndens förslag: Ett 

tillsynsprojekt för de samverkande kommunerna ska genomföras, istället 

för att samverkan kan ske. 

 
Bygg och Miljönämnden i Sigtuna kommun har inkommit med 
följande synpunkter: 

Bygg- och miljönämnden anser att föreslagen avfallsplan redogör väl för hur 

arbetet inom avfallsområdet ska hanteras strategiskt de kommande åren. 

Bygg- och miljönämnden anser att föreslagen avfallsplan både är modern och 

anpassad efter nya lagar och kommande förändringar inom avfallsområdet. 

Avfallsplanen inkluderar inte bara praktisk avfallshantering utan inkluderar 

även klimataspekter och sociala frågor. Det finns ett stort behov av att 

genomföra tillsyn och informationsinsatser på mindre verksamheter som 

hanterar farligt avfall efter att Naturvårdsverkets infört rapporteringssystem 

för transporter av farligt avfall. För att aktiviteten gällande "Nedlagda 

deponier" i bilaga 1 ska kunna genomföras till 2030 behöver i första hand 

kommunstyrelsen ges ekonomiska resurser för detta de kommande åren. 

Även bygg- och miljönämnden kommer behöva ytterligare resurser för att 

genom sin tillsyn kunna bidra till att aktiviteten genomförs. I bilaga 1 anges 

bygg- och miljönämnden som ansvarig för åtgärd inom fysisk planering, i 

samarbete med Sivab. Den fysiska planeringen bedrivs till stor del av 

kommunstyrelsen genom planenheten på samhällsbyggnadskontoret, varför 

de också bör ingå i arbetet. 

Svar: Bilaga 1 kompletteras enligt Bygg och Miljönämndens förslag med 

att Kommunstyrelsen anges som ansvarig i Sigtuna kommun, i samarbete 

med Bygg- och miljönämnden och SIVAB. 

 
Miljöpartiet de Gröna i Sigtuna kommun har inkommit med följande 
synpunkter: 

Rubriken är fantastisk, visionär och visar på framåtanda. Men, den är också 

problematisk eftersom avfall är det absolut sista steget i ett cirkulärt 
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kretslopp. Det är ett orättvist arbete att vara den sista länken i en lång, lång 

kedja, och att där i det sista stadiet förväntas jobba cirkulärt när en stor del 

av det som styr möjligheterna att nå en högre grad av cirkularitet i 

samhällsekonomin inte kan lösas genom en avfallsplan (hur bra den än är). 

Miljöpartiet i Sigtuna kommun föreslår att följande aspekter (punkt 1-9 

nedan) ges högre prioritet och tydliggörs i avfallsplanen. 

 
1. Handlingsplanen är otillräcklig för att nå de ambitiösa mål om 

cirkularitet som skisseras i planen. Här avses, t ex indikatorer som 
nedåtgående eller uppåtgående trender. Skarpare formulerade 
kvantifierbara mål och indikatorer behövs. 

Svar: Planen är gemensam för fyra kommuner med väldigt olika 

förutsättningar och resurser. Därför anges inte skarpare mål, utan dessa 

är resultatet av avvägningar mellan de olika kommunernas möjligheter att 

genomföra olika åtgärder. Genom samarbetet bedöms dock resultatet 

sammantaget bli bättre än om var och en av kommunerna arbetar med 

egna åtgärder i egna avfallsplaner. Målen följer de nationella etappmålen. 

Synpunkten föranleder ingen ändring i planen. 

2. Kartläggningen av gamla deponier i Sigtuna Kommun är bristfällig. 
Det bör framgå tydligare av avfallsplanen att Sigtuna kommun ligger 
långt efter de andra kommunerna vad gäller efterlevnad av de 
åtgärder för gamla deponier som handlingsplanen specificerar. 

Svar: Planen innehåller åtgärd för att gemensamt arbeta med nedlagda 

deponier, vilket i första hand omfattar komplettering av dokumentation och 

genomförande av undersökningar där det behövs. Synpunkten föranleder 

ingen ändring i planen. 

3. Det bör också förtydligas att Sigtuna kommun både har de minst 
utvecklade och detaljerade målsättningarna och den sämsta 
måluppfyllnaden av de kommuner som ingår i avfallsplanen. Här bör 
planen vara tydlig med att alla de ingående kommunerna bör arbeta 
aktivt och lära av varandra för att förbättra hanteringen av avfall i 
kommunerna i enlighet med de övergripande målsättningarna i den 
gemensamma avfallsplanen. Fler och mer detaljerade mål för 
avfallshantering, och en ökad måluppfyllelse i Sigtuna kommun är en 
förutsättning för att den gemensamma ambitionen som planen 
skisserar ska kunna förverkligas.  

Svar: Projektgruppen håller med om att kommunerna vinner både 

resurser och kunskap genom att samverka i genomförandet av 

avfallsplanen. Se kommentar till punkt 1 angående mål. Synpunkten 

föranleder ingen ändring i planen. 

4. Avfallsplanen saknar tydlighet vad gäller behov av att hantera 
pågående och tidigare utsläpp av gifter som skadar miljön och 
människors hälsa, såsom t ex PFAS. Vilka åtgärder behöver vidtas för 
att stoppa deponeringen av gifter i vattendrag, på land och i luften? 
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Svar: Planen innehåller mål och åtgärder för att minska miljöpåverkan 

genom att bland annat säkra hantering av farligt avfall, hitta möjligheter 

att materialåtervinna fler avfallsfraktioner för att minska deponering och 

arbeta med nedlagda deponier för att säkra att det inte sker diffus 

spridning av föroreningar. Synpunkten föranleder ingen ändring i planen. 

5. Ett tydligare fokus på ytterligare åtgärder för att minska klimat- och 
miljöpåverkan i den egen verksamheten, tex. vid förbränning av 
avfall, behövs. Vad kan ytterligare göras för att hanteringen av gaser 
och aska förbättras? Kan koldioxid fångas in och lagras?  

Svar: Ingen av kommunerna har avfallsförbränningsanläggning eller 

annan behandlingsanläggning i egen regi. Miljökrav på de anläggningar 

som finns inom kommungränserna ställs i miljöprövning/tillståndsprocess 

för verksamheterna. Kommunerna har samarbete med EON och RagnSells 

om utveckling av hanteringen av askan som uppstår för utvinning av 

salter. Genom avfallsplanens åtgärder arbetar kommunerna för att minska 

avfallsförbränningen genom att hitta möjligheter att materialåtervinna fler 

avfallsfraktioner. Synpunkten föranleder ingen ändring i planen. 

6. En annan viktig fråga där vi vill se fler och skarpare förslag på 
åtgärder gäller möjligheterna att öka graden av återanvändning och 
återvinning (inte minst av miljöfarligt avfall). Här saknar vi tydligare 
förslag på hur avfallshanteringen och inlämning och mottagandet av 
avfall kan förbättra möjligheterna för återbruk och 
materialåtervinning. Vi efterlyser tydliga och ambitiösa kvantitativa 
mål och indikatorer för storskaligt återbruk av byggmaterial, t ex 
höjda krav på andelen återbrukat material vid nybyggnation i 
kommunerna vid upphandlingar.  

Svar: Avfallsplanen innehåller mål och åtgärder för ökat återbruk, 

utveckling av rutiner vid upphandling, återbruk av byggmaterial och 

information. Se även tidigare svar angående mål. Synpunkten föranleder 

ingen ändring i planen. 

7. Vi föreslår att det vid återvinningscentraler införs bemannade 
stationer för inlämning av kläder och prylar för återanvändning. En 
förebild här är återvinningscentraler (t ex i Gävle) där besökare först 
behöver passera en sådan station för att komma ut på rampen och 
containrarna för återvinning. På det sättet möter alla som besöker 
ÅVC den högre delen av avfallstrappan först.  

Svar: Alla kommuner har olika förutsättningar beträffande utformning av 

återvinningscentraler. I alla kommuner finns möjligheten att lämna saker 

till återbruk. Återvinningscentralerna kommer att utvecklas vidare. 

Kommunerna har samarbete med Human Bridge för omhändertagande av 

alla textilier, inklusive kläder för återbruk och återvinning. Synpunkten 

föranleder ingen ändring i planen. 

8. Ytterligare en viktig fråga som behöver hanteras tydligare i 
avfallsplanen, inklusive handlingsplanen, är förbättrade 
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förutsättningar och tillgänglighet för insamling av miljöfarligt avfall. 
Här bör mobila och bemannade insamlingsplatser som kan rotera 
mellan olika platser i kommunen övervägas i syfte att både underlätta 
insamling och nå ut med information om hantering av miljöfarligt 
avfall. Avfallshanteringsappen kan visa var och när stationerna är 
utplacerade. 

Svar: Projektgruppen tar med sig synpunkterna i arbetet med 

avfallsplanens åtgärder för att säkerställa att farligt avfall hanteras på 

rätt sätt och att vid behov förbättra insamlingen. Några kommuner har 

idag mobil bemannad insamling för farligt avfall och för grovavfall. I 

planen finns även åtgärd för att vidareutveckla information om hantering 

av bland annat farligt avfall. Synpunkten föranleder ingen ändring i 

planen. 

9. Avfallsplanen förefaller förvånansvärt passiv inför den prognos om 
fortsatt ökad avfallsproduktion som presenteras. Bör inte målbilden 
tydligare ta fasta på att produktionen av avfall i kommunerna ska 
minska över tid, även om kommunerna givetvis inte kan påverka 
samhällsutvecklingen i stort. Vi föreslår att tydliga mål för minskad 
produktion av avfall i kommunerna sätts, och att kommunerna 
utreder och aktivt arbetar med åtgärder och incitament för att nå 
målen. 

Svar: Avfallsplanen innehåller mål om att avfallsmängderna ska minska 

samt åtgärder för att förebygga avfall, öka återbruk och öka 

materialåtervinning. Se även tidigare svar om mål.  

 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i Sigtuna kommun har 

inkommit med följande synpunkter: 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tillstyrker föreslagen Avfallsplan 

2023-2030 och lyfter fram vikten av uppföljning avseende såväl mål som 

handlingsplaner. 

Svar: Synpunkten föranleder ingen ändring i planen. 

 

Äldre- och omsorgsnämnden i Sigtuna kommun med tillägg från Erik 

Glans, ledamot för Miljöpartiet har inkommit med följande synpunkter: 

Äldre- och omsorgsnämnden lyfter att det är viktigt att avfallsplanen tar 

hänsyn till att personer med funktionsnedsättning också ska kunna återvinna 

och kasta sitt avfall. Det vill säga att kärl och liknande behöver vara 

lättillgängliga. Även information som går ut gällande avfallshantering ska 

vara lätt att förstå och vara möjlig för alla att ta del av. 
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Svar: Se även tidigare svar till SPF Seniorerna Knivstaorten. Synpunkten 

föranleder ingen ändring i planen. 

 

AB SigtunaHem har inkommit med följande synpunkter: 

AB SigtunaHem ser positivt på att kommunerna tar fram en gemensam 

avfallsplan som följer de globala och nationella målens inriktningar. 

SigtunaHem bidrar gärna med att sprida information som kommunerna 

gemensamt tar fram och att hjälpa till med arbetet att få till en 

beteendeförändring då vi ser samma behov för att nå hållbarhet i 

bostadsbolagets arbete. 

Svar: Projektgruppen ser fram emot ett fortsatt givande samarbete om 

dessa frågor. Synpunkten föranleder ingen ändring i planen. 

 

3.3 Redaktionella ändringar och förtydliganden  

Redaktionella ändringar har gjorts för att korrigera skrivfel i planen.  

Avfallsplanen har också kompletterats med beskrivning av den nya 

förordningen för förpackningar, som har beslutats under sommaren 2022 

och som innebär att kommunen tar över ansvaret för insamling av 

förpackningar 1 januari 2024 och att fastighetsnära insamling ska vara införd 

1 januari 2027. 
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Namnsättning av område, vägar och 
dagvattendammar i Klövberga, Bro 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

1. att det nya industri- och handelsområdet i Klövberga, Bro, ska heta 
Klövberga företagspark. 

2. att vägarna ska heta Klövberga allé, Kärrängsvägen, Fäbodavägen och 
Önstalundsvägen. 

3. att dagvattendammarna ska heta Kärrängsdammen, Klövdammen och 
Fäbodadammen. 

Sammanfattning 
En första etapp av detaljplanen för Klövberga har vunnit laga kraft. Området 
ligger norr om Bro handel och Skällsta industriområde samt mellan Önsta/Bro 
galopp och E18. Det nya området planerat för industri- och sällanköpshandel 
ska nu bebyggas och behöver ett eget namn. Även vägar och dagvattendammar 
inom området behöver namnsättas.  

Namnberedningen föreslår för området namnet Klövberga företagspark. För 
den stora genomfartsvägen med blivande trädplantering utefter föreslås namnet 
Klövberga allé. De föreslagna namnen Kärrängsvägen, Fäbodavägen och 
Önstalundsvägen, Kärrängsdammen, Klövdammen och Fäbodadammen 
anknyter alla till befintliga ortnamn i och i närheten av området. Fäboda norr 
om området respektive Önstalund nordväst om området, är två torp som 
fortfarande står kvar.  

Beslutsunderlag 
 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 21 november 2022 

 Remissvar från Upplands-Bro kulturhistoriska forskningsinstitut, UKF, 
den 14 november 2022 
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Ärendet 
En första etapp av detaljplanen för Klövberga har vunnit laga kraft. Området 
ligger norr om Bro handel och Skällsta industriområde, samt mellan Önsta/Bro 
galopp och E18. Det nya området planerat för industri- och sällanköpshandel 
ska nu bebyggas och behöver ett eget namn. Även vägar och dagvattendammar 
inom området behöver namnsättas.  

Namnberedningen föreslår för området namnet Klövberga företagspark.  

För den stora genomfartsvägen med blivande trädplantering utefter föreslås 
namnet Klövberga allé. De föreslagna namnen Kärrängsvägen, Fäbodavägen 
och Önstalundsvägen, Kärrängsdammen, Klövdammen och Fäbodadammen 
anknyter även de till befintliga ortnamn i och i närheten av området.  

Klövberga var ett torp precis öster om området där E18 nu ligger. Klöv i södra 
delen av området var bebyggt in på 1970-talet. Fäboda norr om området 
respektive Önstalund nordväst om området, är två torp som tillhörde Önsta 
gård och som fortfarande står kvar sedan 1700-talet. Önstalund kallades före 
1800-talet för Skomakartorp. Namnet Kärrängen finns med i kartor åtminstone 
sedan 1700-talet. 

 

Kartan visar planområdet Klövberga etapp 1 med röd markering  samt torpen Önstalund och 
Fäboda 
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Förslagen till namn har tagits fram i samråd med fastighetsägaren samt skickats 
på remiss till berörda hembygdsföreningar. Endast ett svar har inkommit, från 
UKF, vilket var positivt till förslagen. 

Den blivande rondellen som ska byggas vid infarten till området fick namnet 
Klövbergarondellen redan 2016-09-13 KFN §43. 

Barnperspektiv 

Beslutade namn på platser där barn uppehåller sig påverkar barns trygghe t och 
säkerhet positivt då det påverkar hur det går att orientera sig och hitta till och 
inom ett område, en plats och/eller en adress.  
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Samhällsbyggnadskontoret 

Lina Delde  

Ordförande namnberedningen Annika Askeljung Jonsson 

 Namnberedningen 

 

Beslut sänds till 

 Ansvarig handläggare för vidare expediering till berörda  
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Sammanträdestider för Tekniska nämnden 
2023 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden beslutar 

att anta sammanträdestider för Tekniska nämnden och dess beredning år 2023 

enligt Kommunledningskontorets förslag. 

Sammanfattning 

Upplands-Bro kommuns nämnder bestämmer varje år dag och tid för 

nästkommande års sammanträden. Varje nämnd tar beslut om sina egna 

sammanträdestider och kan vid behov under verksamhetsåret besluta om 

ytterligare sammanträdestillfällen. 

Kommunledningskontorets kansliavdelning har upprättat ett förslag till 

sammanträdestider för Tekniska nämnden och dess beredningsgrupp för år 

2023 utifrån ett gemensamt arbete som gjorts tillsammans med 

ekonomiavdelningen och kontorscheferna. Arbetet har syftat till att bättre 

anpassa sammanträdestiderna till de ekonomiärenden som nämnderna måste 

besluta om under året, samt att anpassa nämndernas sammanträdestider till 

Kommunstyrelsens möten för att underlätta handläggningen för ärenden som 

ska vidare från nämnderna till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige. 

 

Förslag till sammanträdesschema för Tekniska nämnden och dess 

beredning 2023:  

Beredning kl. 15:00 Tekniska nämnden kl. 15:00 

23 januari 30 januari 

20 februari 6 mars 

17 april 24 april 

22 maj 29 maj 

28 augusti 4 september 

25 september 2 oktober 

6 november 13 november 

4 december 11 december 
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Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 21 november 2022 

Ärendet 

Upplands-Bro kommuns nämnder bestämmer varje år dag och tid för 

nästkommande års beredningar och sammanträden. Kommunledningskontorets 

kansliavdelning har upprättat ett förslag till sammanträdestider för Tekniska 

nämnden och dess beredningsgrupp för år 2023. Varje nämnd tar beslut om 

sina egna sammanträdestider och kan vid behov under verksamhetsåret besluta 

om ytterligare sammanträdestillfällen. 

Kansliavdelningen har uppmärksammat att det finns ett gemensamt behov i alla 

nämnder av att bättre anpassa sammanträdestiderna efter budgetprocessen och 

de ekonomiärenden som måste tas upp för beslut vid bestämda tidpunkter 

under året. Bättre anpassning till ekonomiärendena ger respektive kontor mer 

tid till att ta fram högkvalitativa underlag. Det gör också att de förtroendevalda 

får ta del av handlingarna i tid innan beredning och efterföljande sammanträde. 

Förslaget till Sammanträdestider 2023 har därför arbetats fram i nära samarbete 

med ekonomiavdelningen och med kontorscheferna. 

Nämndernas sammanträdesdagar har också anpassats till Kommunstyrelsens 

möten för att få en effektiv ärendehandläggning i de fall ärenden ska vidare 

från nämnd för att sedan beslutas i Kommunfullmäktige. För att likrikta 

nämndprocessen innebär Kansliavdelningens förslag också att alla 

nämndberedningar så långt det är möjligt sker under samma vecka och alla 

nämndsammanträden sker så långt det är möjligt under veckan som följer.  

Planeringen av sammanträdestider inför år 2023 innehåller många olika delar 

som är svåra att kombinera. Alla nämnder, Kommunstyrelsen och 

Kommunfullmäktige ska sammanträda och skollov och helgdagar ska hållas 

fria från möten. Det leder i vissa fall till undantag från huvudregeln om 

beredningsveckor och nämndveckor. 

Förslag till sammanträdesschema för Tekniska nämnden och dess 

beredning 2023:  

Beredning kl. 15:00 Tekniska nämnden kl. 15:00 

23 januari 30 januari 

20 februari 6 mars 

17 april 24 april 

22 maj 29 maj 

28 augusti 4 september 

25 september 2 oktober 

6 november 13 november 

4 december 11 december 
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Barnperspektiv 

Vid vilken tidpunkt som nämnden sammanträder har inga direkta konsekvenser 

för barn och unga eller deras livsmiljö. Däremot kan de ärenden som behandlas 

av nämnden under sammanträdena ha konsekvenser för barn och unga, och 

dessa konsekvenser ska redovisas i varje enskilt ärende.  

 

Samhällsbyggnadskontoret  

                                                        Kommunledningskontoret 
                   

Thomas Lenell Sara Lauri 

Samhällsbyggnadschef  Kanslichef 

 

Beslut sänds till 

 Samtliga ledamöter och ersättare i Tekniska nämnden 

 Kommunfullmäktige  
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Övriga frågor 
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