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Sammanträde med Knivsta kommunstyrelse 

Tid: Måndag den 30 januari 2023, kl. 13:00  

Plats: Sal Kvallsta, Knivsta kommunhus 

Ordförande: Matilda Hübinette (KNU)  

Sekreterare: Siobhán Górny 

Handlingar finns tillgängliga i kommunhuset samt på kommunens hemsida www.knivsta.se  

Förhinder 

Ledamot som inte kan delta vid sammanträdet kan mejla till siobhan.gorny@knivsta.se eller 
ringa 018-347023.  

Distansnärvaro 

Eventuell distansnärvaro skall anmälas i god tid.  

Föredragningslista 

 
 

Dnr 

1. Justering   

2. Godkännande av dagordning   

3. Anmälan av delegationsbeslut 

- Lista delegationsbeslut 2022-12-02 - 2023-01-17 
- Förteckning lokalförsörjningen november 2022 
- Tillsvidareanställda november 2022 
- Visstidsanställda november 2022 

 

  

4. Övriga anmälningsärenden 

- Beslut från bygg- och miljönämnden, § 100 2022-12-13, 
Ekonomisk uppföljning per oktober  

- Utbildningsnämndens beslut § 93, 2022-12-13, 
Resursfördelning och bidrag för förskola och grundskola 2023 

- Rapport från Länsstyrelsens inspektion av Uppsala 
överförmyndarnämnd 2022 

  

5. Informationsärenden 

a) Information om ungdomsarbetet under jullovet 

b) Ekonomisk information 

  

Beslutsärenden   

6. Arbetsordning för kommunstyrelsens presidium 
mandatperioden 2023-2026 

Ordförandeförslag 2023-01-04 
Förslag på arbetsordning 

KS-2022/747 

http://www.knivsta.se/
mailto:siobhan.gorny@knivsta.se
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Ansvarig handläggare: Isak Bergdahl 
 

7. Val till kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott 

Beslutsmall 2023-01-05 
 
Ansvarig handläggare: Siobhán Górny 
 

KS-2023/45 

8. Val till kommunstyrelsens arbetsutskott 

Beslutsmall 2023-01-05 
 
Ansvarig handläggare: Siobhán Górny 
 

KS-2023/44 

9. Fastställande av utskottsuppgifter och upphävande av tidigare 
särskilda arbetsordningar 

Tjänsteutlåtande 2022-12-19 
 
Ansvarig handläggare: Siobhán Górny 
 

KS-2022/772 

10. Sammanträdestider för kommunstyrelsens utskott 2023 

Tjänsteutlåtande 2022-12-19 
 
Ansvarig handläggare: Siobhán Górny 
 

KS-2022/771 

11. Avsluta C-tillsammans 

Tjänsteutlåtande 2022-10-14 
Avsiktsförklaring c-tillsammans, antagen 2021-02-19 
Överenskommelse om samverkan mellan Region Uppsala och åtta 
kommuner i Uppsala län (Regionalt forum) 2023-2026 
Bilaga till förslag ny överenskommelse Regionalt Forum 
 
Ansvarig handläggare: Allar Piirsoo 
 

KS-2022/644 

12. Ägarombud 2023 Knivsta kommun 

Tjänsteutlåtande 2022-11-24 
 
Ansvarig handläggare: Dan-Erik Pettersson, Ekonom 
 

KS-2022/730 

13. Avropsförfrågan gällande support och underhåll av befintligt 
affärssystem 

Tjänsteutlåtande 2022-12-14 
 
Ansvarig handläggare: Dan-Erik Pettersson 
 

KS-2022/758 
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14. Uppdrag till Gredelinen KB att påbörja ombyggnad till 
mötesarena 

Tjänsteskrivelse daterad 2022-12-16 
Skiss Mötesarenan daterad 2022-12-22 
 
Ansvarig handläggare: Eva Mårtensson 
 

KS-2022/770 

15. Ny avfallsplan 

Tjänsteutlåtande 2022-12-29 
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 120, 2022-12-05 
Samhällsutvecklingsnämndens tjänsteutlåtande 2022-11-09 
Förslag till ny avfallsplan 2023-2030 med 7 bilagor: handlingsplan 
2022-12-05, styrmedel, nulägesbeskrivning, nedlagda deponier, 
uppföljning av tidigare avfallsplan, miljökonsekvensbeskrivning samt 
analys av framtida mängder, insamlingssystem och anläggningar 
Samrådsredogörelse 2022-10-21 
 

KS-2022/779 



Knivsta kommunstyrelse

Lista delegationsbeslut 2022-12-02 till 2023-01-17
Datum Dokumentnr. Dokumenttitel Ansvarig person Ärende
2023-01-11 KS-2022/694-1 Meddelande om avbokning av 

enstaka tillfällen i ishallen våren 
2023.

Catrine Wermelin KS-2022/694 Meddelande om 
avbokning av enstaka tillfällen i 
ishallen våren 2023

2022-12-06 KS-2022/745-1 Delegationsbeslut om 
direktupphandling av verktyg för 
webbanalys och webbförvaltning

Hanne Natt och Dag KS-2022/745 Delegationsbeslut om 
direktupphandling av verktyg för 
webbanalys och webbförvaltning

2022-12-08 KS-2022/739-1 Delegationsbeslut om 
direktupphandling av tillgängliga 
dokumentmallar

Hanne Natt och Dag KS-2022/739 Delegationsbeslut om 
direktupphandling av tillgängliga 
dokumentmallar

2023-01-05 KS-2023/33-1 Delegationsbeslut Förlängning av 
avtal mellan Knivsta kommun 
och Norstedts Juridik AB 
gällande juridiska 
specialisttjänster

Stina Desroses KS-2023/33 Förlängning av avtal 
gällande juridiska specialisttjänster, 
Norstedts Juridik AB

2023-01-05 KS-2023/14-1 Beslut att göra en 
avropsanmälan på Fordon 2022

Fredrik Söderlind KS-2023/14 Avropsanmälningar SKL 
inköpscentral 2023 (samlingsärende)

2023-01-05 KS-2023/14-2 Beslut om avropsanmälan, 
Programvaror och molntjänster 
2019

Fredrik Söderlind KS-2023/14 Avropsanmälningar SKL 
inköpscentral 2023 (samlingsärende)

2023-01-10 KS-2023/36-2 Beslut om att förlänga ramavtal 
gällande livsmedel i 
konsumentförpackningar

Fredrik Söderlind KS-2023/36 Förlängning av avtal 
gällande livsmedel i 
konsumentförpackningar, Mathem 
AB



 
 

 

 

Kommunstyrelsen 
Datum 
2022-11 

 
 
Förteckning över övriga delegationsbeslut 
 
Verksamhet Beslutsfattare 
Kommunledningskontoret Eva Mårtensson 
Lokalförsörjningen Lokalförsörjningschef  

 
Datum då 
beslutet 
fattades 
 

Beslut/åtgärd Delegat
ions-
grund 

Ev anmärkning 

2022-11-10 Hyresavtal bostad 7201-0021 7.5  
2022-11-23 Bilplatsavtal 7201-9220 7.5  
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 



Efternamn Förnamn Fr o m Enhet Chef

Nordström Caroline 2022-11-18 Alsike skola Ann-Sophie Backlund

Nilsson Sahlin Richard 2023-01-01 Alsike skola Ann-Sophie Backlund

Janzon Emanuel 2023-01-01 Alsike skola Ann-Sophie Backlund

Ahlin Jennie 2023-01-04 Alsike skola Ann-Sophie Backlund

Sjunnesson Susanna 2023-02-27 Ekonomikontoret Dan-Erik Pettersson

Lindrågen Lina 2023-02-15 Elevhälsan Anna-Lena Persbacke

Öhman Sandra 2023-02-20 Enheten för digitalisering Åsa Spolander

Blomqvist Gina 2022-12-12 Enheten för råd och stöd Liselotte Sjögren

Axelsson Sandra 2023-02-11 Enheten för råd och stöd Liselotte Sjögren

Kamara Memunatu 2023-01-01 Enheten för socialpsykiatri Louise Rodhe

Lögdahl Woxblom Sandra 2022-12-01 Enheten för stöd och service Jörgen Jamting

Åsjö Hanna 2022-11-14 Högåsskolan Therese Askvid

Björk Emilia 2023-01-01 Lagga fsk Katarina Ahl Forssell

Ripman Lorraine 2023-01-01 Lustigkulla fsk Katarina Ahl Forssell

Forssén Stefanie 2023-01-01 Lustigkulla fsk Katarina Ahl Forssell

Gustafson Malin 2023-01-04 Lustigkulla fsk Katarina Ahl Forssell

Misit Chiap 2022-11-01 Måltidsverksamheter Sofia Persson

Gashi Katarina 2023-01-09 Norrgårdens fsk Catharina Sundin

Almqvist Evelina 2023-01-30 Norrgårdens fsk Catharina Sundin

Öhlin Berkelund Yvonne 2023-03-01 Samhällsbyggnadskontoret Jenny Rydåker

Glimring Petra 2022-11-29 Sjögrenska gymnasiet Helena Sandgren

Grafström Ann-Helen 2023-01-01 Trollskogens fsk Amanda Wiljeäng

Aali Julia 2023-01-09 Ängbyskolan Anna Hammarhjelm



Efternamn Förnamn Fr o m Enhet Chef

Betzalel Olivia 2022-11-14 Adolfbergsskolan Pia Smårs

Methander Jenny 2022-11-29 Alsike skola Ann-Sophie Backlund

Morina Leonard 2022-12-22 Alsike skola Ann-Sophie Backlund

Kjörling Caroline 2023-01-09 Alsike skola Ann-Sophie Backlund

Engler Hans Jespher 2023-01-09 Alsike skola Ann-Sophie Backlund

Karlsson Cecilia 2023-02-01 Barn och unga Konsult Konsult

Hagman Åsa 2023-02-01 Bibliotek Carin Carlsson

Lindgren Carina 2022-11-10 Chefer grundskola Jonas Andrae Johansson

Nilsson Johansson Isak 2023-01-01 Enheten för hemvård Helena Lindfelt

Omarin Mahammad 2023-03-01 Enheten för råd och stöd Liselotte Sjögren

Hassan Ahmed Nasro 2022-11-07 Enheten för stöd och service Jörgen Jamting

Gafur Berketullah 2022-11-21 Enheten för stöd och service Jörgen Jamting

Limont Anastasia 2022-11-13 Hälsohuset Sofie Westerlund Annerhed

Atay Zara 2022-11-17 Högåsskolan Therese Askvid

Waxell Sofie 2023-01-01 Lagga fsk Katarina Ahl Forssell

Aspman Nora 2023-01-01 Lagga skola Sofia Eskhult

Wärefors Paulina 2023-01-01 Lilla Brännkärr fsk Amanda Wiljeäng

Norström Annie 2023-01-01 Lustigkulla fsk Katarina Ahl Forssell

Lörhammer Monica 2023-01-01 Lustigkulla fsk Katarina Ahl Forssell

Al Ibrahim Ruba Ali 2023-01-01 Lustigkulla fsk Katarina Ahl Forssell

Tanjeen Sandila 2023-01-01 Lustigkulla fsk Katarina Ahl Forssell

Lindh Wennefjord Agneta 2023-01-01 Långhundra skola Sofia Eskhult

Åström Prabphiphop 2022-11-01 Måltidsverksamhet Sofia Persson

Hongisto Victoria 2023-01-01 Norrgården fsk Catharina Sundin

Bergstrand Marie 2023-01-01 Norrgården fsk Catharina Sundin

Haderaj Anisa 2022-12-01 Serviceorganisation Catrine Wermelin

Mechchidan Hanae Emrani 2022-11-07 Tallbacken fsk Annica Sjöberg

Kjellberg Helen 2022-11-14 Tallbacken fsk Annica Sjöberg

Demyanova Oksana 2022-12-22 Thunmanskolan Carina Lindgren

Österman Malla 2023-01-01 Trollskogen fsk Amanda Wiljeäng

Lindh Gitta 2023-01-01 Trollskogen fsk Amanda Wiljeäng

Finn Mikael 2022-11-01 Valloxskolan Thomas Hugo

Eriksson Maja 2023-01-09 Valloxskolan Thomas Hugo

Lundgren Fabian 2023-01-17 Valloxskolan Thomas Hugo

Sälling Pontus 2022-11-17 Verktygslådan fsk Amanda Wiljeäng

Morina Melina 2022-11-05 Ängbyskolan Anna Hammarhjelm

Bremer Svanström Mathilda 2022-11-07 Ängbyskolan Anna Hammarhjelm
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 Ordförandeförslag 
2023-01-04 

Diarienummer 
KS-2022/747 

   

 

Kommunstyrelsen 

Arbetsordning för kommunstyrelsens presidium mandatperioden 
2023–2026 

 

Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen antar förslaget till arbetsordning för kommunstyrelsens presidium 
mandatperioden 2023–2026. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Genom den föreslagna arbetsordningen placeras ansvaret inom presidiet för den löpande 
uppsikten över koncernbolagen hos förste vice ordförande med andre vice ordförande som 
hennes ersättare. Andre vice ordförande utpekas även som ägarombud på 
bolagsstämmorna i de fall kommunstyrelsen inte beslutar annat. 

 

Bakgrund 

I fullmäktiges reglemente för styrelsen och nämnderna § 30 ges vissa uppgifter till 
ordföranden i nämnden eller styrelsen. I reglementet § 31 anges att de vice ordförandena 
ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den mån 
ordföranden anser att det behövs. Med stöd av 6 kap 1 § kommunallagen har 
kommunstyrelsen uppsikt över de kommunala bolagen. Fullmäktige har inte uttryckligen 
placerat uppsikten över bolagen hos kommunstyrelsens ordförande, men som ende 
heltidsarvoderade politiker har kommunstyrelsens ordförande inte minst av praktiska skäl 
haft ett övergripande ansvar för löpande avstämningar med bolagen mellan 
kommunstyrelsens sammanträden när sådant behov har funnits. 

Enligt 6 kap. 28 § 2 kommunallagen är en förtroendevald som tar del i handläggningen på ett 
sätt som kan påverka ett kommunalt beslut jävig, om någon närstående är eller har varit 
ställföreträdare för en part i ärendet eller för någon annan som kan antas bli påverkad av 
beslutet i en inte oväsentlig utsträckning. 

Fullmäktige har valt en ordförande till kommunkoncernbolagen Knivstabostäder AB och 
Kommunfastigheter i Knivsta AB som är närstående till kommunstyrelsens ordförande. Även 
om jävsituationer är ovanliga så delegeras för säkerhets skull den löpande uppsikten över 
koncernbolagen till förste vice ordförande med andre vice ordförande som hennes ersättare. 

Den föreslagna arbetsfördelningen är avstämd och godkänd av presidiets medlemmar. 

 
Matilda Hübinette 

Kommunstyrelsens ordförande 
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Isak Bergdahl 

Jurist 

2023-01-04 Diarienummer: KS-2022/747 
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Förslag till arbetsordning för kommunstyrelsens 

presidium mandatperioden 2023-2026 

De båda vice ordförandena ska på ordförandens begäran stödja denne i de uppdrag som 

framgår av § 30 reglementet för kommunstyrelsen och nämnderna samt de övriga 

uppdrag som fullmäktige och styrelsen anförtror ordföranden. Enbart styrelsen får 

delegera rätten att fatta beslut till enskild ledamot i presidiet. 

Denna arbetsordning gäller till och med 31 december 2026. 

Kommunstyrelsens ordförande 

Kommunstyrelsens ordförande (KSO) ansvarar för den löpande ledningen och 

samordningen av styrelsens verksamhet gentemot kommundirektören och 

kommunstyrelsens förvaltningschefer i enlighet med styrelsens beslut. KSO ansvarar inte 

för kommunstyrelsens löpande samordning och uppsikt i förhållande till bygg- och 

miljönämnden och de kommunala bolagen. 

KSO ansvarar ytterst för att hålla hela kommunstyrelsen informerad om viktigare frågor 

under styrelsens ansvar. 

Förste vice ordförande 

Förste vice ordförande ersätter KSO när denne inte kan tjänstgöra.  

Förste vice ordförande ansvarar för kommunstyrelsens löpande samordning och uppsikt i 

förhållande till bygg- och miljönämnden och de kommunala bolagen. 

Andre vice ordförande 

Andre vice ordförande ersätter förste vice ordförande eller KSO när båda dessa inte kan 

tjänstgöra.  

Andre vice ordförande har även ett särskilt ansvar för att samordna och vidarebefordra 

information till och från oppositionsledamöterna i kommunstyrelsen och 

oppositionspartiernas gruppledare i fullmäktige. 
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Beslutsmall valärende 2023-01-05 Diarienummer 
KS-2023/45 

   

 

§ X 

Val till kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen väljer följande personer till arbetsutskottet:  

XX, ordförande 

XX, vice ordförande 

XX, ledamot  

XX, ledamot 

XX, ledamot 

osv. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt reglementet för kommunstyrelsen och nämnderna får kommunstyrelsen och 
nämnderna inrätta utskott. Utskottets arbetsuppgifter ska fastställas särskilt, vilket har gjorts 
separat (se ärende med diarienummer KS-2022/772). Utskottets arbetsuppgifter är att 
bereda ärenden inför kommunstyrelsen samt fatta beslut i de ärenden där utskottet har 
delegation. 

Kultur- och fritidsutskottet brukar bestå av presidiet och två andra ledamöter ur 
kommunstyrelsen. Enligt reglementet får utskottet bestå av högst hälften av det antal som de 
ordinarie ledamöter i kommunstyrelsen uppgår till. Utskottet ska ha en ordförande och en 
vice ordförande.  

Underlag för beslut 

Beslutsmall 2023-01-05 

Beslutet ska skickas till 

Akten 
FMS 
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Beslutsmall valärende 2023-01-05 Diarienummer 
KS-2023/44 

   

 

§ X 

Val till kommunstyrelsens arbetsutskott 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen väljer följande personer till arbetsutskottet:  

XX, ordförande 

XX, vice ordförande 

XX, ledamot  

XX, ledamot 

XX, ledamot 

osv.  

Sammanfattning av ärendet 

Enligt reglementet för kommunstyrelsen och nämnderna ska det finnas ett arbetsutskott inom 
styrelsen, som också ska vara personalutskott. Utskottets arbetsuppgifter är att bereda 
ärenden inför kommunstyrelsen samt fatta beslut i de ärenden där utskottet har delegation. 

Arbetsutskottet brukar bestå av presidiet och två andra ledamöter ur kommunstyrelsen. 
Enligt reglementet får utskottet bestå av högst hälften av det antal som de ordinarie 
ledamöter i kommunstyrelsen uppgår till. Utskottet ska ha en ordförande och en vice 
ordförande.  

Underlag för beslut 

Beslutsmall 2023-01-05 

Beslutet ska skickas till 

Akten 
FMS 
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Handläggare 
Siobhán Górny 

Tjänsteskrivelse 
2022-12-19 

Diarienummer 
KS-2022/772 

   

 

Kommunstyrelsen 

Fastställande av kultur- och fritidsutskottets uppgifter och 
upphävande av tidigare särskilda arbetsordningar för utskotten 

Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen fastställer kultur- och fritidsutskottets uppgifter enligt följande:  

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott har inför beslut i kommunstyrelsen en beredande 
roll i ärenden inom verksamhetsområdena för kultur och fritid. Utskottet ska också få löpande 
information om kultur- och fritidsfrågor.  

2. Kommunstyrelsen upphäver tidigare separata arbetsordningar för kommunstyrelsens 
arbetsutskott och kultur- och fritidsutskott, samt arbetsordningen för 
distanssammanträden. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt reglementet för kommunstyrelsen och nämnderna ska kommunstyrelsen ha ett 
arbetsutskott men får också inrätta ytterligare utskott. När ett utskott skapas ska dess 
arbetsuppgifter fastställas särskilt. Detta har tidigare gjorts i separata arbetsordningar, men i 
och med att reglementet nu innehåller bestämmelser som reglerar utskottens arbete finns 
ingen anledning att behålla dessa. Däremot ska kultur- och fritidsutskottets uppgifter slås 
fast. Kommunstyrelsen har också haft en separat arbetsordning för distanssammanträden, 
som inte behövs längre när motsvarande bestämmelser förts in i reglementet.  

Bakgrund till kultur- och fritidsutskottet  

Enligt reglementet för kommunstyrelsen och nämnderna ska kommunstyrelsen ha ett 
arbetsutskott. Eftersom reglementet tillåter att kommunstyrelsen bildar andra utskott 
inrättades mandatperioden 2019-2022 också ett utskott för kultur- och fritidsfrågor. Syftet 
med utskottet är att ge möjlighet till fördjupning i, och en grundligare beredning av, ärenden 
inom verksamheten. Utskottet har även delegation och kan ta beslut i vissa ärenden.  

Eftersom utskottet redan är inrättat under kommunstyrelsen behövs inget nytt beslut inför 
varje mandatperiod om att inrätta utskottet, utan vill kommunstyrelsen avsluta utskottet ska i 
så fall styrelsen ta ett aktivt beslut om den frågan.  

Reglering av utskottens arbetssätt och uppgifter 

Vid mandatskiftet 2019 innehöll inte reglementet särskilt många bestämmelser som 
reglerade utskottens arbete, men det fanns en bestämmelse som sa att om 
kommunstyrelsen eller en nämnd inrättade ett utskott skulle utskottets uppgifter fastställas 
särskilt. Detta gjordes då i separata arbetsordningar. Sådana särregleringar tynger den 
kommunala samlingen av styrdokument och gör det svårare att få överblick över gällande 
regleringar.  

Reglementet har reviderats och reglerar nu i högre grad hur utskott ska arbeta, vilket gör att 
det är lämpligt att avskaffa de separata arbetsordningarna för att öka tydligheten och 
minimera risken för bestämmelser som står i strid med varandra. 
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I den första beslutssatsen står vilken uppgift kultur- och fritidsutskottet har. Texten har 
hämtats ifrån den arbetsordning som kommunstyrelsen antog inför förra mandatperioden och 
innebär inga förändringar i utskottets grunduppdrag.  

Reglering av distanssammanträden 

När pandemin började och kommunen snabbt ställde om till att ha sammanträden på distans 
antog kommunstyrelsen i mars 2020 en egen arbetsordning för hur distansmöten skulle 
hållas (se ärende med diarienummer KS-2020/241). I juni 2021 reviderade 
kommunfullmäktige reglementet för kommunstyrelsen och nämnderna och bestämmelserna i 
arbetsordningarna fördes in där istället (se ärende med diarienummer KS-2021/415). Det 
framgår av tjänsteutlåtandet i ärendet att man därmed bör se de tidigare separata 
arbetsordningarna om distansmöten som utdaterade, men detta stod inte i beslutet. För 
tydlighetens skull är det lämpligt att kommunstyrelsen formellt upphäver dem.  

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 2022-12-19 

Beslutet ska skickas till 

Akten 

 

 

 

Åsa Franzén, chef för kommunledningskontoret  
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Handläggare 
Siobhán Górny, 
kommunsekreterare 

Tjänsteskrivelse 
2022-12-19 

Diarienummer 
KS-2022/771 

   

 

Kommunstyrelsen  

Sammanträdestider för kommunstyrelsens utskott 2023 

 

Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott och arbetsutskott sammanträder år 2023 den 
13 februari, 13 mars, 11 april, 15 maj, 14 augusti, 11 september, 9 oktober och 27 
november.  

2. Utskotten får ställa in sammanträden, byta sammanträdesdag eller sammanträda vid 
andra tillfällen om det finns behov av detta. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt reglementet för kommunstyrelsen och nämnderna ska varje utskott bestämma sina 
egna sammanträdestider. Eftersom utskottet inte väljs förrän på den nya mandatperiodens 
första sammanträde med kommunstyrelsen är det praktiskt att låta kommunstyrelsen 
fastställa sammanträdesplanen för det innevarande året. Utskotten ska dock få frihet att 
justera tider under året om det finns behov av det.  

Bakgrund 

Hänsyn har tagits till helgdagar och skollov. Förslaget utgår från den redan fastställda 
sammanträdesplaneringen för kommunstyrelsen. 

Jämfört med förra mandatperioden är planeringen ändrad så att båda utskotten 
sammanträder samma dag, på måndagar. Den 11 april (tisdag) är ett undantag eftersom den 
10 april (måndag) är en helgdag. Kultur- och fritidsutskottets sammanträden äger rum 
klockan 13-14, och därefter börjar arbetsutskottets sammanträden.  

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 2022-12-19 

Beslutet ska skickas till 

Akten 

 

 

 

Åsa Franzén, chef för kommunledningskontoret 
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Handläggare 
Allar Piirsoo 

Tjänsteskrivelse 
2022-10-14 

Diarienummer 
KS-2022/644 

   

 

Kommunstyrelsen  

Avsluta C-tillsammans 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen antar förslaget att frånträda avsiktsförklaringen för C-tillsammans.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelserna i Enköping, Heby, Håbo, Knivsta, Tierp, Älvkarleby och Östhammar 
fattade under våren 2020 beslut om att ställa sig bakom ambitionen att skapa större nytta för 
medborgarna genom ökad samverkan inom Uppsala län. Detta följdes upp av en 
avsiktsförklaring som Knivsta kommun godkände enligt tjänsteutlåtande daterad 2021-02-19.  
 
De interkommunala samarbetena i Uppsala län, som tidigare bedrivits inom ramen för C-
tillsammans, bedrivs idag inom ramen för Regionalt Forum, Region Uppsala. Av den 
anledningen är avsiktsförklaringen för C-tillsammans inaktuell och föreslås att avslutas. 
 

Bakgrund 

Kommunstyrelserna i Enköping, Heby, Håbo, Knivsta, Tierp, Älvkarleby och Östhammar 
fattade under våren 2020 beslut om att ställa sig bakom ambitionen att skapa större nytta för 
medborgarna genom ökad samverkan inom Uppsala län. Kommunstyrelsen i Knivsta fattade 
beslutet på sammanträdet den 23 mars 2020 (KS-2020/227). 
 
Sju samverkansområden identifierades varav tre prioriterade områden och fyra övriga 
områden. De prioriterade områdena är digitalisering, juridik och HR. De övriga områdena var 
upphandling, lönecentrum, kommunikation och kontaktcenter. 
 
Avsiktsförklaringen var en ambition om att utveckla och fördjupa samarbetet inom områdena 
ovan. Tanken var att olika konstellationer av avsiktsförklaringens parter skulle variera över tid 
och ingå samarbete för de utvalda områdena. En utvald kommun skulle ansvara för att ta 
fram handlings- eller projektplaner och driva genomförandet inom de olika områdena. 
 
Enligt överenskommelsen blev Knivsta kommun ansvarig för att ta fram projektplan för 
digitalisering som är ett av de tre prioriterade områdena. Inom övriga samverkansområden 
har Knivsta kommun tagit initiativ att samordna insatser för områdena upphandling och 
kontaktcenter. 
 

Regionalt Forum Uppsala län 

I samband med regionbildningen (2017) inrättades ett Regionalt forum för samverkan mellan 
länets kommuner och Region Uppsala. Denna samverkan och Regionalt forums arbete 
formaliserades i en överenskommelse mellan de åtta kommunerna i Uppsala län. 

Vid bildandet av C-tillsammans utvecklades även beredningsstrukturen för Regionalt Forum. 
Inom ramen för Regionalt Forum finns det en beredningsgrupp som möts regelbundet och 
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gemensamt tar fram agenda inför den Regionala ledningsgruppen. Interkommunala 
samarbeten är ett stående punkt i dagordningen på denna regionala ledningsgrupp. Det är i 
detta forum som de interkommunala samarbetena kanaliseras. Ambitionen att utveckla och 
fördjupa samarbeten mellan kommuner i Uppsala län, enligt syftesförklaringen för C-
tillsammans, är därmed oförändrad.  

Ett frånträde från C-tillsammans påverkar varken pågående interkommunala projekt, eller 
försvårar möjligheter till nya samarbetsområden. Arbetet flyttas istället till Regionalt Forum.  

Det råder en konsensus mellan kommundirektörerna i de berörda kommunerna att avsluta C-
tillsammans och istället använda Regionalt Forum som plattform för interkommunala 
samarbeten.  

Ekonomisk konsekvensanalys 

Beslutet att frånträda avsiktsförklaringen innebär inga ekonomiska åtaganden för kommunen.  

Barnkonsekvensanalys 

Barnkonsekvensanalysen är gjord enligt checklistan.  

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 2022-10-14 
Avsiktsförklaring c-tillsammans, antagen 2021-02-19 
Överenskommelse om samverkan mellan Region Uppsala och åtta kommuner i Uppsala län 
(Regionalt forum) 2023-2026 
Bilaga till förslag ny överenskommelse Regionalt Forum 
 

Beslutet ska skickas till 

Akten  
Heby kommun, Håbo kommun, Tierps kommun, Älvkarleby kommun, Östhammar kommun 
och Enköping kommun.  

 

 

Åsa Franzén  

Chef för kommunledningskontoret  
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 

 

Ja  Nej   

 

Beslutet att frånträda avsiktsförklaringen har ingen påverkan på barn.   

 

 

Om, ja fortsätt med frågorna. 

 

2. Hur har barns bästa beaktats? 

 

 

 

 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 

 

 

 

 

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

 

Ja  Nej   

 

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

 

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

 

Enligt FN är alla under 18 år 

att betrakta som barn 
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Överenskommelse om samverkan mellan Region Uppsala och
åtta kommuner i Uppsala län

Verksamhetsidé för Regionalt forum

För att möjliggöra ett gott liv i en nyskapande och hållbar kunskapsregion med
internationell lyskraft, finns Regionalt forum till för ledande politiker i Region
Uppsala och de åtta kommunerna i Uppsala län. Uppgiften är att utifrån en tillitsfull
samarbetskultur och gemensamma målbilder hantera viktiga frågor och utmaningar
för Uppsala län. Detta ska skapa mesta möjliga nytta för länets invånare och
verksamheter.

§ 1 Uppdrag
Regionalt forum i Uppsala län är ett politiskt forum för samverkan mellan Region Uppsala
och Enköpings, Heby, Håbo, Knivsta, Tierps, Uppsala, Älvkarleby och Östhammars
kommuner. Forumet, och dess medlemmar var för sig, ska vara tydliga företrädare för länet,
som med mandat, nyskaparanda och handlingskraft tillvaratar länets potential för
invånarnas bästa. Regionalt forum ska vara en naturlig arena för länets mest viktiga frågor.

Regionalt forum har en rådgivande roll mot Region Uppsala och länets kommuner. Ärenden
initieras från både Region Uppsala och kommunerna. Forumet fattar inte formella beslut
som binder medlemmarna. Arbetsformer regleras inte i kommunallagen och forumet har
ingen juridisk status.

§ 2 Sammansättning

I Regionalt forum ska ingå tre företrädare för Uppsala kommun, två företrädare från
respektive övrig kommun i länet, samt regionstyrelsens presidium. Partier som
utifrån detta inte är företrädda i Regionalt forum representeras av regionråd från
aktuellt parti.

Ledamöterna i Regionalt forum har ingen ersättare.

Deltagare kan adjungeras in efter beslut i beredningsgrupp RF
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Regionstyrelsens ordförande är ordförande för Regionalt forum. Kommunerna utser
tillsammans en vice ordförande.

Regionala ledningsgruppen inklusive representanter från Länsstyrelsen adjungeras till
Regionalt forum.

Om inte annat beslutas sammanfaller mandattider för kommunerna och Region
Uppsala.

§ 3 Samarbetsformer
Regionalt forum ska vara ett kreativt och kvalificerat forum som inger förtroende och genom
god regional samverkan präglas av besluts- och handlingskraft. Regionalt forum ska vara en
framåtsyftande och effektiv mötesplats, med god stämning och högt i tak som präglas av
respekt och tillit.

Regionalt forum ska ha ett reellt inflytande på den regionala utvecklingen. Därför ska
agendan medge tid för beredning av frågor inför beslutande församlingar. Tid ska avsättas
för tematiska diskussioner och strategiska ställningstaganden. Arbetsformerna bör variera i
syfte att skapa dynamik i arbetet. Regionalt forum är deltagarnas forum, inte omvärldens
arena för att möta den regionala politiska nivån.

Regionalt forum sammanträder minst fyra gånger per år. Sammanträde ska därt ill hållas när
ordföranden eller minst en tredjedel av ledamöterna begär detta.

Ordföranden svarar för upprättande av övergripande årsplan för Regionalt forums möten,
efter samråd med vice ordförande samt representant från kommunerna.

Ordföranden svarar för kallelse, efter samråd med vice ordförande samt representant från
kommunerna.

Kallelsen ska vara åtföljd av föredragningslista som upptar de ärenden som avses
behandlas inklusive eventuella underlag. Kallelse till Regionalt forum ska skickas ut
senast 14 dagar innan sammanträdet.

Vid sammanträde med Regionalt forum ska föras minnesanteckningar som ska
distribueras till Region Uppsalas styrelse och nämnder samt till kommunstyrelsen i
samtliga kommuner i Uppsala län.

Mellan Regionalt forums möten har ordföranden efter samråd med vice ordförande samt
representant från kommunerna möjlighet att, såväl regelbundet som vid särskilda tillfällen,
bjuda in Kommunstyrelseordförandena i länet till avstämningar och strategisk dialog.
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§ 4 Prioriterade frågor för Regionalt forum
Regionalt forum ska prioritera och ägna kraft åt:

Frågor som har regional bäring med strategisk betydelse för länets utveckling

Frågor av särskild betydelse som ägs av flera, men där inte alla behöver vara berörda
Frågor där effekten blir större om parterna samverkar

En viktig utgångspunkt för de frågor som Regionalt forum prioriterar är Regional
utvecklingsstrategi och Agenda 2030-strategi för Uppsala län. Strategin fastställer långsiktiga
mål och prioriteringar för länets regionala hållbara utveckling samt målsättningar och
delområden som ska vara i särskilt fokus i länets samverkan under de närmaste åren.
Regionalt forum ska kontinuerligt följa, stödja och möjliggöra genomförandet av den
regionala utvecklingsstrategin och ha en aktiv roll i revideringar av densamma.

Regionalt forum ska årligen aktualitetspröva och ta ställning till vilka frågor som är Regionalt
Forums prioriterade frågor inför det kommande året.

Regionalt Forums prioriterade frågor 2023 återfinns i bilaga med samma namn.

§ 5 Ekonomi och administration
Region Uppsala svarar för mötesadministration, arkiv och administrativa kostnader för
Regionalt forum.

Respektive huvudman (kommunerna och Region Uppsala) ansvarar för arvoderingen i
Regionalt forum och regionala samråd.

§ 6 Tjänstepersonstöd
Regionala ledningsgruppen (kommundirektörer och regiondirektör) är Regionalt forums
tjänstepersonstöd och beredningsorgan. Regiondirektören är ordförande i gruppen.

Huvudmännen bistår med expertstöd, exempelvis planerings- och utredningsarbete.

§ 7 Tillsättande av och uppgifter för regionala samråd

För att ytterligare säkerställa det kommunala inflytandet finns två regionala samråd:

Samråd för hälsa, vård och omsorg, som kopplas till Vårdsstyrelsen och
Sjukhusstyrelsen, samt socialnämnder eller motsvarande i länets kommuner.

Samråd för kultur, som kopplas till Kulturnämnden i Region Uppsala och
kulturnämnder eller motsvarande i länets kommuner.
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I varje samråd ingår representanter från kommunerna samt presidier för berörda nämnder i
Region Uppsala.

Region Uppsala utser ordförande i respektive samråd. Ordförande i nämnder som delar
samrådsgrupp med kommunerna svarar gemensamt för kallelse till möten. Kommunerna
utser gemensamt vice ordförande i samråden.

I de regionala samråden ska information och samverkan ske i ärenden som berör Region
Uppsala och kommunerna inom respektive nämnds ansvarsområde. Vid varje möte ska föras
minnesanteckningar och Region Uppsala ansvarar för mötesadministration.
Ärenden till samråden bereds gemensamt av berörda chefer inom Region Uppsala och
kommunerna.

Ramverket för uppdrag, mål och former för rapportering fastställs av Regionalt forum.

§ 8 Överenskommelsens giltighetstid
Denna överenskommelse gäller 2023-2026.

§ 9 Ändringar av denna överenskommelse
Ändringar i denna överenskommelse förutsätter enighet mellan deltagande parter.

§ 10 Utvärdering
En utvärdering av överenskommelsen ska ske senast i april 2026.
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§ 10 Undertecknande

_______________________

Regionstyrelsens ordförande, Region Uppsala

_______________________ _______________________

Kommunstyrelsens ordförande Kommunstyrelsens ordförande

Älvkarleby kommun Tierps kommun

_______________________ _______________________

Kommunstyrelsens ordförande Kommunstyrelsens ordförande

Enköpings kommun Håbo kommun

_______________________ _______________________

Kommunstyrelsens ordförande Kommunstyrelsens ordförande

Knivsta kommun Heby kommun

_______________________ _______________________

Kommunstyrelsens ordförande Kommunstyrelsens ordförande

Östhammar kommun Uppsala kommun



 § 11 Avsluta C-tillsammans - KS-2022/644-1 Avsluta C-tillsammans : Förslag ny överenskommelse Regionalt forum.docx

6



 § 11 Avsluta C-tillsammans - KS-2022/644-1 Avsluta C-tillsammans : Avsiktsförklaring C-tillsammans reviderad_210311

2021-02-19

Avsiktsförklaring

C tillsammans



 § 11 Avsluta C-tillsammans - KS-2022/644-1 Avsluta C-tillsammans : Avsiktsförklaring C-tillsammans reviderad_210311

2021-02-19

Avsiktsförklaring – C tillsammans

Bakgrund

Kommunstyrelserna i Enköping, Heby, Håbo, Knivsta, Tierp, Älvkarleby och Östhammar har

under våren 2020 fattat beslut om att ställa sig bakom ambitionen att skapa större nytta för
medborgarna genom ökad samverkan inom Uppsala län.

För att klara välfärdsuppdraget behöver kommunerna ha en strategisk utvecklingskapacitet
som ger permanent och långsiktig förmåga att klara sina uppdrag. Vid val av

samarbetsområden där ömsesidiga mervärden kan skapas med ett fördjupat samarbete har

fokus lagts på ekonomisk effektivitet samt möjlighet att minska sårbarheten hos de ingående
organisationerna.

Sju samverkansområden har identifierats, varav tre prioriterade områden och fyra övriga
områden. De prioriterade områdena är digitalisering, juridik och Hr. De övriga områdena är

upphandling, lönecentrum, kommunikation och kontaktcenter.

Syfte
Parterna uttrycker med denna avsiktsförklaring en ambition om att utveckla och fördjupa

samarbetet inom områdena ovan. Handlingsplaner som tas fram utifrån denna

avsiktsförklaring syftar till att skapa samordnade och långsiktiga utvecklingsprocesser inom
respektive område. Utvecklingsprocesserna stödjer och utgår från respektive organisations

uppdrag, prioriteringar och behov. Detta innebär att olika konstellationer av

avsiktsförklaringens partner kan variera över tid och ingå samarbete för de utvalda
områdena. Utgångspunkten är att samverkan inom C-tillsammans ska skapa ömsesidiga

mervärden på operativ nivå för involverade parter och inkräktar inte på det regionala

utvecklingsansvaret som Region Uppsala har tillsammans med länets kommuner.

Prioriterade samverkansområden
Digitalisering

Samarbeten inom området digitalisering inriktas främst på aktiviteter som skapar

förutsättningar för verksamheterna att effektivisera sina processer. Det kan bland annat
handla om att möjliggöra gemensamma upphandlingar av system och licenser för att

underlätta samverkan. Det kan också handla om att ta fram säkra lösningar för digitala

möten och kommunikation och möjliggöra tekniska lösningar inom vård och omsorg.
För samarbetsområdet digitalisering är planerade aktiviteter beskrivna i en projektplan och

samordnas av Knivsta kommun.
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Juridik

Samarbeten inom området juridik ska främst inriktas på aktiviteter som höjer kompetensen

inom avtalsjuridik, arbetsrätt, socialrätt och exploateringsjuridik. Nyttjandet av varandras

kompetenser och identifiera gemensamma behov. Kommunernas samverkan ska också leda
till ett utökat samarbete med Uppsalas jurister. För samarbetsområdet juridik är planerade

aktiviteter beskrivna i en projektplan och samordnas av Heby kommun.

HR

Samarbeten inom HR ska inriktas på kompetenshöjande aktiviteter. Karriärplanering och

kompetensförsörjning är andra områden inom HR där samarbeten ska initieras. För

samarbetsområdet HR är planerade aktiviteter beskrivna i en projektplan och samordnas av
Östhammars kommun.

Övriga samverkansområden
Parterna tar gemensamt ansvar för utveckling inom de övriga samverkansområdena
upphandling, kontaktcenter, kommunikation och lönecentrum och för samarbetsformer kring

dessa. Det kan ske genom upprättande av handlingsplaner för respektive

samverkansområde där samtliga eller några av avsiktsförklaringens partner ingår. Knivsta
kommun har tagit initiativ för att samordna insatser för områdena upphandling och

kontaktcenter.

Struktur för samverkan
För att etablera samverkan åtar sig parterna att ha:

- En årlig roterande värdkommun som också är sammankallande.
- Sammankallande värdkommun ansvarar för en årlig översyn och uppföljning av

samverkan inom respektive samarbetsområde.

- Ett forum för dialog och erfarenhetsutbyte där de ingående kommunerna kan mötas
för att utveckla samverkan samt diskutera gemensamma frågor.

Avtal och eventuella handlingsplaner stäms av i möten med parternas kommundirektörer vid
två till tre tillfällen per år. Varje organisation ansvarar för att avsiktsförklaringen,

handlingsplaner och dess aktiviteter är väl förankrat i respektive organisation.

Finansiering
Parterna åtar sig att avsätta tillräckliga personella resurser så att överenskomna
handlingsplaner är genomförbara. I övrigt innebär denna avsiktsförklaring inga ekonomiska

åtaganden för någon part. Vid samverkansprojekt och samverkansaktiviteter som inte ryms

inom respektive organisations budget ska parterna reglera finansieringen i särskilda avtal.
Parterna ska även ta till vara på möjligheter kopplat till att söka extern finansiering.
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Giltighet och frånträde
Avsiktsförklaringen gäller från den 1 april 2021 och löper tills vidare. Part som önskar
frånträda avsiktsförklaringen ska meddela övriga avtalspartner sex månader före tidpunkt för

frånträdet. Om färre än hälften av ursprungsparterna återstår ska denna avsiktsförklaring

betraktas som förfallen.

Enköping den xxx Heby den xxx

Kommunstyrelsens ordförande Kommunstyrelsens ordförande

Enköpings kommun Heby kommun

Håbo den xxx Knivsta den xxx

Kommunstyrelsens ordförande Kommunstyrelsens ordförande

Håbo kommun Knivsta kommun

Tierp den xxx Älvkarleby den xxx

Kommunstyrelsens ordförande Kommunstyrelsens ordförande

Tierpskommun Knivsta kommun

Östhammar den xxx

Kommunstyrelsens ordförande

Östhammarskommun
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Bilaga till överenskommelse om samverkan mellan Region Uppsala
och åtta kommuner i Uppsala län:

Regionalt forums prioriterade frågor 2023

Effektiv och nära vård

Med fokus på att Leva målbilden, vara kulturbärare samt integrera frågan i fysisk och
ekonomisk planering

Hållbar samhällsutveckling/ Infrastruktur

Med fokus på kollektivtrafik, infrastrukturfrågor, elförsörjning och klimatåtgärder

Länets resiliens och kontinuitetsplanering

Med fokus på att öka samhällets samlade robusthet och vår förmåga att förebygga
och hantera påfrestningar och kriser, strukturerad erfarenhetsuppbyggnad efter
pandemin, samt civilförsvar

Länets kompetensförsörjning

Med fokus på samverkan i länet för att skapa gemensamma behovsbilder,
prognosmaterial och verkningsfulla åtgärder, samt samutnyttjandet av kompetens,
minskning av gymnasieavhopp, yrkesutbildningar, och Vård- och omsorgscollege
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Handläggare 
Dan-Erik Pettersson 

Tjänsteskrivelse 
2022-11-24 

Diarienummer 
KS-2022/730 

   

 

Kommunstyrelsen 

Ägarombud 2023 Knivsta kommun 

 

Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att befullmäktiga kommunstyrelsens ordförande Matilda 
Hübinette att som ägarombud företräda Knivsta kommun avseende Roslagsvatten 
AB under kalenderår 2023. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att befullmäktiga kommunstyrelseledamoten xxx att som 
ägarombud företräda Knivsta kommun avseende Knivsta Kommunhus AB under 
kalenderår 2023. 

3. Kommunstyrelsen beslutar att befullmäktiga kommunstyrelsens ordförande Matilda 
Hübinette att som ägarombud företräda Knivsta kommun avseende Kommuninvest 
Ekonomiska förening under kalenderår 2023. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Knivsta kommun är aktieägare i kommunala aktiebolag och medlemmar i ekonomiska 
föreningar. Vid årsstämmor eller extra bolagstämmor ska Knivsta kommun i egenskap av 
ägare närvara och tillvarata kommunens intressen enligt instruktioner.  
 
Enligt kommunfullmäktiges reglemente ska kommunstyrelsen enligt § 4 punkt 6 svara för att 
tillvarata kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor och andra likartade 
sammanträden i de företag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i.  
 
För att ta tillvara kommunens intresse utser kommunstyrelsen årligen ägarombud för 
respektive aktiebolag och ekonomisk förening. Knivsta kommunhus AB utser i sin tur 
ägarombud för sina dotterbolag. 
 
Ägarombudet erhåller instruktion av kommunstyrelsen inför årsstämma alternativt 
extrastämma. 
 

Ekonomisk konsekvensanalys 

Ärendet har ingen ekonomisk konsekvensbeskrivning. 

 

Barnkonsekvensanalys 

Barnkonsekvensanalysen är gjord enligt checklistan. 

 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 2022-11-24 
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Beslutet ska skickas till 

Akten 

Ekonomichef 

 

 

 

Dan-Erik Pettersson 

Ekonomichef 
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 

 

Ja  Nej   

 

Förklara oavsett svar. 

Ärendet avser tillsättning av ägarombud för kommunens aktiebolag och ekonomiska 
föreningar. 

 

Om, ja fortsätt med frågorna. 

 

2. Hur har barns bästa beaktats? 

 

 

 

 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 

 

 

 

 

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

 

Ja  Nej   

 

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

 

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

 

Enligt FN är alla under 18 år 

att betrakta som barn 
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Handläggare 
Dan-Erik Pettersson 

Tjänsteskrivelse 
2022-12-14 

Diarienummer 
KS-2022/758 

   

 

Kommunstyrelsen 

Avropsförfrågan gällande support och underhåll av befintligt 
affärssystem 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att genomföra avrop avseende support och underhåll för 
affärssystem på Kammarkollegiets ramavtal. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunens har behov av ett avtal för uppgraderingar, support och underhåll samt 
konsulttjänster avseende affärssystemet UBW ERP (Agresso). Kammarkollegiet erbjuder ett 
ramavtal för avrop av dessa tjänster.  
 
Avropet innehåller även optioner för kommunen att utöka antalet licenser och/eller 
funktionalitet i affärssystemet samt extern serverdrift av kommunens uppsättning/installation i 
framtiden. Detta avrop säkerställer uppgradering, support och underhåll samt konsulttjänster 
för närmaste 4 åren av kommunens befintliga ekonomisystem.  
 
Förslaget till beslut är att genomföra avrop på kommarkollegiets ramavtal för 
programvarulösningar. 
 
 

Ekonomisk konsekvensanalys 

Ett avtal som omfattar en period om 4 år beräknas ha ett avtalsvärde på cirka 3 miljoner 
kronor inklusive utökning av licenser och funktionalitet. Den årliga beräknade kostnaden är i 
linje med nuvarande kostnadsläge, med möjlighet till lägre kostnad per användare vid fler 
användare (skalfördelar). 
 

Barnkonsekvensanalys 

Barnkonsekvensanalysen är gjord enligt checklistan. 

 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 2022-12-14 

 

Beslutet ska skickas till 

Akten 

Ekonomichef 
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Dan-Erik Petterson 

Ekonomichef 
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 

 

Ja  Nej   

 

Förklara oavsett svar. 

Avrop av tjänster som support och underhåll har ingen påverkan på barn. 

 

Om, ja fortsätt med frågorna. 

 

2. Hur har barns bästa beaktats? 

 

 

 

 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 

 

 

 

 

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

 

Ja  Nej   

 

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

 

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

 

Enligt FN är alla under 18 år 

att betrakta som barn 
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Kommunstyrelsen  

Uppdrag till Gredelinen KB att påbörja ombyggnad till mötesarena 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen uppdrar till Gredelinen Kommanditbolag att starta projektet ombyggnation 
av lokalen för f.d. caféet till en mötesarena. 

Sammanfattning av ärendet 

Ett projekt pågår för att utveckla Kommunhuset samt att förbereda lokalerna för en förtätning 
för att möjliggöra en inflytning av medarbetarna inom myndighetsenheterna, Vård och 
Omsorg.  Arbetet fortsätter nu med förslaget att utveckla en mötesarena i f.d. caféets lokal 
som dagtid kommer att användas av kommunens medarbetare för spontana och inbokade 
möten, plats för att äta medhavd lunch eller fika och en lokal som kvällstid kan hyras ut till 
näringslivet och lokala föreningar. 

Bakgrund 

Utifrån en målbild om att kommunens lokaler ska användas på ett effektivt och smart sätt och 
att öka samverkan mellan olika enheter pågår ett projekt för att utveckla Kommunhuset. 
Projektet innebär att huset utvecklas utifrån de nya förutsättningarna som pandemin har 
inneburit med mer distansarbete och digitala möten samt att myndighetsenheterna inom 
Vård och Omsorg, som idag har sin verksamhet på Ängbyvägen, flyttar in i huset. Det 
innebär att huset inledningsvis blir en arbetsplats för drygt 200 medarbetare istället för 
dagens cirka 160 medarbetare. Omvandlingen av huset kommer att ske i etapper under 
2022 och 2023 med en planerad inflyttning av myndighetsenheterna under vecka 15 2023. I 
omställningen av huset ingår att medarbetarna lämnar sina fasta arbetsplatser och det 
istället blir funktionsarbetsplatser. I förtätningen av Kommunhuset med plats för betydligt fler 
medarbetare är bedömningen att lokalen för f.d. caféet behöver ingå som en del i 
Kommunhusets utveckling. När Kommunhuset var klart för drygt 10 år sedan så fanns det 
120 arbetsplatser i huset, idag 160 arbetsplatser. I och myndighetsenheternas inflyttning 
kommer huset att bli en arbetsplats för drygt 200 medarbetare. Planeringen är att huset på 
sikt ska kunna inrymma ca 250 medarbetare. Kommunhuset innehåller idag ett personalrum 
och bedömningen utifrån nuvarande belastning är att personalrummet inte kommer att räcka 
till när det blir så många fler medarbetare i huset utan det kommer att behövas en 
kompletterande lokal till personalrummet. Förslaget är att omvandla f.d. caféet till en 
mötesarena med plats för kommunens medarbetare att över en fika eller en medhavd lunch 
mötas med möjlighet att diskutera arbetsrelaterade frågor. Mötesarenan kommer även att 
innehålla ett separat mötesrum för 10-12 personer för bokade möten samt en möjlighet att 
hyra ut mötesarenan kvällstid och på helger till näringslivet och föreningar. Tidigare inhämtad 
kunskap om näringslivets behov har tagits tillvarata vid utformningen av mötesarenan och 
dialog har påbörjats för att tillvara näringslivets och föreningslivets intressen kring 
mötesarenan. 

Sedan Kommunhuset byggdes har f.d. caféet haft tre hyresgäster som har bedrivit 
verksamhet i lokalen. Ett stort problem med lokalen har varit att den inte är byggd med ett 
tillagningskök, vilket har begränsat verksamheten i lokalen till café med enklare lunchrätter 
och svårighet att få lönsamhet i verksamheten. När kommunhuset var klart för drygt 10 år 
sedan så fanns det inte så många näringsställen i dess närhet så då var det en mycket god 
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idé att inreda Kommunhuset med ett café. Om kommunhuset hade byggts idag så hade 
knappast det beslutet tagits utifrån det utbud av näringsställen Centrala Knivsta har idag och 
vad som är kommunens uppdrag. I och med att verksamheten i caféet avvecklades i oktober 
2021 så möjliggjordes en lösning med att toaletten till caféet kunde byggas om så att den 
toaletten nu är den offentliga toaletten för Kommunhusets entréplan. Det höjer säkerheten 
betydligt när Kontaktcenter inte behöver släppa in besökare till toaletten innanför den låsta 
zonen som de var tvungna att göra förut. Lokalen har även kunnat användas för 
förtidsröstningen inför senaste valet till riksdag, region och kommunfullmäktige. 

Knivsta kommun har via Kommunfastigheter förvärvat Kommanditbolaget Gredelinen KB 
som äger fastigheten där Kommunhuset står. Förvärvet skedde den 30 juni 2022. Under 
2022 har renovering och utveckling av i Kommunhuset skett genom att Knivsta kommun har 
tagit alla investeringar i väntan på förvärvet av bolaget Gredelinen KB samt att strukturen för 
styrning och ekonomi av bolaget ska komma på plats. Ombyggnaden av f.d. caféet till en 
mötesarena innebär däremot en större ombyggnad som bör utföras under 
Kommunfastigheters projektledning och en investering i bolaget Gredelinen KB. För att få 
fram en kostnadsberäkning av ombyggnaden har en projektering tagits fram som har legat till 
grund för den budget som Kommunfastigheter nu har lämnat på 4 mkr för ombyggnaden 
samt en tidplan där Mötesarenan kan byggas om fr.o.m. mitten av mars med ett 
färdigställande till slutet av maj 2023. 

Ekonomisk konsekvensanalys 

Den beräknade investeringen på 4 mkr innebär enligt Kommunfastigheter en utökad årshyra 
för Kommunhuset på ca 320 000 kr. Den förändrade hyresnivån bedöms inrymmas i 
befintliga budgetramar genom den förtätning som sker med fler medarbetare i 
Kommunhuset.  

 

Barnkonsekvensanalys 

 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse daterad 2022-12-16 
Skiss Mötesarenan daterad 2022-12-22 

Beslutet ska skickas till 

Akten 
Kommunfastigheter 

 

 

 

Daniel Lindqvist 

Kommundirektör 
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 

 

Ja  Nej X   

 

Förklara oavsett svar. 

 

 

Om, ja fortsätt med frågorna. 

 

2. Hur har barns bästa beaktats? 

 

 

 

 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 

 

 

 

 

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

 

Ja  Nej   

 

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

 

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

 

Enligt FN är alla under 18 år 

att betrakta som barn 



 § 15 Uppdrag till Gredelinen KB att påbörja ombyggnad till mötesarena - KS-2022/770-1 Uppdrag till Gredelinen KB att påbörja ombyggnad till mötesarena : 221222 Mötesarenan

KASSA-
SKÅP

VÄGGABSORBENT

01

02

03
03

04

LOUNGE

KÖK

DISK

MÖTE 10-12

CAFÉ

Mötesarenan 
En trivsam och inbjudande mötesplats för spontana och 
inbokade möten. Här kan man stämma träff för ett lunchmöte, 
boka in ett digitalt möte, ordna större tillställningar eller bara 
ta en kopp kaffe med en kollega eller en gäst. Mötesarenan kan 
även hyras ut till näringslivet eller lokala föreningar. 

En effektivt möblerad arena som erbjuder plats för enskilt 
arbete med laptop, koncentrerat arbete i grupp i avskärmande 
högryggssoffor eller ljuddämpande loungefåtöljer. Här finns 
även matplatser och ett högt bord för touch down eller för 
uppdukning av till exempel en buffé vid en bjudning.  

Lokalen är utrustad med mötesteknik (wifi, el/usb och 
bildskärmar).  

Kök
I köket kan man antingen köpa mat från en automat eller 
värma medhavd mat i mikrovågsugn. Köket är utrustat med 
kyl, frys samt snabbdiskmaskiner. 

Mötesrum
Ett representativt mötesrum för 10-12 personer som kan bokas 
både för externa och interna möten. Ett konferensrum med 
direkt koppling till lounge och kaffestation. 

MÖTESARENA

KNIVSTA KOMMUNHUS
MÖTESARENA, PLAN 2 

SKALA 1:50
22 12 22
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Handläggare 
Siobhán Górny 

Tjänsteskrivelse 
2022-12-29 

Diarienummer 
KS-2022/779 

 

Kommunstyrelsen  

Ny avfallsplan  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:  

1.  Kommunfullmäktige antar samhällsutvecklingsnämndens förslag till ny avfallsplan. 

2. Avfallsplanen börjar gälla från och med 1 april 2023. 

3. Tidigare avfallsplan, antagen 2015-10-20 genom kommunfullmäktiges beslut § 120, 
upphör med detta beslut att gälla. 

Kommunstyrelsens beslut för egen del:  

Beslutet justeras omedelbart.  

Sammanfattning av ärendet 

Förslaget till ny avfallsplan har tagits fram av Sigtuna, Håbo, Knivsta och Upplands-Bro 
kommuner i samverkan. Förslaget har varit utställt för samråd med fastighetsägare, berörda 
myndigheter, organisationer och allmänheten.  

Avfallsplanen utgör tillsammans med avfallstaxan kommunens renhållningsordning.  

Ärendets tidigare beredning 

Ärendet har beretts av samhällsutvecklingsnämnden den 5 december 2022, § 120. 
Kommunledningskontoret har granskat ärendet och har inget att tillföra i sak. Dock har 
rubriken på ärendet ändrats för att tydliggöra att det endast är avfallsplanen som överlämnas 
till kommunfullmäktige för beslut och inte hela renhållningsordningen.  

Ekonomisk konsekvensanalys och barnkonsekvensanalys 

Analyser har gjorts i tjänsteutlåtandet till samhällsutvecklingsnämnden.  

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 2022-12-29 
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 120, 2022-12-05 
Samhällsutvecklingsnämndens tjänsteutlåtande 2022-11-09 
Förslag till ny avfallsplan 2023-2030 med 7 bilagor: handlingsplan 2022-12-05, styrmedel, 
nulägesbeskrivning, nedlagda deponier, uppföljning av tidigare avfallsplan, 
miljökonsekvensbeskrivning samt analys av framtida mängder, insamlingssystem och 
anläggningar 
Samrådsredogörelse 2022-10-21 

Beslutet ska skickas till 

Akten 
Samhällsutvecklingsnämnden 
Håbo, Sigtuna och Upplands-Bro kommuner 

 

 

Daniel Lindqvist, kommundirektör  Jenny Rydåker, samhällsbyggnadschef 
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Samhällsutvecklingsnämnden 

 
 

PROTOKOLL 6 (6)  
Sammanträdesdatum  
2022-12-05  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 120  dnr: SUN-2022/491 
 
Förslag till renhållningsordning med avfallsplan 
 
Samhällsutvecklingsnämndens beslut 
 
Samhällsutvecklingsnämnden föreslår kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige antar samhällsutvecklingsnämndens förslag till ny avfallsplan. 
2. Avfallsplanen börjar gälla från 1 mars 2023.  
3. Tidigare avfallsplan, antagen 2015-10-20 genom kommunfullmäktiges beslut § 120, 

upphör med detta att sluta gälla.  
4. Redaktionella justeringar i texter avseende förhållanden i Knivsta kommun görs enligt 

diskussion.  
 
Yrkanden 
Mikael Rye-Danjelsen (KNU) yrkar att redaktionella justeringar ska göras enligt diskussion.  
 
Propositionsordning 
Ordföranden läser upp förslaget tillsammans med Mikael Rye-Danjelsens yrkande och frågar 
om samhällsutvecklingsnämnden kan besluta i enlighet med det. 
Samhällsutvecklingsnämnden bifaller utskickat förslag med redaktionella justeringar.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Föreliggande förslag till ny avfallsplan har tagits fram i samverkan med Sigtuna, Håbo, 
Knivsta och Upplands-Bro 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.  
 
Underlag för beslut 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-09 
Förslag till ny avfallsplan 2023-2030 
Bilaga 1 – 7 till avfallsplanen 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
KS 
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Handläggare 
Leif Östlind 

Tjänsteskrivelse 
   

Diarienummer 
SUN-2022/491 

   
 

Samhällsutvecklingsnämnden 

Förslag till renhållningsordning med avfallsplan  
Förslag till beslut 
Samhällsutvecklingsnämnden förslag till kommunfullmäktige:  
1. Kommunfullmäktige antar samhällsutvecklingsnämndens förslag till ny avfallsplan.  
2. Avfallsplanen börjar gälla från och med 1 mars 2023.  
3. Tidigare avfallsplan, antagen 2015-10-20 genom kommunfullmäktiges beslut § 120, 
upphör med detta beslut att gälla. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Föreliggande förslag till ny avfallsplan har tagits fram i samverkan med Sigtuna, Håbo, 
Knivsta och Upplands-Bro 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.  
 
 
Bakgrund 
Enligt tidigare beslut har ett förslag till gemensam avfallsplan tagits fram för Sigtuna, Knivsta, 
Håbo och Upplands-Bro kommuner. Avfallsplanen är en del av kommunens 
renhållningsordning enligt 15 kap. 41 § Miljöbalken (SFS 1998:808). En miljöbedömning av 
avfallsplanen har genomförts, eftersom planen enligt 6 kap. Miljöbalken bedöms kunna 
innebära betydande positiv miljöpåverkan. 
 
Arbetet har skett i en projektgrupp med representanter från avfallsorganisationerna, 
miljöstrateger hos kommunledningskontoren samt miljökontoren från alla fyra kommunerna. 
Samråd har genomförts i form av workshopar och möten, med olika delar av 
kommunkoncernens verksamheter samt med politiker i presidierna för avfallsansvarig 
nämnd/styrelse i 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. 



 § 16 Ny avfallsplan  - KS-2022/779-2 Ny avfallsplan  : Samhällsutvecklingsnämndens tjänsteutlåtande 2022-11-09, redaktionella förändringar

Sida 2 av 5 

 
 

 
  

 
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. 
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”. 
 
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. 
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Ekonomisk konsekvensanalys 
Kostnaderna för avfallshantering kan komma att öka 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. För Knivstas del föreslås att de åtgärder 
som finns i avfallsplanen och som kan påverka kostnader skall rymmas inom befintlig budget 
för avfallsverksamheten, då den höga taxenivån i Knivsta gör att framtida ev. höjningar inte 
anses rimliga. Eventuella projekt som kan orsaka kostnader skall innan genomförande 
beslutas i SUN 
 
Övriga aktiviteter berör skattefinansierade verksamheter inom kommunen. 
Kommunkoncernens olika förvaltningar och bolag ansvarar för att planera och budgetera för 
aktiviteter som berör respektive verksamhet.  
 
Följande aktiviteter behöver planeras och budgeteras för i särskilt projekt: 
 
Aktiviteter kopplade till bygg- och rivningsavfall. I ett första steg handlar det om en förstudie 
om hur kommunkoncernen kan bidra till att etablera möjligheter till återanvändning av 
byggmaterial och produkter. 
 
Aktiviteter vid nedlagda deponier. I första skedet handlar det om att vid behov komplettera 
utredningar och planera eventuella skyddsåtgärder. Där kommunen har ansvar planeras 
åtgärder så att det kan genomföras så kostnadsneutralt som möjligt. 
 
Aktiviteter mot nedskräpning. Det handlar om information, kartläggning och fysiska åtgärder. 
 
Tillsynsprojekt. Det handlar om till exempel avfallshantering hos mindre verksamheter samt 
sortering och hantering av bygg- och rivningsavfall. 
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I övrigt handlar flera aktiviteter om förändrade arbetssätt och rutiner för att förebygga och 
återanvända saker. Sådana aktiviteter kan efter en tid ingå i normal driftbudget, men det kan 
komma att behövas projektbudget för att genomföra aktiviteterna och ta fram nya rutiner. Det 
gäller till exempel: 
 
Upphandling - utveckling av rutiner och krav 
 
Förebyggande av farligt avfall inom kommunkoncernen - Fasa ut kemikalier och produkter, 
som innehåller farliga ämnen i kommunkoncernen. 
 
Fysisk planering – utveckla rutiner och riktlinjer samt ta fram en anpassad teknisk handbok. 
 
Privata och kommunala fastighetsägare påverkas av samhällets krav på ökad källsortering 
av avfall och god arbetsmiljö. I de fall fastigheter behöver anpassa avfallsutrymmen för att 
klara dessa krav kan det medföra behov av investeringar. Det ställer också krav på att 
fastigheter planeras på ett bra sätt från början för att undvika merkostnader i senare skede. 
 
 
Barnkonsekvensanalys 
Är gjord enligt lista.  
 
Underlag för beslut 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-09 
Förslag till ny avfallsplan 2023-2030 
Bilaga 1 – 7 till avfallsplanen 
Samrådsredogörelse 
Förslag till nya föreskrifter 
Förslag till nya föreskrifter med markerade ändringar 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
KS 
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Barnchecklista inför beslut 
 
1. Påverkar beslutet barn? 
 
Ja  Nej  
 
 
2. Hur har barns bästa beaktats? 
 
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.  

 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVFALLSPLAN 2023 – 2030 
Tillsammans är vi föregångskommuner för det hållbara, cirkulära samhället där avfall betraktas som resurs. 
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Läsanvisning 
Avfallsplanen består av detta huvuddokument med tillhörande bilagor.  
Huvuddokumentet fokuserar på syfte, målen, genomförandet och uppföljning. 

 
Bilagor  

1. Handlingsplan med aktiviteter  
2. Styrmedel  
3. Nuvarande avfallshantering   
4. Nedlagda deponier  
5. Uppföljning av tidigare avfallsplan  
6. 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 

 
 

Från avfall till resurs  
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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

 
Minskad miljöpåverkan  
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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  

Tillgänglighet och service 
  
 
 
 

Förtydliga, förenkla och uppmuntra så att det blir lätt att göra rätt.  
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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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BILAGA 1 
HANDLINGSPLAN MED 
AKTIVITETER 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Förslag 2022-10-25 
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2 (14) 

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 

Avfalls-
ansvarig 
nämnd 

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 

Avfalls-
ansvarig 
nämnd 

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 

Avfalls-
ansvarig 
nämnd 

Kommun-
styrelsen 

Kommun-
styrelsen 

2023 och 
insats 
varje år 



 § 16 Ny avfallsplan  - KS-2022/779-2 Ny avfallsplan  : Bilaga 1 Handlingsplan red 2022-12-05

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  

Bygg- och 
miljö-
nämnden 

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 



 § 16 Ny avfallsplan  - KS-2022/779-2 Ny avfallsplan  : Bilaga 1 Handlingsplan red 2022-12-05

 

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 i 
samarbete 
med 
samhälls-
utvecklings-
nämnden och 
bygg- och 
miljö-
nämnden 

Kommun-
styrelsen i 
samarbete 
med Bygg- 
och miljö-
nämnden och 
SIVAB 

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

2024, 

2028 
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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 Inledni ng

Håbo, Kniv sta, Sigtuna o ch Upplands-Bro komm uner sam arbetar i arbetet m ed att
ta fram av fallsplan. I denna bilaga t ill av fallsplan av seende Håbo, Knivsta, Sigtuna
o ch Upplands-Bro komm uner (nedan benäm nda komm unerna) beskriv s
fö rhållanden so m påverkar av fallet s m ängd och sam mansättning , såsom antal
invånare, antal hushåll fördelat på o lika boendefo rm er o ch näringslivets struktur.
D ärefter beskriv s nuvarande av fallsm ängder samt hantering av dessa i fo rm av
insam lingssystem o ch av fallsbehandling.

Besk riv ningen är uppdelad på:

Av fall so m omfattas av komm unalt ansvar:

- Hushållens m at-, rest-, grovav fall, ret urpapper, latrin, slam,
fo sfo rfilter o ch farligt av fall

- D ärmed jämfö rligt av fall från verksam heter

Av fall so m omfattas av producentansvar: fö rpackningar, däck, bilar, elav fall,
batterier samt läkem edel.

Öv rigt av fall: industriav fall, byg g- o ch riv ningsav fall m ed m era.

Från o ch m ed 1 januari 2 022 är returpapper under komm unalt av fallsansvar. Fö r
av fall so m omfattas av komm unalt ansvar anges m ängder samt hur det sam las in
o ch behandlas. Fö r av fall so m inte o mfattas av kommunalt ansvar anges översiktliga
uppgifter.

Från o ch m ed år 20 24 ansvarar komm unerna fö r insam ling av fö rpackningar m edan
pro ducenterna även i fo rtsättningen ansvarar fö r behandlingen.
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2 Beskrivning av kommunerna

2.1 Geografiskt l äge o ch i nfrast ru ktu r
Ko mm unerna Håbo, Kniv sta, Sigtuna o ch Upplands-Bro är alla belägna i landskapet
Uppland m en tillhö r två o lika län; Sto ckho lms län (Sigtuna o ch Upplands-Bro) o ch
Uppsala län (Håbo o ch Knivsta). Tillsamm anshar ko mm unerna en landareal på
ungefär 9 9 0 km2. M arkanvändningen do m ineras i alla komm unerna av sko gsm ark.

Tabell 1 Kommunernas landareal, km2. Källa: SCB

Lan d are al ( km2)

Håb o 144

Kn ivsta 282

Si gtu n a 328

Upp lan d s-B ro 235

I komm unerna finns ett antal komm unikatio ner so m är av natio nell o ch regio nal
betydelse. Här finns Sveriges huv udflygplats, Arlanda flygplats. Här finns även
järnvägarna M älarbanan, Ostkustbanan o ch Arlandabanan, som alla är av sto r
strategisk betydelse fö r sam spelet o ch pendlingsutbytet med angränsade
komm uner o ch regio ner. E4 : an passerar i no rd-sydlig riktning genom regio nen och
är av sto r natio nell o ch regio nal bet ydelse fö r vägtrafiken i stråket Uppsala-
Sto ckho lm samt fö r ko pplingen mo t Arlandao m rådet v ia Arlandaleden. I o st-västlig
riktning passerar E1 8 o ch den hårt trafikerade väg 2 63 som fö rbinder västra
M älardalen med Stockho lm respekt ive Arlandaregionen.

2.2 B efol kni ng och b ebyg gel se
Ko mm unerna har tillsammansnästan 1 20 900 invånare. Komm unernas respekt ive
antal invånare varierar i storlek, se nedan i Tabell 2. Mellan 20 19 o ch 202 0 ö kade
befo lkningen i alla komm unerna. M est ö kade befo lkningen i Upplands-Bro (med
cirka 85 0 perso ner) och m inst i Håbo (m ed 8 5 perso ner).

Fö rdelningen över invånare bo ende i täto rt o ch på landsbygd är ungefär samm a i de
o lika kom m unerna. I Håbo, Sigtuna o ch Upplands-Bro bo r drygt 90 % av
befo lkningen i täto rt och mindre än 10 % på landsbygden. I Kniv sta bo r strax ö ver 7 0
% i täto rt och omkring 30 % på landsbygden.



 § 16 Ny avfallsplan  - KS-2022/779-2 Ny avfallsplan  : Bilaga 3 Nulagesbeskrivning

Bilaga 3 Nulägesbeskrivning

6 (31)

Tabell 2 Antal invånare i kommunerna år 2020, antal hushåll fördelat på olika boendeformer
samt antal fritidshus. Källa: SCBoch Avfall Web.

Invån are Hu sh åll i vi lla Hu sh åll i
fle r b o stad sh u s

Fr it idsh u s

Håb o 22 019 6 041 2 916 313

Kn ivsta 19 106 4 653 2 474 440

Si gtu n a 49 537 6 805 12 384 431

Upp lan d s-B ro 30 195 5 487 7 105 741

D en vanligaste fo rm en av perm anentbo ende i Håbo och Kniv sta ko mm uner är v illa.
Baserat på uppgifter om antal gästnätter bedöm s säsongsvariatio nerna i relatio n till
perm anentbo ende befo lkning vara ca 19 0 perso ner fö r Håbo o ch ca 1 00 perso ner
fö r Kniv sta1.

D en vanligaste fo rm en av perm anentbo ende i Sigtuna o ch Upplands-Bro komm uner
är lägenhet . Baserat på uppgifter om antal gästnätter bedöm s variatio nerna i
relatio n t ill perm anentbo ende befo lkning vara om kring 2 570 perso ner fö r Sigtuna.
Sigtuna komm un e n av Sveriges alla kom m uner so m i fö rhållande till fo lkm ängden
har flest gästnätter. M o tsvarande uppgift fö r Upplands-Bro är ca 1 40 perso ner.

2.3 Näri ng sl i vsstru ktu r
Näringslivet i kom m unerna uppv isar en sto r bredd. I samtliga kom m uner är
komm unen den stö rsta arbet sgivaren. I Upplands-Bro utgö r L ivgardet stö rsta
verksam heten efter kom munen. I Upplands-Bro byg gs det även mycket lo kaler för
fö retag längs E 18 . I Sigtuna är SAS o ch andra fö retag med ankny tning t ill
flygbranschen o ch Arlanda de stö rsta arbet sgivarna efter kom m unen.

Tabell 3 Dominerande branscher och stora arbetsgivare uppdelat per kommun

Do m in e ran d e
b ran sch e r

Sto ra ar b etsgivare

Håb o Till verk n in g , h an d el,
tj än stefö retag

H åb o ko mmu n , Gy p ro c, Ben d ers, Ica Maxi

Kn ivsta Plastin d u stri Kn ivsta ko m mu n , H ab ia Tekn o flou r

Si gtu n a Lo gistik , b esö ksnä rin g Sigtu n a ko mmu n , SAS,

Upp lan d s-B ro Byg gverksa mh et, la ger
o ch lo gistik sa mt
tj än stefö retag

Up p lan d s-Bro ko m mu n, Livgar d et, Za lan do

1 Enligt Avfall Webs position A3
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2.4 Ansvar för av fal l sfrågo r
Ko mm unerna har ett sto rt ansvar fö r hanteringen av av fall m en det är flera aktö rer
som har ansvar för o lika delar av av fallshanteringen. Ko mm unerna är både
beslutsfattare, utfö rare o ch t illstånds-/ tillsy nsmy ndighet i av fallshanteringen.

Av fall sl ämnaren har ett grundläg gande ansvar enligt M iljö balkens 1 5 kap 5 § att se
till att av fallet hanteras på ett hälso- o ch m iljöm ässigt go dtagbart sätt. D et innebär
även ett ansvar fö r att av fallet so rteras o ch läm nas t ill de insam lingssystem som
tillhandahålls. Ansvaret innefattar o ckså t ill exem pel att som verksam hetsutövare
fö rsäkra sig om att den som t ranspo rterar bort av fall som kom m unen inte ansvarar
fö r, har de t illstånd som kräv s.

Komm uner na har en grundläg gande ro ll i av fallshanteringssystem et o ch ska se till
att av fall från hushåll o ch liknande av fall från verksamheter tas om hand. Detta har
sin grund i M iljö balken där det fram går av 15 kap 20 § att komm unen har ansvar fö r
komm unalt av fall2 (av fall från hushåll o ch liknande av fall), av fallsfraktio ner från
enskilda av lo ppsanläg gningar samt byg g- och rivningsav fall som inte uppkomm it i
komm ersiell verksam het . Fö renklat innebär det att komm unen ansvarar fö r allt
av fall so m uppkomm er på ställen där m ännisko r uppehåller sig , som på
arbet splatser, sko lo r o ch vårdinrättningar. Exem pel på sådant av fall är m at- och
restav fall samt uttjänta m öbler.3

Ko mm unerna har ansvar för det verksam hetsav fall som uppstår i komm unala
verksam heter, exem pelv is reningsverk, energianläg gningar, o ch
fastighet sfö rvaltning.

Ko mm unerna ansvarar fö r nedskräpningsfrågo r, enligt gaturenhållningslagen. D et
o mfattar till exem pel att tömm a pappersko rgar o ch andra t y per av behållare fö r
av fall på allm änna platse r, samt gaturenhållning. Undantag i ansvar gäller fö r platser
längs statliga vägar, dessa faller under Trafikverket s ansvar.

Ko mm unerna ansvarar fö r att upprätta e n av fallsplan fö r fö rebyg gande o ch
hantering av av fall inom komm unen.

Produc enter av v issa pro dukter ansvarar fö r att sam la in, bo rtfo rsla,
m aterialåterv inna och/eller e nergiåter v inna det av fall som uppstår då pro dukten
kasseras. Sy ftet m ed pro ducentansvaret är att stim ulera t ill framtagande av
pro dukter som är mer resurssnåla o ch lättare att återvinna o ch som inte innehåller
farliga äm nen. Pro ducentansvar finns fö r närvarande fö r: fö rpackningar (papper,
plast, m etall, glas), batterier, glö dlampo r, el-pro dukter, bilar o ch däck.
P ro ducentansvaret fö r returpapper har upphö rt o ch returpapper är från o ch m ed 1
januari 2 02 2 under kom m unalt ansvar. Från o ch m ed år 2 02 4 ansvarar ko mm unerna
fö r insam ling av fö rpackningar m edan pro ducenterna även i fo rtsättningen ansvarar
fö r behandlingen. Pro ducentansvaret fö rutsätter att fö rbrukare o ch ko nsum enter
so rterar ut fö rpackningar, batterier m ed m era o ch lämnar dessa av fallsslag t ill de
insam lingssystem som erbjuds.

2 S e även ”Väg ledning till definitionen av kom m unalt avfall, Version 1”. Nat urvårdsver ket 2021-09-24
3 ”Väg ledning till definitionen av kom m unalt avfall, Version 1”. Natu rvårds verket 2021-09-24
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Ver ks amhets utövare som ger uppho v t ill av fall, som inte omfattas av komm unalt
ansvar, har hela ansvaret för att av fallet genom går en fullständig behandling o ch fö r
ko stnaderna fö r att hantera det av fall som har pro ducerats, e nligt 15 kap. 11 a §
m iljö balken.

Fasti g hets i nnehavare ansvarar fö r det av fall som uppstår på fastigheten.
Fastighetsinnehavare ska följa bestämm elserna i komm unernas av fallsföresk rifter
fö r av fallshantering om so rtering och ö v rig hantering av av fallet .
Fastighetsinnehavare är betalningssky ldig fö r av fallstjänster som behöv s fö r det
av fall so m uppstår o ch som komm unerna ansvarar fö r.

3 Av fal l som omfattas av kommunal t ansvar

3.1 Förebyg gande oc h åte rbruk
I komm unerna finns m ånga mö jligheter fö r det enskilda hushållet att fö rebyg ga och
återbruka av fall. I samtliga komm uner finns seco ndhandverksam heter som tar em ot
o ch säljer kläder, m ö bler och andra prylar.

På åter v inningsce ntralen i Håbo kom m un finns den så kallade Skattkammaren där
besö kare kan läm na e ller fynda saker. Skattkam maren sam arbetar även m ed Bålsta
Centrum där återbrukade saker v isas upp i en lo kal under en perio d (cirka 1 m ånad)
fö r att inspirera t ill återbruk. D ärefter lämnassakerna ut till intresserade besö kare.
På åter v inningsce ntralen kan besö kare läm na v isst byg gav fall till återbruk, till
exem pel iso lering , kakel, klinker och tryckim pregnerat v irke. I Håbo komm un finns
även Fritidsbanken. Sam arbete finns också m ed Naturskyddsföreningen som
ano rdnar klädbytardagar.

Kniv sta ko mm un har ett eget återbruk på Kret slo ppsparken. Andra mö jligheter so m
finns fö r komm uninvånare att fö rebyg ga av fall e ller återbruka är exem pelv is
Fritidsbanken, Rö da Ko rset o ch Varufö rmedlingen.

I Sigtuna ko mm un finns en återbruksverksam het som tar em ot pro dukter som är
o ö nskade m en brukbara. Saker kan inläm nas både direk t t ill verksam hetens lo kal i
Valsta o ch till mottagning fö r återbruk på återv inningsce ntralen. Innanfö r
komm ungränsen e rbjuds hämtning av pro dukter som kan återanvändas. Sigtuna
Vatten & Renhållning ABgeno mfö r flera så kallade återv inningshelger per år där en
m o bil hämtstatio n ställs ut på e n av komm unen angiven plats fö r bemannad
m ottagning av bland annat husgeråd, m indre mö bler och kläder som skänks t ill
återbruk. Det finns även en Ret urbil som ställs upp på vardagskvällar i
flerbo stadshusom råden. Det finns o ckså fleraandra aktö rer på seco nd-hand-
m arknaden, exem pelv is Röda Ko rset o ch diverse lo ppm arknader. Till butiken Love
and Ho pe går det att läm na allt från hem inredning o ch k läder till mö bler. Till
Återbruket går det att skänka mö bler o ch husgeråd uto m k läder, sanitet spo rslin eller
v itvaro r. Fritidsbanken, där fritidsutrustning kan lånas, startade sin verksam het i
komm unen under 2 02 1 . Kultur- o ch Fritidsfö rvaltningen o rganiserar pry lby tar-dagen
på hö sten.
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I Upplands-Bro komm un finns e n separat byg gnad som heter By tesbo den på Brunna
kretslo ppsce ntral där besökare kan byta sina prylar (ingen fö rsäljning sker).
Ko mm uninvånare kan läm na e n sak fö r att få e n annan sak , o avsett värde.
By tesbo den är bem annad o ch är ö ppen kl. 11 :0 0 – 1 6: 00 på t isdagar, to rsdagar och
fredagar. Bem anning utfö rs i s am arbete m ed ko mm unens AME
(arbet sm arknadsenhet ). Komm unens invånare kan även läm na sina kläder till en
välgö renhetsorganisatio n Hum an Bridge eller till se co nd-hand-butik
L äkarm issio nen. Det finns även lo ppm arknader som organiseras av vo lo ntärer.

3.2 Av fal l sslag och mä ngd er
I detta kapitel redov isas uppkom na av fallsm ängder ino m kom m unalt ansvar i
komm unerna. Av fall som omfattas av komm unalt ansvar innefattar sju o lika
av fallskatego rier; m at- o ch restav fall, returpapper, grovav fall, t rädgårdsav fall,
latrinav fall, slam o ch farligt av fall.

Av fallet (o mfattat av kommunalt ansvar) som sam lades in 20 20 presenteras i Tabell
4 och i Tabell 5. I Tabell 6 prese nterashur sto r andel avfall som gått t ill
m aterialåterv inning, inklusive bio lo gisk behandling o ch i Tabell 7 redo v isas
av fallsm ängder per invånare. I Figur 1 prese nteras insam lade o ch behandlade
m ängder m at- o ch restav fall per kom m un 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.

M ate r ial-
åte r vin n in g

B io lo gisk
b e h an d lin g

En e rgi-
åte r-
vin n in g

De p o-
n e r in g

An n an
b e h an d-
lin g

To talt

M at- o c h restav fall1 4 600 19 270 23 870

Retu r p ap p er2 1 460 1 460

Gro vav fall3 3 050 8 430 560 12 040

Träd gård sav fall4 1 540 2 310 3 860

Latr in av fall5 3 3

Far li gt av fall to ta lt, varav: 1 520 3 1 523

- tryckimp r. trä6 1 230 1 230

- asbe st7 3 3

- ö vrigt far l igt av fall8 290 290

Su m m a, c a 4 510 6 143 31 530 563 0 42 756

varav Håb o 1 220 1 640 7 180 70 10 110

varav Kn iv sta 730 790 4 880 123 6 523

varav Si gtu n a 1 740 2 190 11 670 260 15 860

varav Up p lan d s-B ro 820 1 533 7 800 110 10 263

1Av ser m atav fall o ch restavfall e nligt Av fall Webs po sitio ner Å5 o ch Å1.
2Av ser ret urpapper e nligt Av fall Webs positio n I19. Obser vera att ret urpapper var
under pro ducentansvar år 2 02 0.
3Av ser grovav fall e nligt Av fall Webs po sitio ner Å3 1 , Å3 och D2 .
4Av ser trädgårdsav fall e nligt Av fall Webs po sitio ner Å6, Å6 a o ch Å2 .
5Av ser latrin enligt Av fall Webs po sitio n S8 .
6Av ser farligt av fall e nligt Av fall Webs po sitio n F4 .
7Av ser farligt av fall e nligt Av fall Webs po sitio n F9 .
8Av ser farligt av fall e nligt Av fall Webs po sitio ner F2 , F3 , F10 , F2 3 o ch F2 4 .
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Tabell 5 Insamlad mängd slam och fett i kommunerna år 2020, ton per år.

B io lo gisk b e h an d lin g

Slam från e n skild a
an läg gn in gar1

30 790

Fettavski ljarsl am2 1 870

Su m m a slam , c a 32 660

varav Håb o 2 960

varav Kn iv sta 7 730

varav Si gtu n a 16 450

varav Up p lan d s-B ro 5 520

1Av ser slam o ch fett e nligt Av fall Webs po sitio ner S7.
2Av ser slam o ch fett e nligt Av fall Webs po sitio ner S9.

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

Ko m m u n An d e l av fall so m sam l ats in fö r
m ate r ialåte r vin n in g , in k l. b io l o gisk
b e h an d lin g, år 20201

Håb o 36 %

Kn ivsta 30 %

Si gtu n a 31 %

Upp lan d s-B ro 31 %

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

Håb o
Kg / inv

Kn ivsta
Kg / inv

Si gtu n a
Kg / inv

Upp lan d s-
B ro
Kg / inv

Sve r i ge2

K g / inv

Re stav fall 169 116 177 152 161

M atav fall 39 42 40 33 41

Retu r p ap p er 14 13 14 7 16

Gro vav fall, ink l.
träd gård sav fall

253 204 151 161 185

Far li gt av fall exk l.
e lav fall och
b atte r ie r

20 14 11 9 9

Su m m a
ko m m un alt av fall

495 389 393 362 412

1Källa: Av fall web (av rundade m ängder)
2Av fall Sverige: Svensk av fallshantering 2 02 0 ( av rundade 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 fram går att m ängden restav fall per perso n har m inskat i alla
komm unerna se dan 20 10 och att m ängden m atav fall per perso n lig ger i nivå m ed
riksgenom snittet.

Fö r fö rpackningar samt farligt av fall som o mfattas av pro ducentansvar (el-av fall och
batterier), prese nteras m ängder i kapitel 5.

3.3 Insaml i ng o ch b eh andl i ng

3.3.1 I nförande av fy rfac kssystem

Under perio den okto ber-decem ber 2 02 0 infö rdes fy rfackskärl fö r insam ling av avfall
ho s v illa och fritidshus i alla komm unerna. Varje hushåll har 2 kärl i v ilka flera
fraktio ner kan slängas, se figur 2 .

I april o ch m aj 20 21 gjo rdes e n fö rsta utvärdering av systemet . I utvärderingen som
samm anställdes i en rapport4 redov isades bland annat hittills uppnådda resultat
gällande insam lingen.

Utvärderingen v isade att utso rteringen av m atav fall från sm åhus hade ö kat med
ca 6 00 to n/år, v ilket m otsvarar en ö kning med ca 2 0 %. Utso rteringen av
fö rpackningar och ret urpapper från sm åhus hade ö kat upp t ill 1 2 00 to n/år. Baserat
på geno mfö rda plo ckanalyser innan infö randet av fy rfackssystemet beräknas
innehållet av fö rpackningar o ch returpapper i restav fall från sm åhus ha m inskat
m ed m er än 50 %. Det gick o ckså att se att de m ängder fö rpackningar o ch
ret urpapper som läm nas på återv inningsstatio nerna hade m inskat.

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- oc h restav fall

Hushåll i villa o ch fritidshus i ko mm unerna har vanligtvis två stycken fy rfackskärl. I
kärl 1 so rteras m atav fall, restav fall, färgade glasfö rpackningar o ch ret urpapper ut
o ch i kärl 2 so rteras plastförpackningar, pappersfö rpackningar, o färgade
glasfö rpackningar o ch metallfö rpackningar ut. Kärl 1 tö ms varannan vecka o ch kärl 2
töm s var fjärde vecka. Fyrfackskärlen töm s m ed ett fo rdo n som har fy ra fack så att
av fallet hålls so rterat. Alternativ t kan hushållen i v illa o ch fritidshus ha so rtering fö r
enbart m at- och restav fall i ett tvåfackskärl.

M at- o ch restav fall från flerfam iljshus o ch verksam heter so rteras ut i separata kärl
(alternativ t i fy rfackskärl hos verksam heter) eller i krantöm m ande behållare.

Hem kom postering fö rekomm er både i v illo r o ch fritidshus. Antalet hushåll som har
anm ält hemkom po stering är samm anlagt o mkring 1 27 5 stycken5 i kom m unerna.

D et insam lade m at- o ch restav fallet töm s, om lastas o ch kö rs till
behandlingsanläg gning. M atav fallet behandlas genom rö tning i biogasanläg gning
o ch restav fall energiåter v inns.

3.3.3 Retur papper

Sedan 1 januari 2 02 2 är returpapper under komm unalt av fallsansvar. Innan dess var
ret urpappret under pro ducentansvar. Under 202 0 (när returpappret var under
pro ducentansvar) sam lades ca 12 k g ret urpapper per perso n in i komm unerna.
Genom snittet i Sverige var ca 1 4 k g / invånare under 202 0 .

Hushåll i v illa o ch fritidshus m ed fy rfackskärl so rterar ut ret urpapper i kärl 1 som
töm s varannan vecka.

I flerbo stadshus sker fastighet snära insam ling av ret urpapper ho s de fastighet sägare
som väljer att ha insam ling. Insam ling sker i separata kärl placerade i respektive
fastighet s av fallsutrymm e.

Hushåll kan i dagsläget o ckså läm na ret urpapper på en av Fö rpackningsinsam lingens
åter v inningsstatio ner. I Sigtuna komm un fö rekom mer, utöver ÅVS:er m ed co ntainrar
fö r alla fö rpackningsfrakt ioner o ch ret urpapper, även insam lingsplatse r med
co ntainrar fö r e nbart e n frakt io n, t .ex. returpapper.

3.3.4 G rovav fal l oc h trädgårds av fal l

Hushållens grovav fall o ch t rädgårdsav fall läm nas i huvudsak på e n
åter v inningscentral. I komm unerna finns samm anlagt 5 statio nära
åter v inningsce ntraler (ÅVC). Fö r m er info rm atio n om anläg gningarna, se kapitel
7 .1.1. I Sigtuna, Håbo o ch Upplands-Bro komm uner finns även mö jlighet att geno m
budning beställa hämtning av grovav fall v id fastigheten. I Sigtuna o ch Upplands-Bro
komm uner finns dessutom m ö jlighet t ill abo nnem ang på grovav fall i kärl e ller
co ntainer.

5 Enligt Avfall Webs position A5, avser år 2021.
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I Sigtuna o ch Upplands-Bro komm uner erbjuds även abo nnem ang fö r insam ling av
trädgårdsav fall i s eparata kärl under somm arhalvåret. Hämtningar sker varannan
vecka från april till novem ber.

Brännbart grovav fall behandlas genom e nergiåterv inning, trädgårdsav fall k rossas
o ch går till energiåterv inning e ller kom postering, metaller m aterialåter v inns, trä
krossas o ch energiåter v inns o ch fraktio nen ej återv inningsbart depo neras e ller
används som ko nstruktio nsm aterial.

Brännbart grovav fall från ko mm unerna Håbo, Sigtuna o ch Upplands-Bro
transporteras fö r närvarande till E.ON:sanläg gning i Hö gby to rp fö r
energiåter v inning och brännbart grovav fall från Kniv sta komm un t ranspo rteras för
när varande till Vattenfalls fö rbränningsanläg gning i Uppsala fö r e nergiåterv inning.

3.3.5 Latr i nav fall

I komm unerna Håbo, Sigtuna o ch Upplands-Bro sker hämtning av latrinav fall ho s ett
fåtal fastigheter utanfö r komm unalt VA verksam hetsom råde. Insam lat latrin
transporteras t ill go dkänd m ottagningsanläg gning , Salmunge i No rrtälje, fö r
behandling.

I Kniv sta kom m un hämtas ingen latrin.

3.3.6 Sl am från ens kil da avl oppsanl äg g ni ngar

Slam från slamav skiljare o ch slutna tankar i enskilda av lo ppsanläg gningar tö ms
m inst en gång per år, om inte annat beslut finns från näm nden.

Insam lat slam från ko mm unerna behandlas på Käppala av lo ppsreningsverk på
L idingö. I Kniv sta komm un fö rekomm er även behandling v id e n lo kal
ureahygieniseringsanläg gning. På Käppala av lo ppsreningsverk sam behandlas
slammet t illsamm ans med öv rigt av lo ppsvatten från no rra sto rsto ckho lmsregio nen.

3.3.7 Fett oc h m atolj a

I Håbo, Knivsta o ch Sigtuna komm uner tas utso rterat m atfett o ch/eller o lja em o t på
åter v inningsce ntralerna. Oljo r o ch fetter går till återv inning v ia Svensk
Fettåter v inning.

Restauranger o ch sto rkö k m ed flera hanterar insam lade o ljo r o ch fetter på e gen
hand o ch läm nar använda m atfetter och frity ro ljo r t ill m aterialåterv inning v ia
exem pelv is Svensk Fettåterv inning.

3.3.8 Fettavs kilj ars l am

Om sto ra mängder fett komm er ut i det komm unala vattennätet kan det o rsaka
pro blem , exem pelv is sto pp i ledningarna. Fö r att undv ika det ska fettav skiljare vara
installerad på verksam het so m genererar stö rre m ängder fett, såsom restauranger,
sko lo rnas kök, m .m . Hur o fta fettav skiljare ska töm m as regleras i respekt ive
komm uns av fallsfö reskrifter.

3.3.9 Textil av fal l

Textilav fall kan läm nas i insam lingsbehållare på
åter v inningsce ntraler/kret slo ppsparker i samtliga komm uner. På flertalet
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åter v inningsstatio ner i komm unerna finns o ckså insamlingsbehållare utställda.
Textilierna, som antingen går till återanvändning eller åter v inning, hämtas o ch
behandlas av Hum an Bridge.

3 .3 .9 Far l i gt av fal l

Farligt av fall från hushåll kan lämnas på ko mm unernas
åter v inningsce ntraler/kret slo ppscentraler. Entreprenö rer, so m
av fallso rganisatio nerna har av tal m ed, hämtar det farliga av fallet från
åter v inningsce ntraler fö r om händertagande o ch behandling.

I Sigtuna o ch Upplands-Bro komm uner finns det också mö jlighet att läm na farligt
av fall t ill en am bulerande m iljö bil som åker till valda platse r i komm unerna. Då finns
m ö jlighet att få hjälp m ed klassificering av det farliga av fallet av utbildad perso nal.
D en mo bila m iljö statio nen hämtar även farligt av fall från v illahushållen v id fastighet
efter beställning ( töm ning av rö d box). Det farliga av fallet som sam las in m ed
m iljö bilen och på m iljö statio nerna so rteras o ch transpo rteras av en entreprenö r. I
Sigtuna kan v iss farligt av fall läm nas till två sam laren so m är utställda i M ärsta.

3.3.10 Kundnöj dh et

En del av den årliga medborgarundersö kningen som Statistiska Centralby rån (SCB)
erbjuder Sveriges komm uner rö r invånares sy n på klimat- o ch m iljö arbetet i
komm unen. I undersö kningen får slum pm ässigt utvalda invånare svara på frågo r i
en e nkät.

Nedan prese nteras 2 02 1 års resultat fö r Håbo, Kniv sta, Sigtuna och Upplands-Bro
komm uner samt genom snitt fö r alla ko mm uner i Sverige. Alla prese nterade värden
har av rundats 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

Håb o Kn ivsta Si gtu n a Upp lan d s-
B ro

Ge n o m sn itt -
alla
ko m m un e r i
Sve r i ge

Hämtn in ge n av av fa ll
fun ge rar b ra

87 % 90 % 82 % 84 % 93 %

Utb u d et av
åte r vin n in gsce ntrale r i
ko m m un e n är b ra

89 % 92 % 81 % 84 % 81 %

M ö jligh ete n att
åte r vin n a av fall u tan
tran sp o r t m e d b il är
b ra

46 % 48 % 44 % 53 % 37 %

Utb u d et av p latse r fö r
fö r p ac kn in gs-
åte r vin n in g är b ra

85 % 85 % 74 % 77 % 82 %

In fo r m ation från
ko m m un e n o m vad
e n skild a kan gö ra fö r
att m in ska sin m il jö-
och klim atp åve r kan
fun ge rar b ra

51 % 57 % 63 % 62 % 54 %

4 Av fal l från kommunal verksamhet

Av fall från komm unal verksam het utgö rs av av fall so m o mfattas av kom m unalt
ansvar fö r av fallshantering o ch som uppstår i t .ex. fö rsko lo r, sko lo r, äldreom so rg och
komm unko nto r samt ko mm unalt verksam het sav fall från bl.a. av lo ppsreningsverk,
fastighet sskö tse l och gatudrift.

I det fö ljande beskriv s ö versiktligt av fallsty per som uppstår i o lika komm unala
verksam heter och hur av fallet so rteras o ch behandlas.

4.1 Förebyg gande oc h åte rbruk
I alla ko mm unerna finns mö jligheter att återbruka av fall som uppko mm it i
komm unal verksam het, se även kapitel 3 .1.

I Håbo komm un finns den så kallade Skattkamm aren på komm unens intranät. Allt
från pärmar till sk riv bord kan geno m Skattkamm aren by ta ägare och därmed
återbrukas. Ko stavdelningen på Håbo komm un arbetar ko ntinuerligt m ed m atsv inn i
sko lo r o ch fö rsko lo r. Sko lo rnas m atsv inn m äts två gånger per år.

I Kniv sta kom m un finnstjänsten Resurscirkeln på komm unens intranät fö r
återanvändning av m ö bler, IT-utrustning med m era.
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På Sigtuna komm uns intranät finns det m ö jlighet till återbruk genom att allt från
pärm ar till sk riv bo rd kan byta ägare o ch återanvändas. Ko stenheten arbetar o ckså
ko ntinuerligt med förebyg gande av m atsv inn i sko lo r och fö rsko lor.

På Upplands-Bro komm uns intranät finns e n grupp som heter Kö p-By t-Sälj där
komm unens verksam heter kan anno nsera om de v ill kö pa, sälja, by ta, skänka,
efterlysa e ller t ipsa gällande sina grejer/ tillhö righeter. Ko stenheten arbetar o ckså
ko ntinuerligt med förebyg gande av m atsv inn i sko lo r och fö rsko lor.

4.2 Skol or, förskol or och storkök
Ino m verksam hetsom rådet sko lo r, fö rsko lor och sto rkök hämtas matav fall av
komm unernas upphandlade entreprenö r o ch behandlas därefter på
bio gasanläg gning. Restav fall hämtas av entreprenö r o ch e nergiåter v inns.

Fö rpackningar, ret urpapper, e lav fall o ch farligt av fall från alla ko mm unala
verksam heter hämtas av komm unens upphandlade entreprenö r. Fett från
fettav skiljare hämtas av upphandlad e ntreprenö r (gäller Håbo, Sigtuna och
Upplands-Bro komm uner). Grovav fall hämtas av upphandlad e ntreprenö r eller
lämnas av respektive verksam het t ill ÅVC.

I Kniv sta kom m un har ingen samo rdnad upphandling gjo rts fö r verksam heterna
ino m sko la, fö rsko la o ch sto rkö k, utan varje verksam het ansvarar fö r egen
bo rttranspo rt av ret urpapper och fö rpackningar, farligt av fall o ch grovav fall. Fett
från fettav skiljare hanteras av verksam heterna själva.

4.3 Äl dreo msorg o ch häl s o- oc h sj uk vård
M atav fall so rteras ut ino m all äldreom so rg o ch hälso- o ch sjukvårdsverksam het .
Restav fall slängs i kärl. Verksam heter som hanterar liv sm edel, exem pelv is
tillagningskö k, har fettav skiljare som tö ms e nligt schem a.

På de flesta e nheter so rteras även fö rpackningar och ret urpapper, antingen i kärl
som tö ms av en e ntreprenö r e ller v id e n mo ttagningspunkt där verksam heter kan
lämna fö rpackningar och returpapper.

Kany ler sam las i kany lburkar som skickas iväg enligt av tal.

Kasserade läkem edel skickas t ill apoteket.

4.4 Fasti gh et och l okal vård
Ino m det kom m unala verksam het so m rådet fastighet och lo kalvård uppkom mer
av fall av o lika slag.

M at- o ch restav fall från komm unala verksam heter sam las in av kom m unens
entreprenö r. I Kniv sta komm un sam las restav fall från städning o ch töm ning av
pappersko rgar in i co ntainer o ch hämtas av enskild e ntreprenö r.

Hämtning av fö rpackningar o ch returpapper o rdnas på e gen hand av komm unernas
verksam heter i Kniv sta o ch Upplands-Bro. I Håbo o ch Sigtuna ko mm un finns en
gem ensam upphandlad e ntreprenö r fö r hämtning av fö rpackningar och ret urpapper
från komm unens verksam heter inom fastighet och lo kalvård.
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Hämtning av grovav fall i kärl eller co ntainer kan beställas eller ske e nligt tecknat
abo nnem ang. Av fallet hanteras och behandlas tillsamm ans m ed liknande av fall från
hushåll.

Byg g- och rivningsav fall samt m asso r hanteras på egen hand av byg gherrar. Sådant
av fall kan läm nas på återv inningsce ntral/k retslo ppspark i begränsad m ängd mo t
besö ksavgift fö r verksam heter.

4.5 Vatten- och avl oppsre ni ngsverk
I Håbo o ch Kniv sta ko mm uner finns vatten- och av lo ppsreningsverk som genererar
o lika ty per av av fall. Vid anläg gningarna so rteras restav fall o ch m atav fall, mö jlighet
finns även till so rtering av fö rpackningar och ret urpapper. Farligt av fall, spillo lja,
batterier, lysrö r och el-av fall etc. so rteras ut o ch om händertas antingen genom e gen
transport till ÅVC e ller geno m extern transportö r. Öv rigt brännbart av fall sorteras i
co ntainer eller kärl. Vid behandling av av lo ppsvatten i av lo ppsreningsverken
uppko mmer grov rens, sand o ch slam .

Slam som uppkomm er ho s vatten- o ch av lo ppsreningsverk i Håbo ko mm un kö rs t ill
Hö gby to rp där det läg gs på m ellanlagring fö r att sedan användas so m
jo rdfö rbättrare på åkerm ark.

Reningsverken i Kniv sta komm un driv s av VA-huv udmannen Ro slagsvatten AB.
Slam met so m uppkomm er v id rening är REVAQ-cert ifierat och används som
jo rdfö rbättrare.6

Av lo ppsvatten från Sigtuna o ch Upplands-Bro komm uner samt från enskilda av lo pp i
Håbo kom m un leds t ill Käppalaverket på L idingö fö r behandling. Slam från m indre
av lo ppsreningverk och enskilda av lo pp transporteras till en mottagningsplatsdär
slammet skickas v idare i av lo ppsledning t ill Käppalaverket .

D ricksvatten kom mer från No rrvatten i Järfälla.

4.6 Gata o ch p ark
Ino m det kom m unala verksam het so m rådet gata o ch park uppkomm er ett flertal
av fallsfraktio ner. Många av av fallsslagen m aterialåterv inns i fö rsta hand; byg g- och
rivningsav fall, grovav fall, eventuella ö vergiv na bilar samt mycket av e lav fallet . Grus
o ch löv m aterialåterv inns eller ko m po steras o ch av fall från pappersko rgar o ch
skräpplo ckning e nergiåter vinns. Några få av fallsslag går till depo ni, exem pelv is asfalt
o ch m asso r.

I Håbo komm un sam las av fallsslagen in både av entreprenö r o ch i e gen regi.

Park- och trädgårdsav fall i Knivsta kom m un sam las in i egen regi o ch kom po steras.
Öv riga av fallsslag sam las in av e ntreprenör.

I Sigtuna o ch Upplands-Bro komm uner hanteras allt av fall som härrö r från underhåll
av gato r o ch parker av anlitade entreprenö rer.

6 https:/ / roslagsv at ten.s e/c onte nt/ reva q



 § 16 Ny avfallsplan  - KS-2022/779-2 Ny avfallsplan  : Bilaga 3 Nulagesbeskrivning

Bilaga 3 Nulägesbeskrivning

20 (31)

4.7 Admi ni strati on
I komm unhus o ch ö v riga komm unala ko nto r kan exempelv is fö ljande
av fallsfraktio ner uppstå: matav fall, restav fall, fö rpackningar, ret urpapper, farligt
av fall, grovav fall, em ballage, elektro nikav fall samt elektro nikav fall so m innehåller
data. I Sigtuna o ch Upplands-Bro har komm unerna en upphandlad entreprenö r so m
hämtar dessa frakt io ner fö ruto m m at-o ch restav fall som hämtas v ia
av fallso rganisatio nens e ntreprenör. I Kniv sta o ch Håbo har o lika komm unala
verksam heter upphandlat tjänsten av o lika entreprenörer.

I alla ko mm unerna so rteras samtliga frakt io ner ut fö r vidare behandling.

5 Av fal l som omfattas av produc entansvar

I Sverige tilläm pas pro ducentansvar, v ilket innebär att den som pro ducerar e n vara
har m iljö ansvaret fö r pro dukten. Det betyder att pro ducenterna bland annat ska se
till att varan tas om hand på ett m iljö rikt igt sätt efter konsume nternas
slutanvändning. P roducenterna ansvarar därfö r fö r insam lingssystemet fö r varo rna.
P ro ducentansvaret o mfattar idag fö rpackningar, e lekt riska o ch elektro niska
pro dukter, batterier, däck, bilar, läkem edel o ch radio akt iva pro dukter.
P ro ducentansvar fö r ret urpapper upphö rde från o ch m ed 1 januari 2 02 2 . Från och
m ed år 20 24 ansvarar komm unerna fö r insam ling av fö rpackningar m edan
pro ducenterna även i fo rtsättningen ansvarar fö r behandlingen.

5.1 Av fal l sslag och mä ngd er
Under år 202 0 sam lades det in nästan 5 6 00 to n fö rpackningar samt om kring 1 520
to n e lav fall o ch batterier som o mfattas av pro ducentansvar i komm unerna. I Tabell 9
prese nteras insam lade m ängder av fall so m omfattas av pro ducentansvar utslaget
per invånare fö r respektive av fallsslag.
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Tabell 9 Insamlade mängder avfall (kg/ invånare) som omfattas av producentansvar i
kommunerna 2020 (exklusive returpapper).

Håb o
kg / inv.

Kn ivsta
kg / inv.

Si gtu n a
kg / inv.

Upp lan d s-
B ro
kg / inv.

Sve r i ge
kg / inv.

Fö r p ac kn in gar to talt,
varav1:

57 36 51 38 50

-p ap p ersfö rp ack n in gar 24 14 17 13 17

-p last fö rp ack n in gar 13 6 9 6 9

-gla sfö rp ack n in gar 18 14 23 18 23

-metall fö rp ack n in gar 2 2 2 1 2

Elav fa ll in k l. b atte r ie r2,
varav:

18,1 12,8 9,0 9,9 15,0

-ky l, frys & v itvaro r 7,8 4,0 3,6 4,5

-lju skällo r 0,1 1,5 0,1 0,1

-d iverse elekt ro n ik 9,6 6,0 5,0 5,1

-ö vrigt 0,2 0,03 0,1 0,1

-bär b ara b atterier 0,4 1,3 0,2 0,1

B ilb atte r ie r3 0,9 0,8 0,5 0,2

1Enligt Av fall Web (ko mm unernas statistik) och FTI AB (Sverigegenom snitt)
2Enligt Av fall Web (ko mm unernas statistik) och El-Kretsen (Sverigegenom snitt)
3Enligt Av fall Web (komm unernas statistik)

Riksgenom snittet fö r insamlade fö rpackningar var e nligt Fö rpackningsinsam lingen
AB 5 0 k g / perso n år 2 020. Håbo o ch Sigtuna lig ger i linje med eller ö ver detta
geno m snitt o ch Kniv sta o ch Upplands-Bro lig ger någo t under.

Riksgenom snittet fö r insamlat elav fall inklusive batterier var enligt El-Kret sen AB 15
kg/ perso n år 20 20 . Håbo ko mm un lig ger över detta genom snitt m edan öv riga
komm uner lig ger något under.

Under okto ber-decem ber 20 20 infö rdes fy rfackssystem ho s v illo r o ch fritidshus i
komm unerna. I fy rfackskärlen kan hushåll slänga m at- o ch restav fall samt
ret urpapper som är under komm unalt ansvar men även av fall under
pro ducentansvar såsom fö rpackningar. Infö randet har komm it att påverka de
insam lade m ängderna, se kapitel 3 .3 .1.
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5.2 Förpackni n ga r
Hushåll i v illa o ch fritidshus m ed fy rfackskärl so rterar ut fö rpackningar i fy rfackskärl.
Se mer o m insam ling med fy rfackskärl i kapitel 3 .3.1 och kapitel 3 .3 .2.

I flerbo stadshus sker fastighet snära insam ling av fö rpackningar hos de
fastighet sägare som väljer att ha insam ling. Insam ling sker i separata kärl placerade i
respekt ive fastighets av fallsutrymm e.

Hushåll som inte har t illgång t ill fastighetsnära insam ling kan läm na fö rpackningar
på Fö rpackningsinsam lingens (FTI:s ) återv inningsstationer. Åter v inningsstatio nerna
är o fta placerade v id butiker e ller i anslutning t ill genomfartsvägar. I komm unerna
finns to talt 46 återv inningsstatio ner (varav i Håbo 12 stycken, i Kniv sta 7 stycken, i
Sigtuna 1 6 stycken o ch i Upplands-Bro 1 1 stycken). I Sigtuna fö rekom mer även
insam lingsplatse r med co ntainrar fö r enbart e n frakt ion, t .ex. glasfö rpackningar.

5.3 Däck
Svensk D äckåterv inning har pro ducentansvaret fö r däck. Om däck inte kan läm nas
på återv inningsce ntral, hänv isas av fallsläm naren till däckfirmo r. På
åter v inningsce ntralerna/kret slo ppscentralerna i Håbo, Sigtuna och Upplands-Bro
kan privatperso ner läm na däck, m ed eller utan fälg.

D äck kan e j läm nas på ÅVCi Kniv sta kom m un.

5.4 B atte ri er
El-Kretsen ansvarar fö r insam lingen av batterier.

Batterier från hushåll kan läm nas på komm unernas
åter v inningsce ntraler/kret slo ppscentraler. Hushåll i Håbo, Sigtuna o ch Upplands-Bro
komm uner kan o ckså läm na batterier m ed mera i den så kallade Sam laren, som är
ett särskilt m etallskåp m ed flera fack fö r insam ling av batterier, lam po r o ch
sm åelekt ro nik. Batterier kan även läm nas i så kallade batteriho lkar so m finns på
Fö rpackningsinsam lingens åter v inningsstatio ner.

Bilbatterier kan antingen läm nas i retur när ett ny tt batteri kö ps eller på e n
åter v inningsce ntral/ kretsloppsce ntral (gäller privatperso ner).

El-Kretsen t ranspo rterar batterierna t ill en behandlingsanläg gning. D är so rteras
fö rst knappcellsbatterier ut m ed hjälp av e n skaksikt , då de o ftast innehåller
kv icksilver. D ärefter so rteras övriga batterier ut m anuellt efter innehåll; bly, litium ,
NiMH, NiCd samt alkaliska. Respektive frakt io n k ro ssas o ch hanteras i ett slutet
system , där så mycket som m ö jligt m aterial- eller energiåter v inns, o ch resten tas
o m hand som farligt av fall.

5.5 B i l ar
I fö rsta hand är det fordo nsägarens ansvar att det uttjänta fo rdo net komm er till ett
skro t. Övergivna skro tbilar på komm unal m ark faller under komm unalt ansvar om
skro tbilen bedöm s utgö ra en olägenhet fö r m ännisko rs hälsa och m iljö n. Övergivna
skro tbilar kan o ckså anses vara nedskräpning , om den finns på en plats som
allm änheten har tillträde till eller insy n till. På e nskild m ark eller tomtm ark är det
m arkägaren som ansvarar fö r att den fö rvaras säkert ur m iljö sy npunkt, o m
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m arkägaren go dkänt placeringen. På allm än vägm ark, det v ill säga allm änna vägar
utanfö r täto rt samt parkeringsficko r o ch rastplatse r längs dessa, är Trafikverket
ansvarig fö r skro tbilar. På öv rig allmän mark är det komm unen so m beslutar om
hämtning o ch skrotning av uttjänta fo rdo n. Med uttjänta fo rdo n m enas fo rdo n so m
är i dåligt skick, ö vergivna samt har ett mycket lågt värde.

En bil som ska skrotas läm nas t ill ett m ottagningsställe fö r uttjänta bilar eller till en
aukto riserad bilskro tningsfirm a. Efter om händertagande återanvänds v issa delar av
bilen, andra delar m aterialåter v inns o ch en liten del fö rbränns.

5.6 Av fal l från el ekt ri ska o ch el ektroni ska prod u kte r
El-Kretsen ansvarar fö r insam lingen av elekt riska o ch elektro niska pro dukter
(e lav fall).

Elav fall från hushåll kan läm nas på en åter v inningscentral/ kret slo ppscentral. Hushåll
i Håbo, Sigtuna o ch Upplands-Bro ko mm uner kan o ckså läm na bland annat
sm åelekt ro nik, batterier o ch ljuskällo r i den så kallade Sam laren. I Håbo komm un
erbjuds även en ko stnadsfri hämtning av elav fall/ v itvaro r per år. Sigtuna geno mfö r
insam lingskam panjer fö r e lav fall t vå gånger per år. Upplands-Bro har ko stnadsfri
m o bilinsam ling av bl.a. småelekt ro nik kvartalsv is samt ko stnadsfri insam ling av
elav fall från flerfam iljshus m ånadsv is.

Nedan finns exem pel på hur några o lika ty per av e lav fall om händertas:

L juskällo r transporteras till en anläg gning fö r krossning o ch so rtering. Fö rst
krossas lam po rna i ett slutet system fö r insam ling av kvicksilver. D ärefter
so rteras återstående m aterial i glas och m etall fö r att sedan återv innas.

Ky lar o ch frysar sk ickas t ill en anläg gning där farliga kom po nenter av lägsnas
o ch öv riga fraktio ner fö rbereds för åter v inning. Fö rst av lägsnas farligt av fall i
fo rm av olja o ch ky lkretsar samt freo ner. D ärefter töms k y l o ch frysar på
hy llo r o ch annat lö st m aterial, v ilket återv inns som glas o ch plast. Ky l och
frysar kro ssas se dan fö r att iso lering , metall o ch plast ska kunna so rteras ut.

Sto ra v itvaro r såsom spisar o ch disk-/ tvättm askiner skickas t ill en
anläg gning där farliga ko mpo nenter av lägsnas o ch öv riga fraktio ner
fö rbereds fö r återv inning. Fö rst av lägsnas m iljö farliga äm nen som exem pel
P CB. Sedan kro ssas v itvaro rna så att glas, plast o ch metall kan åter v innas.

5.7 Läkem edel
Överbliv na läkemedel ska läm nas t ill apotek . Inläm nat läkem edel behandlas genom
fö rbränning på go dkända av fallsfö rbränningsanläg gni ngar m ed effekt iv fö rbränning
o ch rökgasrening. Riskav fall som till exem pel skärande o ch stickande av fall ( kany ler
mm ) ska läm nas på apotek i särskilda behållare. Kommunerna står fö r ko stnader fö r
hämtning av sådant av fall.
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6 Övrigt av fal l

Öv rigt av fall av ser av fall, som inte omfattas av komm unalt ansvar eller
pro ducentansvar, utgö rs av av fall från fö retag o ch andra verksam heter o ch som
uppko mmer i sam band m ed e n verksam hets pro dukt io n av varo r e ller t jänster.
Av fallet sam las in av e ntreprenö rer på uppdrag av den enskilda verksam heten o ch
transporteras t ill en av verksam heternas av talade anläg gningar fö r
o m händertagande.

6.1 Av fal l sslag och mä ngd er
Av fall från fö retag o ch andra verksam heter kan utgö ras av exem pelv is fö ljande
av fallsty per:

Av fall från jo rdbruk o ch andra aree lla näringar

Av fall från byg g- o ch anläg gningsverksam het

Av fall från fastighet sskö tse l

Av fall från t illverkande industri

Av fall från e nergiutv inning

Exem pel på stö rre industrier e ller fö retag , uppdelat komm unv is, so m pro ducerar
av fall redov isas i Tabell 10.

Tabell 10 Större industrier eller företag som producerar avfall

Exe m p e l p å stö r re in d u str ie r e lle r fö retag so m p ro d u c e rar av fall

Håb o Gy p ro c, Ben d ers, I CA M axi

Kn ivsta H ab ia Tekn o flu o r, Vatten fall s f lisvär meverk

Si gtu n a Arlan d a flygp lats

Upp lan d s-B ro Za lan d o, L ivgard et

Uppgifter saknas om m ängden av fall som uppstår i komm unerna från fö retag o ch
andra verksam heter.

6.2 Hanteri ng av av fal l frå n företag och and ra ve rksam hete r
Alla fö retag o ch verksam heter ska so rtera ut m atav fall o ch restav fall, som o mfattas
av ko mm unalt ansvar så att det kan hanteras enligt kapitel 3 .3.

Alla fö retag o ch verksam heter har sky ldighet att so rtera ut fö rpackningar, o ch andra
av fallsslag som anges i förordningarna o m pro ducentansvar.

Farligt av fall ska so rteras ut o ch läm nas separat. Verksam het sutövaren har ansvar
fö r att av fallet läm nas t ill en t ransportö r eller mo ttagare so m har de tillstånd fö r
transporten eller hanteringen som behövs. Fö retag hänv isas till valfri entreprenö r
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eller anläg gning fö r upphämtning e ller av läm ning av farligt av fall. Till exem pel kan
fö retag läm na farligt av fall till Ragn-Sells kretslo ppsanläg gning på Högby torp.

Flertalet fö retag so rterar också ut återv inningsbart av fall såsom t rä, skro t, plast,
papper etc.

I komm unerna kan fö retag lämna so rterat av fall m o t en avgift på
åter v inningsce ntralerna/kret slo ppsparkerna. I några fall är mängden som får lämnas
per besö k begränsad. Återvinningsce ntralerna tar inte emo t farligt av fall från
fö retag.

7 Anläg gningar för åter vinning och bortskaffande av av fal l

I det fö ljande beskriv s ö versiktligt de v ikt igaste anläg gningarna so m nyttjas fö r
hantering av av fall från komm unerna.

7.1 Av fal l sanl äg gningar i kommune rna

7.1.1 Åter v i nni ng sc entral er

I komm unerna finns återv inningsce ntraler där privatperso ner kan läm na so rterat
av fall gratis o ch fö retag kan läm na av fall mo t en avgift. Endast privatperso ner kan
lämna farligt av fall ( gäller fö r samtliga anläg gningar). Nedan redo v isas
anläg gningarna m ed uppgifter o m bland annat ö ppettider o ch mottagen m ängd
av fall 2 0 20 . D om inerande av fallsslag år 20 20 var t rä hosalla anläg gningarna.
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Tabell 11 Återvinningscentraler i kommunerna.

Ko m m u n N am n p å ÅVC Dr ift Öp p ettide r M o ttage n
m än gd
av fall 20 20

Håb o Västersko g E gen regi mån d agar o ch
o n sd agar k l. 9-1 9,
tisd agar k l. 9-18,
to rsd agar o ch
fred agar 9–16,
lörd agar o ch
sö n d agar k l. 10-16

5 852 to n

Kn ivsta Kn ivsta
Kretslop p sp ar k

E ntrep ren ad ,
men
återb ru ket i
egen r egi

tisd ag till to rsd ag kl.
14-20, lörd ag o ch sön
kl. 9-16

3 903 to n

Si gtu n a Vo ltgatan E gen regi mån d ag till to rsd ag
kl. 10-18, fred ag -
sö n d ag kl. 9-17

6 850 to n

Upp lan d s-
B ro

Bru n n a
Kretslop p scentral

E gen regi tisd agar o ch
to rsd agar k l. 11-19,
fred agar k l. 11-16,
lörd ag o ch sön d ag kl.
10-15

3 530 to n

Upp lan d s-
B ro

Skällsta
Kretslop p scentral

E gen regi mån d agar o ch
o n sd agar k l. 11-19,
lörd agar o ch
sö n d agar k l. 10-15

1 920 to n

På komm unernas åter v inningsce ntraler/kret slo ppsparker so rteras frakt io ner i
behållare som har sky ltning enligt det no rdiska gemensamm a sky ltsystemet fö r
av fallsso rtering. D e frakt ioner som kan läm nas på åter v inningsce ntralerna är bland
annat:

Av fall so m innehåller
invasiva arter7

Batterier

Brännbart

D epo nirest

7 Behöver vara väl förpackat vid avlämning.

D äck med e ller utan
fälg (e ndast
privatperso ner)

Elektro nikskrot

Frigo lit

Farligt av fall (endast
privatperso ner)



 § 16 Ny avfallsplan  - KS-2022/779-2 Ny avfallsplan  : Bilaga 3 Nulagesbeskrivning

Bilaga 3 Nulägesbeskrivning

27 (31)

Fö rpackningar av glas,
metall, papper och
plast

Gips

Glas

Glö dlampo r, lysrö r o ch
lågenergilam po r

Gro v plast

Ko m po sterbart
trädgårdsav fall

Ky l- o ch v itvaro r

Papper

Resårmö bler

Ris

Skrot o ch metaller

Sten, grus o ch beto ng8

Textil

Träav fall

Wellpapp o ch karto ng

Fö r av läm ning av fö ro renade eller rena schaktm asso r hänv isas av fallsläm nare i
dagsläget t ill anläg gningar som tar em ot den ty pen av av fall.

7.1.2 Mobi l a åter vi nni ngs c entraler

I Håbo o ch Sigtuna komm uner finns utö ver de statio nära ÅVC: erna även m o bila
ÅVC: er.

I Sigtuna finns e n mo bil åter v inningsce ntral som e rbjuds under sex helger per år. I
Sigtuna kö rs även e n Returbil på fastställd slinga i komm unen, fö r att sam la in
brännbart grovav fall, metall, inert av fall, text il, e lav fall o ch farligt av fall. Turer m ed
Ret urbilen ställdes in i bö rjan av co v id-pandem in, m en har i skrivande stund
återupptagits.

I Håbo (åren innan pandemin utbröt) ställdesett antal co ntainrar ut sex gånger per
år, under m ånaderna april till okto ber, v id e n fast plats i Skoklo ster. D e fraktio ner
som sam lades in var bland annat brännbart, metall, t rä, t rädgårdsav fall o ch farligt
av fall. M ed anledning av cov id-pandem in ställdes den m o bila ÅVC: n in. Under den
komm ande säso ngen komm er beho vet av att slänga o lika frakt io ner v ia m o bil ÅVC
att ses över.

7.1.3 B ri sta av fal ls anl äg g ni ng, Rag n-Sel l s

I M ärsta lig ger Brista av fallsanläg gning so m driv s av Ragn-Sells.

På anläg gningen finns e n om lastningsstatio n fö r åtta av fallsfraktio ner som sam las i
fyrfackskärl i Knivsta och Sigtuna ko mm uner. M at- o ch restav fall om lastas o ch kö rs
sedan t ill respekt ive behandlingsanläg gningar. Fö rpackningar hämtas av FTI AB.

7.1.4 B ri staverket, Stoc khol m E xerg i

Bristaverket i M ärsta, som drivs av Stockho lm E xergi, är ett kraftvärmeverk so m
pro ducerar fjärrvärm e o ch el. Anläg gningen har t vå panno r, e n fö r fö rbränning av
bio bränsle (rester från sko gsindustrin) o ch en för fö rbränning av av fall. Om kring

8 Inklusive klinker, tegel och keramik.
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2 40 00 0 to n av fall fö rbränns varje år fö r framställning av e l o ch värm e. Av fallet
renas från m iljö gifter i pro cesse n.9

Bristaverket fö rser främ st Sigtuna o ch Upplands-Väsby komm uner m ed fjärrvärme
o ch el.

Insam lat restav fall i Sigtuna komm un e nergiåterv inns på anläg gningen.

7.1.5 Oml astni ng s anl äg g ni ng Östuna, PreZero AB

I Östuna i Kniv sta kom m un har P reZero e n av fallsanläggning. Här sker främ st
om lastning av av fall samt so rtering av grovav fall o ch åter v inningspro dukter som
sam lats in från närom rådet.

Grovav fall med m era från Knivsta kom m un m ellanlagras på anläg gningen.

7.1.6 Av fall s anl äg g ni ng på Hög by tor p kretsl opps anl äg g ni ng ,
Ragn-Sel l s

I Upplands-Bro finns Hö gbyto rpskret slo ppsanläg gning där Ragn-Sellsdriver en
åter v innings- o ch behandlingsanläg gning. Anläg gnin gen är e n så kallad A-anläg gning
o ch år 2 020 m otto gs drygt 1 48 4 00 0 to n av fall.

Anläg gningen tar emo t fö ljande av fallsslag: föro renade jordar o ch schaktm asso r,
asko r, asbest, byg g- o ch rivningsav fall, verksam hetsav fall, av fall, brännbart av fall,
träav fall, depo nirest, av lo ppsslam, park-o ch trädgårdsav fall, spillo lja, slamm er,
läkemedelsav fall, lö sningsm edel, färg , kem ikalier o ch fö ro renade vatten.

På anläg gningen fö rekom mer bland annat so rtering av sk ro t o ch metall,
kom postering av t rädgårdsav fall, m ellanlagring av exem pelv is av lo ppsslam,
behandling av bensinstationsslam , spillo lja o ch o ljehaltigt vatten samt depo nering
av icke farligt av fall o ch farligt av fall.

På anläg gningen finns e n om lastningsstatio n fö r åtta av fallsfraktio ner som sam las i
fyrfackskärl i Håbo och Upplands-Bro komm uner. M at- o ch restav fall o m lastas o ch
kö rs sedan t ill närlig gande respekt ive behandlingsanläg gningar. Fö rpackningar
hämtas av FTI AB.

7.1.7 För bränni ng s anl äg g ni ng på Hög by tor p krets l opps anläg g ni ng, E.ON

På Hö gby to rp finnsen kraftvärm eanläg gning so m drivs av E .ON.

I kraftvärmeanläg gningen energiåterv inns av fall genom fö rbränning o ch pro ducerar
el och fjärrvärm e. Bottenaskan som bildas v id fö rbränningen tas om hand av
grannanläg gningen so m driv s av Ragn-Sells. Nästan all metall som blir kvar efter
fö rbränningen kan återv innaso ch återanvändas.10

Restav fall från Håbo o ch Upplands-Bro komm uner energiåterv inns på anläg gningen.
Även brännbart grovav fall från komm unerna Håbo, Sigtuna o ch Upplands-Bro
transporteras t ill anläg gningen fö r e nergiåter v inning.

9 https:/ /www.stockholmexergi.se/om-stockholm-exergi/vara-anlaggningar/bristaverket/
10https:/ /www.eon.se/om-e-on/ investeringar/vaermeinvesteringar/ framtidens-kretsloppsanlaeggning
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7.1.8 B i ogas anl äg g ni ngen på Hög by tor p krets l opps anl äg g ni ng, St1

På Hö gby to rp finns, fö rutom Ragn-Sells av fallsanläg gning o ch E.ON:s
kraftvärm eanläg gning, även e n bio gasanläg gning som se dan våren 20 21 driv s av
St1.11

M atrester och annat o rganiskt m aterial från hushåll o ch fö retag i regio nen rötas i
bio gasanläg gningen. Vid rötningen bildas bio gas, bio gö dsel o ch kom po st.

Insam lat m atav fall från komm unerna rö tas i bio gasanläg gningen på Hö gby to rp.

7.1.9 Stena Recycl i ng AB

Stena Recycling AB har e n anläg gning i Sigtuna komm un där m an kan få hjälp med
åter v inning , av fallshantering samt uthy rning av co ntainer utifrån beho v. Anläg gning
tar emo t papper, plast, elektro nik, alternativa råvaro r, wellpapp.

7.1.10 Öv ri ga anl äg g ni ngar

I komm unerna finns även andra anläg gningar so m hanterar av fall såsom
bildem o nteringsanläg gningar, anläg gningar so m e nbart hanterar av fall från egen
verksam het.

7.2 Anl äg gninga r utanför kommune rna
Utanfö r komm unerna finns flera anläg gningar som används fö r åter v inning o ch
bo rtskaffande av av fall från komm unerna, varav de v iktigaste beskriv s nedan. Öv riga
anläg gningar so m ny ttjas är ett antal anläg gningar fö r exem pelv is åter v inning av
industriav fall e ller av fall som o mfattas av pro ducentansvar. Sådana anläg gningar kan
vara till exem pel so rteringsanläg gningar, industrier som använder åter v unna
m aterialråvaro r i pro dukt ionen (glasbruk, pappersbruk etc.).

7.2.1 Hovgårdens av fall s anl äg g ni ng , Upps al a

No rdo st o m Uppsala lig ger Hovgårdens av fallsanläg gning som driv s av Uppsala
Vatten o ch Av fall AB. Anläggningen tar em ot av fall från verksam heter so m har ett
registrerat kundnummer.

På Hovgårdens av fallsanläggning kan verksam heter läm na oso rterat av fall, so rterat
byg g- o ch riv ningsav fall, fö ro renade masso r, trä, av fall t ill ko m po stering, av fall t ill
depo ni samt asbest o ch tryckim pregnerat trä. Av fallet som anländer till
anläg gningen so rteras på plats innan det går v idare till m aterialåterv inning ,
fö rbränning e ller depo nering på den e gna depo nin.

Depo nifrakt io nen från Knivsta komm uns k retslo ppspark transporteras i dagsläget t ill
Hovgården fö r v idare behandling o ch om händertagande.

7.2.2 Vattenfal ls för bränni ng s anl äg g ni ng , Upps al a

Statliga Vattenfall AB driver e n anläg gning fö r av fallsförbränning lo kaliserad i
Bo länderna i Uppsala. Av fall fö rbränns på anläg gningen o ch genererar fjärrvärm e, e l
o ch fjärrky la. Restpro dukterna v id fö rbränningen blir bo ttenaska o ch flygaska.
Flygaskan ( askan från rökgasreningen) depo neras som farligt av fall. Bottenaskan
innehåller metaller som m aterialåter v inns. Resten är slag g som till stö rsta del består
av grus som används som ko nstrukt io nsm aterial på depo nier.

11https:/ /www.eon.se/om-e-on/ investeringar/vaermeinvesteringar/ framtidens-kretsloppsanlaeggning
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I dagsläget t ransporteras ko mm unalt av fall från Kniv sta komm un t ill fö rbränning på
anläg gningen.

7.2.3 Sal munge av fall s anl äg g ni ng , N or r tälj e

I Rim bo, No rrtälje ko mm un, lig ger Salm unge av fallsanläg gning. Här kan fö retag
lämna so rterat av fall (som vägs) mo t betalning, bland annat brännbart av fall, skro t
o ch trä. Anläg gningen tar också emo t latrin.

Insam lat latrinav fall från hushåll i Håbo, Sigtuna o ch Upplands-Bro komm uner
transporteras i dagsläget t ill denna anläg gning fö r v idare behandling.

7.2.4 Käppal a av l opps reni ngsverk, Li di ngö

Käppala av lo ppsreningsverk på L idingö renar av lo ppsvatten från
m edlem skomm unerna D anderyd, L idingö, Nacka, Sigtuna, So llentuna, So lna, Täby,
Upplands-Bro, Upplands Väsby, Vallentuna o ch Värm dö.12

I reningen tas den näring och energi som finns i av lo ppsvattnet till vara på och slam ,
bio gas o ch värme pro duceras o ch återfö rstill sam hället.

Slam från e nskilda av lo ppsanläg gningar i ko mm unerna behandlas på Käppala
av lo ppsreningsverk, se kapitel 3 .3 .6.

Slam pro dukt io nen på Käppala är c ertifierad enligt Svenskt Vattens
cert ifieringssystem Revaq.

7.2.5 Upps al a B i ogas anl äg g ni ng , Upps al a Vatten oc h Av fal l AB

Bio gasanläg gning lig ger v id Kungsängens gård. Anläg gningen tar em ot o ch
behandlar c irka 43 0 00 to n o rganiskt av fall per år, från hushåll o ch fö retag.

Knappt hälften av m atav fallet ko mmer från invånare i Uppsala kom m un.
Anläg gningen tar även emot slakteriav fall från verksamheter.

Fettav skiljarslam från Håbo, Sigtuna och Upplands-Bro komm uner transporteras till
bio gasanläg gningen fö r behandling.

12 https:/ /w w w.kappa la.se/vad-vi-go r/
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8 Slutnoter från huvuddokument

Nedan anges fö rklaringar och källhänv isningar so m hör t ill texterna i av fallsplanens
huv uddo kum ent.

1 EU 20 18 /8 51 av den 3 0 maj 20 18 o m ändring av direkt iv 200 8/ 98 /EG o m av fall

2 EU decem ber 20 15 ”Att sluta k retslo ppet –en EU-handlingsplan fö r den c irkulära
eko nom in”, https: / / www.natur vardsverket .se/M iljo arbete-i-sam hallet/ EU-o ch-
internatio nellt/ EUs-m iljoo arbete/ Cirkular-eko nom i/

3 Natur vårdsverket ”Att gö ra mer m ed m indre, Natio nell Av fallsplan o ch
av fallsfö rebyg gande pro gram 2 01 8-2 02 3”, rappo rt 6 857 .

4 http:/ / naturvardsverket .se/M iljo arbete-i-sam hallet/M iljo arbete-i-
Sverige/Uppdelat-efter-o mrade/ Klim at/ Sveriges-klim atlag-o ch-klim atpo litiska-
ramverk/

5 M ed kom m unalt av fall menas det som anges i 15 kap. 3 § m iljö balken.

6 Av fall Web: M ängd insam lat ko mm unalt av fall, totalt inkl. trädgårdsav fall
(kg / perso n). Summ an av mängd utso rterat av fall o ch restav fall so m sam las in från
hushåll o ch verksam heter ino m ko mm unalt av fallsansvar eller pro ducentansvar,
exk lusive byg g- o ch rivningsav fall samt latrin och av loppsfraktio ner. M ängden
inkluderar av fall som hämtas v id fastigheten e ller lämnas v id åter v inningsce ntraler
o ch åter v inningsstatio ner. Antal perso ner inkluderar perm anentbo ende invånare,
gästnätter, fritidshusboe nde och arbet splatsnetto .

7Av fallstrappan e ller av fallshierarkin anger prioritet so rdning fö r hur pro dukter o ch
m aterial ska hanteras. Den är fastslagen i EU: s av fallsdirektiv o ch i m iljö balken.

8 I Håbo och Sigtuna kallas det återv inningsce ntral o ch i Kniv sta o ch Upplands-Bro
kallas det k retslo ppspark respektive k ret slo ppscentral. I av fallsplanen skriv s
generellt ”åter v inningsce ntraler”.

9 Inklusive fö rberedelse fö r återanvändning. M ed komm unalt av fall m enas det som
anges i 15 kap. 3 § m iljö balken.

10 Av fall Web: Andelen av fall insam lat till m aterialåtervinning , inklusive bio lo gisk
behandling , av det m at- o ch restav fall som sam las in från hushåll o ch verksam heter
ino m ko mm unalt av fallsansvar, av fall som tas emo t v id återv inningsce ntraler samt
av fall som omfattas av producentansvar. M äts genom analys av uppgifter om
uppko m na av fallsm ängder. Redov isning kan även ske uppdelat på o lika ty per av
av fall.

11Av ser av fall under kommunalt ansvar, inklusive av fall från e nskilda
av lo ppsanläg gningar, o ch so m t ransporteras av kommunernas upphandlade
entreprenö rer.

12 Uppfö ljning geno m enkät till av fallsabo nnenterna av see nde upplevd nö jdhet k ring
av fallshanteringen o ch upplevd serv ice.

13 Redo v isas uppdelat på småhus respekt ive flerbo stadshus.



 § 16 Ny avfallsplan  - KS-2022/779-2 Ny avfallsplan  : Bilaga 4 Nedlagda deponier

  

 

1 (9) 

BILAGA 4 

NEDLAGDA DEPONIER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förslag 2022-10-25 

 



 § 16 Ny avfallsplan  - KS-2022/779-2 Ny avfallsplan  : Bilaga 4 Nedlagda deponier

Bilaga 4 Nedlagda deponier  

2 (9) 

Innehåll 

1 BAKGRUND .............................................................................................................. 3 

2 GENOMFÖRD INVENTERING OCH RISKKLASSNING ............................................................ 3 

3 RESULTAT AV INVENTERING OCH RISKKLASSNING ............................................................. 4 

 

  



 § 16 Ny avfallsplan  - KS-2022/779-2 Ny avfallsplan  : Bilaga 4 Nedlagda deponier

Bilaga 4 Nedlagda deponier  

3 (9) 

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    



 § 16 Ny avfallsplan  - KS-2022/779-2 Ny avfallsplan  : Bilaga 4 Nedlagda deponier

Bilaga 4 Nedlagda deponier  

6 (9) 

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. 



 § 16 Ny avfallsplan  - KS-2022/779-2 Ny avfallsplan  : Bilaga 5 Uppfoljning av tidigare avfallsplaner

Bilaga 5 Uppföljning av tidigare 
avfallsplaner 
   

11 (26) 

 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. 
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Mål och aktiviteter/åtgärder Målupp-

fyllelse 

Kommentar 

Mål 1b. År 2023 ska minst 90 % av hushållen vara 

nöjda med hur avfallshanteringen fungerar i 

kommunen 

 

  

1.Ta fram en kommunikationsplan för 

avfallsverksamheten som knyter an till avfallsplanens 

mål. 

 1. En gemensam kommunikationsplan har tagits fram 

vid införande av fyrfackssystemet. 

Kommunikationsplanen ska utvecklas av 

kommunikatör med hänsyn till en ny gemensam 

avfallsplan. 

2. Tydliggöra hur insamlingssystemet fungerar och 

förmedla det kretsloppstänkande som genomsyrar 

kommunens arbete. 

 

 2. En informationskampanj var genomförd i samband 

med införande av fyrfackssystemet. Arbete med 

information ska utvecklas för att förbättra 

sorteringsgrad även hos hushåll i lägenheter samt 

verksamheter. 

 

3. Ta fram råd till fastighetsägare om hur de kan 

informera sina hyresgäster. 

 

 
3. Arbetet pågår dock ofta med individuell rådgivning 

vid olika tillfällen. Gemensam informationsinsats 

behöver utarbetas framöver. 

 

4. Öka kunskapen om avfallsfrågor inom kommunens 

kontor och bolag. 

 

 
4. Aktiviteter planeras med bättre information till 

kommunens verksamheter om sortering och hämtning 

av avfallsfraktioner av upphandlade entreprenören. 

 

5. Främja insamlingssystem som gör 

avfallshanteringen mer tillgänglig och bekväm för 

användare. 

 

 5. Utredning av olika insamlingssystem var genomförd 

för att välja det bästa systemet för villahushåll vilket 

sedan infördes i kommunen enligt politiskt beslut. 

 

6. Lyfta fram goda exempel på utrymmen för 

avfallshantering som kan användas som inspiration 

för byggherrar och fastighetsägare. 

 

 6. Inom projekt för nybyggnation rekommenderas 

modern utformning av avfallsutrymmen enligt Avfall 

Sveriges vägledning. 

 

7. Göra enkätundersökning för att ta reda på vad som 

saknas för att fler avfallslämnare ska bli nöjda.  
7. Enkätundersökning planeras att utföras en tid efter 

införande av fyrfackssystemet.   

 

Mål 1d. Skapa god arbetsmiljö på befintliga och nya 

hämtningsplatser 

 

  

1. Stödja entreprenörer i deras arbete med 

förbättring av arbetsmiljö hos sina medarbetare. Vara 

behjälpliga för entreprenörer i utredning av optimala 

lösningar för att åtgärda arbetsmiljöproblem. 

 1. Arbetsmiljöfrågor är alltid en punkt på 

samordningsmöten med entreprenören. Kommunen 

ser dock i första hand att arbetsmiljöfrågorna är 

entreprenörens ansvar. Kommunen är entreprenören 

behjälplig med lösningar och eventuella åtgärder. 
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Mål och aktiviteter/åtgärder Målupp-

fyllelse 

Kommentar 

2. Maskinella lösningar ska prioriteras i första hand 

vid alla nybyggnationer och större ombyggnationer. 

 


2. Maskinella lösningar prioriteras vid nybyggnationer 

om det finns möjlighet för installation av flera 

behållare för källsortering. 

 

3. Tydliggöra krav på arbetssätt avseende 

arbetsmiljöarbete i upphandlingar. 

 


3. Upphandlingsdokument har punkter med tydliga 

arbetsmiljökrav för entreprenören vilka beaktas vid 

utvärderingar. 

 

4. Medverka och bidra till en god dialog mellan 

fastighetsägare och entreprenör i deras 

åtgärdsprocess inom arbetsmiljöarbetet. 

 

 4. Kommunen medverkar vid behov för att hitta bra 

lösningar både för kunder och för att främja 

entreprenörens arbetsmiljöarbete. 

Inriktningsmål 2.  
Ta vara på avfallet som resurs 
 

  

Mål 2a. Avfall ska förebyggas och en större andel 

produkter och material återanvändas 

 

  

1. Medverka till fortsätt utveckling av system för 

insamling och återanvändning av kläder och textilier.  1. Fortsätter samarbeta med välgörandeorganisation 

Human Bridge som tar hand om hela flöde av textilier 

både för återanvändning och återvinning. 

 

2. Uppdatera inköpspolicy och inköpsrutiner för att 

öka medvetenheten bland kommunens verksamheter 

om vikten att förebygga att avfall uppstår. 

 

 
2. Dokumenten bör utarbetas i samverkan med alla 

kommuner i den kommande gemensamma 

avfallsplanen. 

 

3. Utreda möjligheten att skapa internt webbaserat 

återbrukssystem för kommunens verksamheter på 

intranätet. 

 

 3. Det finns en grupp Köp-Byt-Sälj på intranät som har 

143 deltagare och är aktiv med respektive annonser. 

Arbetet bör kunna utökas för att ge invånare möjlighet 

att komma åt överblivet materiell.  

 

4. Arrangera leksaksbyte i samband med lämpliga 

event i samarbete med berörda aktörer. 

 

 
4. Arbete frös pga pandemin men ska fortsätta efter 

borttagande av alla restriktioner. 

 

5. Fortsätta utvecklingsarbete med återbruk på 

kretsloppscentraler genom utöka antal sorter av varor 

för återanvändning, t ex byggmaterial, cyklar, möbler 

mm. 

 

 
5. Utvecklingsarbete pågår och ska fortsätta med 

aktiviteter i den kommande gemensamma 

avfallsplanen. 

Mål 2b. Materialåtervinningen ska öka och mängden 

felsorterat avfall i soppåsen ska minska jämfört med 

2018 
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Mål och aktiviteter/åtgärder Målupp-

fyllelse 

Kommentar 

1. Avfallstaxan ska ha miljöstyrande effekt för att 

stimulera till utökad sortering av hushållsavfall. 

 

 1. Avfallstaxan har tagits fram med tydlig 

miljöstyrande effekt vilket ekonomiskt bidrar till 

källsortering. 

2. Utsortering av fraktionerna 

tidningar/kontorspapper, pappers-, glas-, metall- och 

plastförpackningar, farligt avfall och elavfall ska finnas 

i alla kommunala verksamheter och i kommunens 

eget fastighetsbestånd. 

 

 
2. Arbetet pågår men är inte klart än. Det finns en del 

verksamheter som har dispenser pga till exempel 

platsbrist mm. Arbetet ska fortsätta. 

 

3. Samarbeta med FTI och andra aktörer för 

utveckling av insamlingsplatser för förpackningar och 

tidningar samt identifiera områden där 

återvinningsstationer behövs. 

 

 3. En ny trend med FNI (fastighetsnära insamling) 

ställer nya krav till placering och utformning av 

sorteringsstationer närmare till bostäder. Planer 

diskuteras på samrådsmöten med FTI. 

 

4. Utveckla insamlingssystemen för källsorterade 

fraktioner tillsammans med berörda aktörer. 

 

 4. Ett nytt insamlingssystem med fyrfackskärl för 

småhus infördes i slutet av 2020. 

 

5. Ställa krav att platser/anläggningar för 

avfallshantering inom nybyggområde ska utformas 

med möjlighet till källsortering av förpackningar och 

tidningar. 

 

 5. Krav på bra avfallshantering i nybyggområde ställs 

alltid i remissvar och kommuniceras med projektledare 

och byggherrar under projektprocesser. 

 

6. Öka sorteringsgraden av grovavfall på 

kretsloppscentralerna med nya materialfraktioner av 

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

textilier. 

 

 
6. Utvecklingsarbetet fortsätter för att förbättra 

sorteringen av grovavfall. Kommunens KLC har 

begränsningar gällande utrymme och därmed antalet 

containrar. Olika lösningar ska provas för att nå 

målen.  

 

7. Förbättra sortering genom demontering av 

grovavfall till olika fraktioner på 

kretsloppscentralerna, t ex däck från fälg, möbel. 

 

 
7. Målet ska ses om för att hitta andra lösningar pga 

storlek av KLC. Vi säljer däck med fälg. Bra möbler och 

artiklar går till bytesboden för återanvändning mm. 

Mål 2c. Förebyggande, återanvändning och 

materialåtervinning av bygg- och rivningsavfall ska 

öka 

 

  

1. Driva informationskampanjer om miljönyttan med 

effektiv hantering av byggmaterial och förebyggande 

av byggavfall, att spillmaterial vid byggproduktion ska 

minimeras och byggvaror hushållas. 

 

 
1.Arbetet påbörjades med framtagande av Direktiven 

för Upplands-Bro hus.  
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Mål och aktiviteter/åtgärder Målupp-

fyllelse 

Kommentar 

2. Inom tillsyn över hanteringen av bygg- och 

rivningsavfall ställa krav via materialinventering, 

kontroll/rivningsplan och deponideklaration vid 

slutsamråd för att kontrollera att lagen följs. 

 

 



2.Det finns standardkrav till hantering av byggavfall 

från bygglov som även kan kompletteras med högre 

särskilda krav för att nå målet.  

 

3. Utreda möjlighet att ordna utsortering och 

återbruk av överblivet byggmaterial på 

kretsloppscentralerna.   

 

 
3. Utvecklingsarbetet pågår för att hitta möjlighet och 

passande plats trots brist på ytor i kommunens KLC. 

Olika lösningar ska provas för att nå målet. 

 

4. Ta fram goda konkreta exempel för att visa hur 

målet kan uppnås. 

 


4. Planeras i samarbete med andra aktörer, t ex 

bygglov och byggherrar. 

Mål 2d. Mängden matavfall som slängs i onödan ska 

minska 

 

  

1. Öka kommuninvånarnas medvetenhet om 

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

negativ påverkan av matsvinnet, t ex Miljöalmanackan 

och tidningen Uppslaget.  

 

2. Genomföra projekt i skolor, skolkök och storkök för 

att öka medvetenheten kring matsvinn i syfte att det 

ska minska. 

 

 
2. Planera projektet i samarbete med 

utbildningsavdelningen samt verksamheter. 

 

3. Arbeta med kommunikationsprogram för 

minskning av matsvinnet. 

 

 
3.Minskning av matsvinnet ska vara en punkt i 

kommande gemensam kommunikationsplan. 

Mål 2e. Andelen matavfall som sorteras ut ska vara 

minst 70 % till 2023 

 

  

1. Öka invånares medvetenhet om 

matavfallsinsamlingens betydelse för miljön och 

ekonomin. Det vill säga det matavfall som ändå 

uppstår ska samlas in och behandlas biologiskt till 

biogas och biogödsel. 

 

 

 

1.Med införande av fyrfackskärl ökade insamling av 

matavfall så att den blev en större fraktionen än 

restavfall. Allt matavfall går till biogasproduktion.  

 

2. Utsortering av matavfall ska finnas i alla 

kommunala verksamheter och i kommunens eget 

fastighetsbestånd. 

 

 

 

2.De flesta kommunala verksamheter sorterar 

matavfall men det finns en del som har dispens. 

Arbetet fortsätter för att lösa problem och nå målet 

 

3. Delta i matavfallskampanjer för att främja 

matavfallsinsamling. 

 

 
 

3. Under fem år deltog kommunen i en regional 

kampanj tillsammans med andra kommuner i 

Stockholms län. 
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Mål och aktiviteter/åtgärder Målupp-

fyllelse 

Kommentar 

4. Regelbundet genomföra uppföljning av mängder 

matavfall (följa upp statistik) med återkoppling till 

avfallslämnare för att påverka/utmana till bättre 

sortering. 

 

 4.Gemensam uppföljning av statistik genomförs 

regelbundet. Resultat presenteras i AvfallsAppen, 

Miljöalmanacka och i tidningen för inspiration till 

bättre sortering.  

 

5. Utveckla insamling av matavfall från verksamheter 

särskilt från restauranger, storkök, livsmedelsbutiker 

mm. Kontroll kan samordnas i samband med annan 

tillsyn. 

 

 
5. Arbetet pågår med regler för hantering av matavfall 

från olika verksamheter i samverkan med entreprenör. 

Mål 2f. Fortsatt minskning av mängden avfall till 

deponi 

 

  

1. Fortsätta utveckla sortering av fraktionerna på 

kretsloppscentralerna för att minska mängden avfall 

till deponi. 

 1.Besökare på KLC hänvisas till deponicontainer som 

sista utväg och som undantag efter färdig sortering. 

 

2. Kommunikation kring vad som ska sorteras ut och 

var det ska lämnas. Uppdatera sorteringsguide.  
2.Personalen på KLC är alltid behjälplig med 

hänvisning för sortering. Översiktskarta över 

anläggningarna finns på kommunens hemsida och i 

miljöalmanackan En gemensam sorteringsguiden bör 

tas fram i framtiden. 

 

Inriktningsmål 3.  
Allt avfall hanteras miljöriktigt för en 
hållbar miljö 
 

  

Mål 3a. Andelen farligt avfall och elavfall i soppåsen 

ska minska jämfört med 2018. 

  

1. Informationskampanjer till kommuninvånare med 

fokus på varför det är viktigt att sortera ut farligt 

avfall och elavfall, vad som ska sorteras ut och var det 

ska lämnas. 

 

 

 

1.Hantering av farligt avfall och elektronik är alltid en 

viktig punkt i information till invånare och 

verksamheter, t ex i Miljöalmanacka, Sorteringsguiden 

och t ex i soprum i fastigheter. 

2. Utveckla säkra och lättillgängliga system för 

insamling av hushållens farliga avfall. 

 

 
 

2.Mobilinsamling av farligt avfall och småelektronik är 

tillgänglig för invånare fyra gången per år. Två 

Samlare för farligt avfall finns på allmänna platser i 

Kommunhuset i Kungsängen och i Bro. 

 

3. Kommunens verksamheter ska ha kontroll på vilket 

farligt avfall som uppstår och förvissa sig om att 

hantering, borttransport och omhändertagande sker 

på ett korrekt sätt. 

 

 
 

3.En entreprenör är upphandlad för bl.a hämtning av 

farligt avfall och elavfall från kommunens 

verksamheter.  
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Mål och aktiviteter/åtgärder Målupp-

fyllelse 

Kommentar 

4. Information och kontroll över hantering av farligt 

avfall och elavfall hos verksamheter ska samordnas i 

samband med annan tillsyn. 

 4. Öka samarbetet med miljöenheten kring företagens 

hantering av farligt avfall. 

 

5. Ställa tydliga krav till byggherrar på hantering av 

farligt avfall i bygg- och rivningslov. 

 

 
 

5.Det finns standardkrav till hantering av farligt avfall 

från bygglov som kan kompletteras med högre krav 

för att nå målet. 

 

Mål 3b. Hålla hög kvalitet på insamlat matavfall 

 

  

1. Fortsatta informationsinsatser riktade till både 

hushåll och verksamheter genom medverkan i 

nationella kampanjer och utökade aktiviteter i sociala 

medier. 

 

 1. Under fem år deltog kommunen i en regional 

kampanj tillsammans med andra kommuner i 

Stockholms län. Olika sociala medier används för 

informationsinsatsen gällande matavfall. 

2. Förbättra avvikelserapportering från chaufförer. 

  2.Det finns krav på entreprenören att chaufförer ska 

rapportera avvikelser vid felsorterat matavfall enligt 

avtal. 

 

3. Effektivisera åtgärder mot felsorterat matavfall så 

att det sorteras på ett korrekt sätt. 

 

 3.Det finns tydliga rutiner för hantering av felsorterat 

matavfall. 

Mål 3c. Minimera miljöpåverkan vid insamling av 

hushållsavfall 

 

  

1. Arbeta för att avfallshantering i största utsträckning 

ska göras med fordon som drivs av förnyelsebara 

drivmedel. 

 

 1.Nästan alla fordon hos upphandlade entreprenörer 

kör på biogas enligt krav i upphandlingar. 

 

2. Verka för en god och genomtänkt logistik för 

avfallstransporter. 

 

 2.Entreprenörer använder särskilda IT-program för att 

optimera logistiken i körlistor. 

 

3. Avväga positiva och negativa miljöeffekter inför 

förändringar av hämtningssystemet. 

 

 3.Miljöeffekter beaktas alltid vid utredningen av nya 

insamlingssystem. 

Mål 3d. Liten miljöpåverkan från gamla deponier 

 

  

1. Förnya riskklassificering av nedlagda deponier för 

hushållsavfall. 

 

 
1.Uppföljning av behov för utredning av gamla 

deponier ska genomföras i samarbete med 

miljöenheten. 
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Mål och aktiviteter/åtgärder Målupp-

fyllelse 

Kommentar 

2. Säkerställa att markägare genomför nödvändiga 

åtgärder för att minska miljöpåverkan från gamla 

deponier. 

 


2.Medverka med miljöenheten vid kontroll av status av 

gamla deponier. 

Inriktningsmål 4.  
Effektiva system för avfallshantering 
 

  

Mål 4a. Utveckla insamlingssystemet utifrån 

funktionalitet och ekonomi 

 

  

1. Främja moderna insamlingssystem utifrån miljö- 

och arbetsmiljöperspektiv via avfallstaxa.  1. Abonnemangsavgiften för det nya fyrfackssystem 

höjdes inte vid framtagande av ny avfallstaxa, vilket 

främjar bättre källsortering. 

 

2. Vara behjälpliga för fastighetsägare att de kan 

optimera insamlingsplatser utifrån funktionalitet och 

ekonomi. 

 

 2. Vi hjälper alltid fastighetsägare vid efterfrågan om 

rådgivning gällande ordning av avfallsutrymme. 

 

3. Vid upphandling av ny avfallsentreprenad, verka för 

hållbar utveckling ur ett ekonomiskt, ekologiskt och 

socialt perspektiv. 

 

 3.Upphandlingar genomfördes tillsammans med 

grannkommunerna för att nå bättre ekonomisk och 

ekologisk effekt. 

 

4. Sträva efter positiva förändringar i 

insamlingssystemet för att uppnå största möjliga 

miljönytta och servicegrad för pengarna. 

 

 4. En utredning av olika insamlingssystem 

genomfördes för att välja det mest passande systemet 

för småhus med högre servicegrad och miljönytta. 

 

5. Medverka i utredning av möjligheten att skaffa 

insamlingsplatser för toalettavfall från småbåtar.   

 

 
5.Utredning ska genomföras i samverkan med 

miljöenheten och båtklubbar. 

Mål 4b. Utveckla insamlingssystemet utifrån 

funktionalitet och ekonomi 

 

  

1. Bevaka nya tendenser i insamlingssystem för att se 

om det finns behov av att anpassa befintliga 

insamlingssystem. 

 1.Fyrfackssystem som blivit ett mer populärt system i 

andra kommuner infördes 2020 för att ersätta det 

gamla systemet för småhus. 

 

2. Utreda förutsättningar för alternativa 

insamlingssystem för kommunens avfallshantering 

bland annat för fastighetsnära insamling. 

 

 2.Utredning av alternativa insamlingssystem för 

fastighetsnära insamling hos villaägare genomfördes 

och resulterade i införande av fyrfackssystemet. 

Arbetet fortsätter för lägenheter. 
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Mål och aktiviteter/åtgärder Målupp-

fyllelse 

Kommentar 

3. Vara öppen för innovationer som kan leda till 

utvecklad avfallshantering. 

 

 3.Vi hållerögonen på marknaden   för att hitta nya 

moderna system för avfallshantering. 

 

4. Medverka vid utredning av vilka insamlingssystem 

som finns eller behöver finnas för att skapa flexibilitet 

i dessa vid nybyggnationer. 

 


4.Vi medverkar alltid i nybyggnationsprojekt med 

diskussioner kring passande insamlingssystem som ger 

bästa lösningarna för aktuella projekt. 

 

5. Bevaka de politiska diskussioner som förs om 

insamlingsansvaret för förpackningar och tidningar 

och anpassa kommunens system efter resultatet. 

 5.Införande av fyrfackssystem och det nya ansvaret för 

insamling av tidningar var resultatet av 

regeringsbeslut samt vår vilja att vara klara till 2023. 

 

Mål 4c. Avfallshanteringen är en naturlig del av den 

fysiska planeringen 

 

  

1. Regler och riktlinjer om avfallshanteringen för 

fastighetsägare och byggherrar ska finnas i 

kommunens tekniska handbok. 

 

 
1.Framtagande av en ny gemensam teknisk handbok 

(alt. riktlinjer) planeras utföras i samarbete med andra 

kommuner inom gemensamt projekt. 

 

2. Se över rutiner och riktlinjer för avfallsrelaterad 

granskning av planer, program och bygglov. 

 

 
2. Rutiner och riktlinjer ska uppdateras vid 

framtagande av en ny gemensam teknisk handbok. 

 

3. Kontinuerlig samverkan mellan berörda 

kontor/avdelningar för att skapa samsyn och 

samarbete. 

 

 3. Deltagande i alla projekt bl a vid nybyggnation med 

rådgivning och remissvar om avfallshantering. 

 

4. Ställa krav på att det finns ytor för god 

avfallshantering i samband med nybyggnation, 

förtätning av bostadsområden, exploatering och 

utveckling av områden. 

 

 4. Krav att det ska finnas ytor för FNI eller individuella 

fyrfackskärl i nybyggområde ställs alltid till 

projektledare under projektprocesser och i remissvar. 

 

5. Fortsätta arbetet med att få en samsyn kring 

användandet av kommunal mark för avfallshantering, 

när möjlighet att anordna en bra hantering saknas på 

fastigheten. 

 

 5. Samarbete med MEX och FTI gällande användande 

av kommunal mark för avfallshantering vid behov. 

Mål 4d. Utveckla samverkansarbete med andra 

kommuner och aktörer 

 

  

1. Utveckla samarbete och erfarenhetsutbyte med 

grannkommuner på avfallsområdet.  1.  Samarbete utvecklades till gemensamma 

upphandlingar av entreprenader och ett gemensamt 

projekt med införande av ett nytt insamlingssystem. 

2. Delta i gemensamma projekt och kampanjer med 

andra kommuner. 

 

 2. Tidigare samarbete med en grannkommun 

utvecklades till samarbete med tre grannkommuner. 
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Mål och aktiviteter/åtgärder Målupp-

fyllelse 

Kommentar 

3. Samverka med andra aktörer för att hitta bra 

lösningar för avfallshantering. 
3.  Ständig samverkan med projektledare och 

byggherrar i projekt med nybyggnation. 
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Icke- teknisk sammanfattning 

Kommunerna Håbo, Knivsta, Sigtuna och Upplands-Bro har tagit fram en gemensam 
avfallsplan. Avfallsplanen beskriver bland annat nuvarande avfallshantering, 
utvecklingsmål för framtidens avfallshantering, aktiviteter för att nå målen och hur 
uppföljning ska ske. 

Avfallsplanen bygger på prioriteringarna som anges i EU:s avfallshierarki, det vill 
säga att man i första hand bör minska avfallsmängden, i andra hand återanvända 
produkter, i tredje hand återvinna material, i fjärde hand utvinna energi och bara 
som sista utväg deponera.  

Avfallsplanens utvecklingsmål bidrar till att uppfylla Sveriges nationella 
miljökvalitetsmål, etappmål och de globala målen. 

Avfallsplanens genomförande bedöms inte leda till att relevanta 
miljökvalitetsnormer överskrids. 

Positiv miljöpåverkan bedöms främst uppstå till följd av arbete med aktiviteter som 

syftar till att förebygga avfall och öka återanvändning, exempelvis i upphandlingar 

och att skapa förutsättningar för återanvändning av byggmaterial. Positiv 

miljöpåverkan bedöms också uppstå till föjd av arbete med information och 

kommunikation om det leder till att beteenden ändras så att mängden avfall 

minskar och andelen material som materialåtervinns ökar. Det är viktigt att 

kommunerna föregår med gott exempel. Alla kommunernas verksamheter har ett 

ansvar för att minska avfallet och vara förebilder för kommuninvånarna.  

Negativ miljöpåverkan bedöms som liten vid genomförande av avfallsplanens 

aktiviteter. Negativ miljöpåverkan bedöms kunna uppstå främst om mängden 

transporter ökar, vilket ger upphov till klimatpåverkande gaser och buller. 

Sammanfattningsvis bedöms genomförandet av avfallsplanen främst medföra 

positiv miljöpåverkan. Det som bedöms vara viktigast att beakta vid genomförande 

av planens aktiviteter är att ha uthållighet beträffande informationsinsatser kring 

förebyggande av avfall och ökad sortering för återvinning, eftersom det tar lång tid 

att förändra beteenden. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund  

Den avfallsplan som denna miljökonsekvensbeskrivning (MKB) avser är för 

kommunerna Håbo, Knivsta, Sigtuna och Upplands-Bro och är en avfallsplan enligt 

15 kap. 41 § miljöbalken (1998:808). 

1.2 Behov av och syfte med miljökonsekvensbedömning 

Behovet av en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) utvärderas vid framtagandet av 

en avfallsplan enligt miljöbalken och miljöbedömningsförordningen. Syftet med en 

MKB är att integrera miljöaspekter i framtagandet och antagandet av planen. 

Bedömningen om avfallsplanen innebär betydande miljöpåverkan genomförs 

utifrån 6 kap. miljöbalken och miljöbedömningsförordningen (SFS 2017:966). 

Miljöpåverkan kan vara både positiv och negativ. 

Den gemensamma avfallsplanen anger förutsättningar för att bedriva verksamheter 

och genomföra åtgärder med hänsyn till hur de kan påverka miljön. Avfallsplanen 

har ambitioner att förändra beteenden i stor omfattning och förenkla för 

kommuninvånare att göra rätt. I huvudsak är denna miljöpåverkan positiv. 

Med ovanstående resonemang som grund görs bedömningen att avfallsplanen 

kommer att ha stor betydelse för hållbar utveckling inom såväl resursanvändning 

som avfallshantering. Genomförandet av avfallsplanen bedöms innebära betydande 

positiv miljöpåverkan.  

1.3 Beslut om betydande miljöpåverkan 

Beslut om betydande miljöpåverkan (i huvudsak positiv) förväntas fattas beslut om i 

samband med beslut om utställning. 

1.4 Avgränsningssamråd 

Enligt 6 kap 10 § miljöbalken ska ett avgränsningssamråd hållas med de kommuner, 

länsstyrelser och andra myndigheter som på grund av sitt särskilda miljöansvar kan 

antas bli berörda av planen. För Håbo, Knivsta, Sigtuna och Upplands-Bro 

kommuner berörs två länsstyrelser av planen; Uppsala och Stockholms län. 

2022-03-04 skickades ett underlag för ett avgränsningssamråd till Länsstyrelserna i 

Uppsala och Stockholms län.  

Den 2022-03-30 meddelade Länsstyrelsen i Uppsala län och Länsstyrelsen i 

Stockholms län att de inte har någon synpunkt på bedömningen av behov av 

miljöbedömning och upprättande av miljökonsekvensbeskrivning. De framförde 

några synpunkter på avfallsplanens innehåll och dessa beaktas i det fortsatta 

arbetet med avfallsplanen.  
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2 Avfallsplan för Håbo, Knivsta, Sigtuna och Upplands-Bro 
kommuner 

2.1 Avfallsplanens syfte 

Syftet med den gemensamma avfallsplanen för Håbo, Knivsta, Sigtuna och 

Upplands-Bro kommuner (nedan benämnda som: kommunerna) är att minska 

avfallsmängderna, öka återanvändningen och materialåtervinningen samt minska 

avfallets miljö- och klimatpåverkan genom att: 

 Ange mål och aktiviteter  

 Ge en samlad bild av den nuvarande avfallshanteringen 

 Bidra till att de globala målen enligt Agenda 2030 och de nationella 

miljömålen inom avfallsområdet uppfylls 

 Långsiktigt styra avfallshanteringen till ett hållbart och cirkulärt samhälle 

Avfallsplanen ska utgöra ett verktyg för att kommunicera behov av förändringar av 

hanteringen för att möta samhällets nya krav inom området. 

 

2.2 Avfallsplanens innehåll 

Avfallsplanen innehåller fyra utvecklingsområden med övergripande 

utvecklingsmål. Till varje utvecklingsmål finns en eller flera indikatorer med 

målvärden. I avfallsplanen föreslås mål och aktiviteter om: 

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

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

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

 Tillgänglighet och service med aktiviteter för exempelvis information, 
utveckling av återvinningscentraler, fysisk planering, utbud av service och 
tjänster samt genomföra kundundersökningar. 
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2.3 Avfallsplanens förhållande till andra planer och program 

I arbetet med att ta fram den gemensamma avfallsplanen har hänsyn tagits till 

kommunernas 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) 
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 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. De hushåll som 
plastar in sitt matavfall, istället för att beställa extra hämtning, riskerar att 
debiteras en felsorteringsavgift för att matavfallet innehåller plast. 
Kommunen kommer att jobba mer för att följa upp att sortering sker på 
rätt sätt och inte innehåller fel material. 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. I vissa kommuner finns 
även mobil återvinningscentral och kunderna kan också beställa hämtning 
från sin fastighet om man inte själv kan transportera avfallet. Synpunkten 
föranleder ingen ändring i planen. 
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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. 

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 
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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. 

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. 
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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 
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. 
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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. 

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 för kontroll av 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. 
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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. 

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 
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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 
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 
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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. 

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 
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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 
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 
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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? 

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. 
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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 
hela kläder för återbruk. Synpunkten föranleder ingen ändring i planen. 

 

8. Ytterligare en viktig fråga som behöver hanteras tydligare i 
avfallsplanen, inklusive handlingsplanen, är förbättrade 
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 
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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. 

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. 
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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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	Bilaga 5 Uppföljning av tidigare avfallsplaner
	Bilaga 6 MKB avfallsplan
	Bilaga 7 Framtida mängder insamlingssystem och anläggningar
	Samrådsredogörelse 2022-10-21




