
 

 
 

 

   Kallelse 
   2019-02-04 
   2019-02-08, rev 
   

Sammanträde med samhällsutvecklingsnämnden 
 
Tid: Måndag 11 februari 2019, kl. 13.00 
  
 
Plats: Kvallsta, Kommunhuset 
 
Ledamot som är förhindrad att tjänstgöra vid sammanträdet kan e-posta meddelande till 
eva.paulsrud@knivsta.se och anmäla förhinder. 
 
DAGORDNING 

 
1. Upprop 
 
2. Justering av nämndprotokoll  
 
Förslag: senast måndag 25 februari 2019 av ordförande och justerare 
 
3. Godkännande av dagordning 
 
4. Information om arvodesreglementet (Pernilla Dufström) 
 
5. Information om samhällsbyggnadskontoret och dess verksamhet (Emma 
Lundbergh) 
 
6 Information om DP för Gredelby 7:1 mfl (Gabriella Garpefjäll) 
 
7. Information om dialog 2 för detaljplan Alsike Nord etapp 2 (Garbriella Garpefjäll) 
 
8. Information efter samråd DP kv. Segerdal (Elin Hedström) 
 
9. Information om överklaganden av detaljplaner (Moa Odin) 
 
10. Information om Styrgrupp detaljplaneprogram (Per Lagheim) 
 
11.  Information från exploateringsenheten om markanvisningar mm (Anders Carlqvist) 
 
12.  Månadens innovation (Thor Övrelid) 
 
13. Anmälan av delegationsbeslut 
 

- Förteckning bostadsanpassningsbidrag 2018-11-01—2019-01-02 
- Förteckning över delegationsbeslut 2019-01-18—2019-01-24 

 
 
 
 

mailto:eva.paulsrud@knivsta.se


 
 

 
14. Principer för pendlarparkering i Uppsala län, remiss från region Uppsala 
SUN-2018/597 

 
Tjänsteskrivelse 2018-12-19 
Yttrande 2018-01-10 
Följebrev 2018-12-03 med bilagor  OMEDELBAR JUSTERING 
 
Handläggare Martin Gunnarsson 

 
15. Färdplan för ett hållbart län åtgärder för minskad klimatpåverkan, remiss från 
Länsstyrelsen 

SUN-2018/615 
 
Tjänsteskrivelse 2019-01-31 
Yttrande 2019-01-28 
Missiv remiss 2018-12-14 
Färdplan remissversion 2018-12-14 
 
Handläggare Martin Gunnarsson 

 
16. Införande av taxa för uppställning av mobil matvagn på allmän platsmark 

SUN-2019/51 
 
Tjänsteskrivelse 2019-01-18 
 
Handläggare Kristofer Kvarnström 
 

17. Uppföljning av internkontrollplan för kvalitet för samhällsutvecklingsnämndens 
verksamheter 2018 

SUN-2019/26 
 
Tjänsteskrivelse 2019-01-10 
Internkontrollplan 
 
Handläggare Anna Eriksson 
 

18. Samordnad upphandling hämtning hushållsavfall 
SUN-2019/38 
 
Tjänsteskrivelse 2019-01-21 
Insamling av avfall i Håbo, Knivsta, Sigtuna och Upplands-Bro kommuner 2018-06-29 
 
Handläggare Tomas Colm 
 

19. Samhällsutvecklingsnämndens verksamhetsplan 2019 
SUN-2018/10 
 
Tjänsteskrivelse 2019-02-04 
Förslag till verksamhetsplan 
 
Handläggare Emma Lundbergh 
 



 
 

 
20. Upphandling av drift och underhåll av gatubelysningsanläggning och allmän el 

SUN-2019/60 
 
Tjänsteskrivelse 2019-01-29 
 
Handläggare Kristofer Kvarnström 
 
 

21 .Inrättande av utökad presidieberedning med arbetsrutiner 
SUN-2019/100 
 
Ordförandeförslag 2019-02-05 
Arbetsrutiner, utkast 2019-02-05 
 
 

22 .Val av ytterligare ledamöter till den utökade presidieberedningen 
SUN-2019/101 
 

PM 2019-02-08 
 
Handläggare Eva Paulsrud 
 
 
 
 
 
 
 
 
Välkomna! 
 
Tor Övrelid, ordförande 



BAB Rapport 1.8

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

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

Från: 2018-12-01 Till: 2018-12-31 Utskrift: 2019-01-07

Diarienummer Beslutet Beslutsdatum Beslutande Belopp

BAB 2018-039 Bifall 2018-12-17 Annika Rönnberg 2 069 kr

BAB 2018-044 Bifall 2018-12-19 Annika Rönnberg 1 762 kr

BAB 2018-063 Bifall 2018-12-12 Annika Rönnberg 5 400 kr

BAB 2018-073 Bifall 2018-12-07 Annika Rönnberg 5 438 kr

BAB 2018-074 Bifall 2018-12-19 Annika Rönnberg 6 349 kr

BAB 2018-076 Bifall 2018-12-20 Annika Rönnberg 24 395 kr

Summa: 45 413 kr

* = Ärendet avser återställningsbidrag



BAB Rapport 1.8

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

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

Från: 2019-01-01 Till: 2019-01-31 Utskrift: 2019-02-01

Diarienummer Beslutet Beslutsdatum Beslutande Belopp

BAB 2018-059 Bifall 2019-01-17 Annika Rönnberg 2 000 kr

BAB 2018-063 Bifall 2019-01-18 Annika Rönnberg 1 240 kr

BAB 2018-067 Bifall 2019-01-14 Annika Rönnberg 6 349 kr

BAB 2018-068 Bifall 2019-01-10 Annika Rönnberg 6 881 kr

BAB 2018-069 Bifall 2019-01-18 Annika Rönnberg 24 938 kr

BAB 2018-070 Avskrivet 2019-01-28 Annika Rönnberg 0 kr

BAB 2018-071 Avskrivet 2019-01-25 Annika Rönnberg 0 kr

BAB 2018-072 Bifall 2019-01-10 Annika Rönnberg 11 263 kr

BAB 2018-073 Bifall 2019-01-10 Annika Rönnberg 575 kr

BAB 2018-075 Avslag 2019-01-29 Annika Rönnberg 0 kr

BAB 2019-001 Bifall 2019-01-11 Annika Rönnberg 4 370 kr

Summa: 57 616 kr

* = Ärendet avser återställningsbidrag



 
 

 

 

Samhällsutvecklingsnämnden 
Nämnddatum 
2019-02-11 

 
 
Förteckning över delegationsbeslut 
 
Verksamhet  
Samhällsbyggnadskontoret  
  

 
Datum då 
beslutet 
fattades 
 

Beslut/åtgärd Delegations-
grund 

Beslutsfattare 
Namn på beslutsfattare (ej 
underskrift, textat!) 
Titel/befattning 

Diarienummer  
Ev anmärkning 

20190118 Plankostnadsavtal Gredelby 7:1 mfl 1.2 Moa Odin BMK 2017/244 
20190107 Fullmakt lantmäteriförrättning 1.4 Moa Odin  
20190116 Genomföra upphandling 

fastighetsförteckningar 
E.2 Moa Odin SUN 2018/404 

20190116 Annonsera upphandling 
fastighetsförteckningar 

E.2 Moa Odin SUN 2018/404 

20190116 Tilldela upphandling 
fastighetsförteckningar 

E.2 Moa Odin SUN 2018/404 

20190124 Yttrande till Polismyndighet enligt 
ordningslagen 

F.2 Kristofer Kvarnström, 
Gatuchef 

SUN 2019/28 
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Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer 
Martin Gunnarsson Datum SUN-2018/597 
Trafikplanerare 2018-12-19   
 
 
 

  Samhällsutvecklingsnämnden  
 
 
 
Remiss från Region Uppsala, Principer för pendlarparkering i 
Uppsala län, RUN2018-0069 
SUN-2018/597 
 
Förslag till beslut 
 
Samhällsutvecklingsnämnden beslutar 
 
Att anta remissvar om principer för pendlarparkeringar 
 
Att omedelbart justera beslutet och sända svaret till Region Uppsala. 
 
 
Sammanfattning  
 
Knivsta kommun har 2018-12-03 tagit del av Region Uppsalas förslag på principer för 
pendlarparkering i Uppsala län. 
 
Knivsta kommun välkomnar att detta arbete genomförs då frågan tidigare saknat tydlig 
struktur.  
 
Knivsta kommun instämmer i principernas utformning och förslag till skall och bör krav.  
En fråga som dock inte belyses i remissen är hur regionen ser på pendlarparkeringar som 
nyttjas av invånare från fler kommuner än den egna, och om sådana faktorer spelar in vid 
prioritering av vilka pendlarparkeringar som åtgärdas med statliga medel.  
 
Bakgrunden till denna fråga är att en stor del av pendlarparkeringen i Knivsta har beläggning 
av fordon hemmahörande i Uppsala kommun. Knivsta kommun önskar en kommentar kring 
hur Region Uppsala ser på denna typ av mellankommunala pendlarparkeringar.  
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
 
Beslutet innebär inga ekonomiska åtaganden. 
 
 
Barnkonsekvensanalys  
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.  
 
 
 
 
 
Kristofer Kvarnström   

http://knipub360.kommun.local/locator.aspx?name=Common.Details.Navigate&module=Document&subtype=61000&recno=3108068&VerID=3108032
http://knipub360.kommun.local/locator.aspx?name=Common.Details.Navigate&module=Document&subtype=61000&recno=3108068&VerID=3108032
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Gatuchef  
 
Beslutet ska expedieras till:  
Akten 
Region Uppsala, region.upppsala@regionuppsala.se märkt RUN-2018-0069 
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Barnchecklista inför beslut 

 
 
 
1. Påverkar beslutet barn? 

 
Ja  Nej X 

 
Inte i detta skede.. 

 
      

 
 

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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Samhällsutvecklingsnämnden Datum YTTRANDE 
Handläggare 2019-01-10 Diarienummer 
Martin Gunnarsson  SUN-2018/597 
    
    
 
 
 
 
 
 

Remiss från Region Uppsala, Principer för pendlarparkering i 
Uppsala län, RUN2018-0069 
 
Bakgrund 
Sammanfattning  
 
Knivsta kommun har 2018-12-03 tagit del av Region Uppsalas förslag på principer för 
pendlarparkering i Uppsala län. 
 
Knivsta kommun välkomnar att detta arbete genomförs då frågan tidigare saknat tydlig 
struktur. Underlaget är mycket väl genomarbetat och processen kring arbetet har varit bra 
och tydlig mellan kommunens förvaltning och Region Uppsala. 
 
Det är även välkommet att Region Uppsala gjort en omvärldsanalys av hur detta arbete går 
till i andra län, en sådan process höjer i allmänhet kvaliteten i arbetet, och borde vara 
tillämpbart även i andra delar av Regionens arbete med kollektivtrafikfrågor. 
 
Knivsta kommun instämmer i principernas utformning och förslag till skall och bör krav.  
En fråga som dock inte belyses i remissen är hur regionen ser på pendlarparkeringar som 
nyttjas av invånare från fler kommuner än den egna, och om sådana faktorer spelar in vid 
prioritering av vilka pendlarparkeringar som åtgärdas med statliga medel.  
 
Bakgrunden till denna fråga är att en stor del av pendlarparkeringen i Knivsta har beläggning 
av fordon hemmahörande i Uppsala kommun. Knivsta kommun önskar en kommentar kring 
hur Region Uppsala ser på denna typ av mellankommunala pendlarparkeringar.  
 
 
 
Kristofer Kvarnström   
Gatuchef  
 
Beslutet ska expedieras till:  
Akten 
Region Uppsala, region.upppsala@regionuppsala.se märkt RUN-2018-0069 
 

http://knipub360.kommun.local/locator.aspx?name=Common.Details.Navigate&module=Document&subtype=61000&recno=3108068&VerID=3108032
http://knipub360.kommun.local/locator.aspx?name=Common.Details.Navigate&module=Document&subtype=61000&recno=3108068&VerID=3108032
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Till remissinstanserna enligt särskild sändlista 
 

  

Principer för pendlarparkering i Uppsala län - remiss 

 

Regionala utvecklingsnämnden har tagit fram förslag till principer för pendlarparkeringar i 

Uppsala län. Förslaget är ute på remiss till den 15 februari 2019.   

 

Alla remisshandlingar finns på www.regionuppsala.se/pendlarparkering. Av hänsyn till miljön 

distribueras inga tryckta exemplar.   

 

Remissvar ska ha kommit in senast 15 februari i digital form till 

region.uppsala@regionuppsala.se . Ange diarienummer RUN2018-0069 

 

För att underlätta sammanställning av remissvaren ber vi er att disponera remissvaren efter 

dokumentets rubriker. 

Remissens syfte 

Remissen syftar till att:  

• få synpunkter på förslaget till principer för pendlarparkeringar i Uppsala län  

• öka engagemanget och kunskapen kring pendlarparkering och hela-resa-perspektivet    

Presentation av förslaget 

Region Uppsala erbjuder stöd i form av presentationer och fördjupad diskussion kring förslaget 

under remissperioden. Bland annat inbjuds samtliga remissinstanser och övriga intresserade till en 

remisskonferens den 15 januari kl. 9-12.00, i Uppsala på Regionens hus, Storgatan 27. Anmälan 

görs via anmälningslänken, https://www.webropolsurveys.com/S/221E30705502497B.par senast 

den 9 januari.   

Frågor och information 

Frågor som gäller principer för pendlarparkeringar kan besvaras av Cecilia Carlqvist, 

infrastrukturstrateg, e-post: cecilia.carlqvist@regionuppsala.se, tfn: 018-617 01 44  

 

 
Uppsala 2018-12-03 

 
Jenny Lundström, ordförande för Regionala utvecklingsnämnden  

 

Bilagor 

1. Principer för pendlarparkeringar i Uppsala län, remissversion 

2. Sändlista remissinsatserna 

3. Inbjudan och program till remisskonferens 15 januari 

http://www.regionuppsala.se/pendlarparkering
mailto:region.uppsala@regionuppsala.se
https://www.webropolsurveys.com/S/221E30705502497B.par
mailto:cecilia.carlqvist@regionuppsala.se


Förteckning över remissinsatser till remissversionen av principer för pendlarparkeringar

Kommuner Utvecklingsgrupper i Uppsala län

1 Enköping 21 Alunda utvecklingsgrupp

2 Heby 22 Ekeby utvecklingsgrupp

3 Håbo 23 Fjärdhundraland ekonomisk förening

4 Knivsta 24 Föreningen Utveckla Örbyhus Tobo och Vendel

5 Tierp 25 Gimo utvecklingsgrupp

6 Uppsala 26 Gräsö skärgårdsråd

7 Älvkarleby 27 Harbo sockenråd

8 Östhammar 28 Hargshamns utvecklingsgrupp

29 Idé- och utvecklingsgruppen i Karlholm 

Myndigheter 30 Jårlåsa i samverkan

9 Länsstyrelsen Uppsala 31 Knytby i samverkan

10 Trafikverket region öst 32 Länna byalag

33 Oxsätra Åkerlänna tillsammans

Organisationer 34 Rasbo i samverkan

11 Handelskammaren 35 Söderöns utvecklingsgrupp

12 NTF, Uppsala län 36 Utvecklingsrådet för Storvretabygden

37 Vattholma samverkan

Föreningar/motsv 38 Öregrunds utvecklingsgrupp

13 Cykelfrämjandet Uppsala 39 Österbybruks utvecklingsgrupp

14 Cykelfrämjandet Knivsta 40 Östhammars Stadsråd

15 Uppsala cykelförening

16 Upplandsstiftelsen

17 Handikappföreningarnas 

samarbetsorganisation

18 Hela Sverige ska leva Uppsala län

19 Föreningsrådet Uppsala

20 Knivsta föreningsråd



 

  

 
 

 

Välkommen på remisskonferens för  

pendlarparkeringar i Uppsala län 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Regionala utvecklingsnämnden har tagit fram förslag till principer för pendlarparkring i Uppsala län. 

Förslaget är ute på remiss till den 15 februari 2019.  Alla remisshandlingar finns på  

www.regionuppsala.se/pendlarparkering.  

 

Region Uppsala inbjuder samtliga remissinstanser och övriga intresserade till en remisskonferens den 

15 januari i Uppsala på Regionens hus. 

 

Datum: 15 januari 

Tid: 9-12 

Plats: Uppsala, Regionens hus, Storgatan 27. Karta 

Lokal: Askholmen   

 

Program 

• Inledning 

• Presentation av remissförslaget 

• Tre remissinsatser berättar om sina synpunkter 

• Diskussion 

• Fortsatta arbetet 

 

Anmäl dig till remisskonferensen via länken 

https://www.webropolsurveys.com/S/221E30705502497B.par, senast 9 januari 

 

Frågor besvaras av Cecilia Carlqvist, infrastrukturstrateg, e-post: cecilia.carlqvist@regionuppsala.se, 

tfn: 018-617 01 44.  Mer information finns på www.regionuppsala.se/pendlarparkering 

 

Varmt välkommen att delta! 

Jenny Lundström, ordförande för Regionala utvecklingsnämnden  

http://www.regionuppsala.se/pendlarparkering
https://goo.gl/maps/MUYTAuJ98vE2
https://www.webropolsurveys.com/S/221E30705502497B.par
mailto:cecilia.carlqvist@regionuppsala.se
http://www.regionuppsala.se/pendlarparkering
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Remissversion 
 

Principer för pendlarparkering i Uppsala län 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cecilia Carlqvist, Emma Hammarbäck, och Mireil Dahlberg 
Kollektivtrafikförvaltningen    
Region Uppsala     
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1 Inledning  

I arbetet med framtagandet av ny länsplan för 2018–2029 har hela-resan-perspektivet 

framkommit som en brist i kommunernas rapporter till Region Uppsala. Ett hela-resan-

perspektiv innebär i detta sammanhang bland annat att förbättra och effektivisera 

bytespunkter i stråken så att även platser utanför stråken kopplas till ett effektivt 

transportsystem. Det kan handla om pendlarparkeringar för såväl bil som cykel, attraktiva 

bytespunkter med väderskydd och realtidsinformation, anslutande gång- och cykelvägar 

med mera. Region Uppsala vill öka viljan att kombinera olika färdmedel och därför 

behöver hela resan vara snabb, bekväm, smidig och trygg så att det är attraktivt att ta sig 

till och från bytespunkten.  

 

Pendlarparkeringar är en viktig del i stommen i den regionala kollektivtrafiken och ska 

möjliggöra ett smidigt byte mellan bil och cykel till kollektivtrafik. Bra utformade, 

välskötta, rätt lokaliserade och försedda med korrekt trafikföreskrifter/skyltning 

tillhandahåller pendlarparkeringarna en god service till kollektivtrafikresenären och utgör 

ett bra komplement till kollektivtrafiken. 

 

Region Uppsala strävar mot att skapa fler resmöjligheter på landsbygden och i de mindre 

orterna, samtidigt som negativa effekter av att köra fordon med låg beläggning begränsas. 

Enligt länsplan för regional transportinfrastruktur för Uppsala län ska strategiska 

bytespunkter utvecklas med angörande gång- och cykelstråk och parkeringsmöjligheter.  

 

Pendlarparkeringen för bil och cykel ska främst utgöra ett komplement för de 

kollektivtrafikresenärer som bor i de delar av länet där kollektivtrafikens resandeunderlag 

inte är tillräckligt för att erbjuda kollektivtrafik med sådan turtäthet och närhet att den 

fungerar för resenärens hela resa. Genomtänkt och rätt utformad kan parkeringen bidra 

till att fler personer väljer att ställa bilen vid närmsta kollektivtrafikbytespunkt istället för 

att ta bilen hela vägen till målpunkten. 

 

Enligt den regionala cykelstrategin för Uppsala län är utbyggnad av cykelparkeringar vid 

kollektivtrafikens bytespunkter den åtgärd som bedöms vara till gagn för flest resenärer. 

Goda möjligheter till cykelparkering i nära anslutning till kollektivtrafikens hållplatser 

och bytespunkter innebär ett gott komplement till kollektivtrafiken, ger en god service till 

resenären, kan bidra till ökad cykling och därmed bättre folkhälsa. För att 

cykelparkeringarna ska fylla sin funktion är det även viktigt att det finns tillgängliga och 

säkra anslutningsvägar till hållplatser och stationer.  
 
Detta dokument är ett styrande dokument som ligger till grund för vilka krav som ska 

ställas på pendlarparkering som ska finansieras via länsplanen och via Region Uppsala i 

egenskap av regional kollektivtrafikmyndighet. Region Uppsala önskar att länets 

kommuner följer principerna när nya pendlarparkeringar anläggs i länet. 
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1.1 Region Uppsalas arbete 

En resa består generellt av flera delresor, varför möjligheterna att kombinera andra 

färdmedel med kollektivtrafik måste förbättras. Region Uppsala ska därför verka för 

pendlarparkeringar för både bil och/eller cykel vid strategiska hållplatser, bytespunkter 

och stationer. 

 

Region Uppsala kommer arbeta med att öka potentialen till ökat nyttjande av 

pendlarparkeringarna. Detta kommer ske bland annat genom mobilitetsåtgärder. 

 

Under hösten 2017 genomfördes en inventering av befintliga pendlarparkeringar för både 

cykel och bil i Uppsala län. Inventeringen är ett underlag till framtagandet av detta 

dokument. 

1.2 Syfte 

Principerna för pendlarparkering ska förenkla och förtydliga planerings- och 

handläggningsprocessen samt vara ett verktyg i arbetet med planering, potentialstudier 

och utbyggnad av pendlarparkeringar. En effekt förväntas bli att länet får tillgängliga, 

smidiga, smarta och säkra pendlarparkeringar för länets invånare. Principerna ska vara 

vägledande för hur parkeringarna utformas och vilken standard de ska ha. 

 

1.3 Finansiering  

De skall-krav som finns i principdokumentet är tvingande för att en kommun ska få 

statlig medfinansiering från länsplanen. Om Region Uppsala och Trafikverket Region Öst 

använder medel från åtgärdsområde kollektivtrafik i länsplanen ska skallkraven även 

uppfyllas. 

 

1.4 Avgränsning 

Principerna gäller för pendlarparkeringar längs det statliga vägnätet samt för 

pendlarparkeringar som får statlig medfinansiering från länsplanen. 
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2 Definition 

Inför framtagandet av principer för pendlarparkeringar i Uppsala län utfördes en 

begrepps- och omvärldsanalys av hur andra län, regioner och kommuner har arbetat med 

liknande principer.  

I ett tidigt skede av framtagandet av principer för pendlarparkeringar hölls en diskussion 

mellan tjänstepersoner från Region Uppsala, Uppsala kommun och Trafikverket Region 

Öst. Med ovanstående begreppsanalys som utgångspunkt diskuterades vilken term som är 

ett bra alternativ för en gemensam definition i Uppsala län. Det uppdagades att begreppet 

pendlarparkering är vanligt förekommande både i både de dokument som inkluderats i 

begreppsanalysen, samt redan används frekvent i länet. Därför kan pendlarparkering vara 

en gynnsam samlingsterm för parkeringar (för olika trafikslag, främst bil och cykel) där 

byte sker till eller från kollektivtrafik. För övriga parkeringar som används för byten utan 

anslutning till kollektivtrafik, som samåkningsparkeringar och infartsparkeringar, kan 

samlingsbegreppet bytespunkt övervägas. Region Uppsala har valt att inbegripa 

samåkningsparkeringar och infartsparkeringar i pendlarparkering.  

 

Region Uppsalas definition av pendlarparkering:  

Parkering för bilar och cyklar vid hållplats eller station där byte sker till eller från 

kollektivtrafik. Definition omfattas även samåkningsparkeringar där byte sker mellan bil 

och bil.   
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3 Bytespunkt 

 

Pendlarparkeringar vid prioriterade bytespunkter och stationer ska finnas för att främja och 

uppmuntra till kombinationsresor. En bytespunkt är där det finns goda förutsättningar för 

byten mellan samma eller olika trafikslag. Pendlarparkering för bil och cykel vid 

prioriterade bytespunkter bidrar till att öka möjligheterna att resa mer hållbart. Region 

Uppsala verkar för att skapa fler pendlarparkeringar, förhöja utformningen och öka 

användandet dels genom riktade åtgärder till befintliga samt potentiella resenärer, dels 

genom dialog med kommuner och Trafikverket i genomförandet av Länsplan för 

transportinfrastruktur i Uppsala län.  

 
Figur 1: Prioriterade stråk för åtgärder inom cykel och kombinationsresor (kollektivtrafik och cykel)  

Orterna på kartan inom Uppsala län är prioriterade bytespunkter. 
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4 Egenskaper för pendlarparkering  

Pendlarparkeringens fysiska egenskaper, som placering, utrustning, platsantal, 

utformning och anslutning till kollektivtrafiken är av stor vikt och påverkar 

användningsgraden. Funktioner som säkerhet och trygghet, tillgänglighet samt 

information är betydande när befintliga pendlarparkeringar rustas upp och när nya 

pendlarpargeringar anläggs.  

4.1 Säkerhet och trygghet 

Det ska kännas säkert och tryggt att lämna sitt fordon på pendlarparkeringen. Att kunna 

se sin omgivning och orientera sig på platsen betyder mycket för den upplevda 

tryggheten. En pendlarparkering bör vara utformad på ett sätt som främjar trygghet. 

Pendlarparkeringen ska vara enkel och säker att använda oavsett funktionsnedsättning.  

 

Belysning 

Det ska kännas säkert och tryggt att ta sig till och från pendlarparkeringen. Är en 

pendlarparkering utrustad med bra belysning stärks pendlarens känsla av trygghet och 

säkerhet. En pendlarparkering kan i dagsljus upplevas trygg men i mörker kan den 

uppfattas mindre inbjudande. Belysningens lystid bör därav följa övrig belysning som 

styrs av dagsljuset. För att en plats ska bli överblickbar i mörker är det viktigt att belysa 

olika objekt som exempelvis cykelställ, anslutande gång- och cykelvägar samt vegetation 

i omgivningen.  

De pendlarparkeringar som saknar el bör kompletteras med solpaneler som kan förse 

viktig utrustning med elektricitet. Idag finns många typer av lösningar där solcell och 

vindkraft fästs på belysningsstolpe så den blir helt självförsörjande. 

Cykelställ 

Cykelställens utformning påverkar känslan av att säkert och tryggt kunna lämna sin cykel 

på pendlarparkeringen. Därför ska det finnas cykelställ som är säkra, funktionella och 

attraktiva. Behovet av cykelställets funktion varierar beroende på resenär, cykeltyp och 

hur lång tid cykeln ska parkeras.  

Samåkning  

Pendlarparkeringar som har funktionen samåkning kännetecknas av att de främst används 

under arbetstid. Bilinbrott och bilstölder är vanligt förekommande på dessa typer av 

pendlarparkeringar mycket beroende på att tjuvarna vet om att parkeringarna är öde och 

relativt obevakade under arbetstid. 
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4.2 Tillgänglighet  
 
 

En pendlarparkering ska stötta olika former av pendlande och vara tillgänglig för flera 

typer av fordon. 

 
4.2.1 Tillgänglighet till kollektivtrafik  

Det är vanligt förekommande att den som använder pendlarparkeringen byter från bil 

eller cykel och reser vidare med kollektivtrafiken. Bortsett från kollektivtrafikens 

turtäthet är hållplatsens eller perrongens utformning och tillgänglighet betydande för 

resenärens upplevelse av kollektivtrafiken. Fysiska egenskaper som belysning, 

tillgänglighetsanpassning och anslutande vägar är därav av vikt.  

De hållplatslägen som är lokaliserade i nära anslutning till pendlarparkeringen bör vara 

tillgänglighetsanpassade och utformade på ett sätt som gör det lätt för personer med 

funktionsnedsättning att använda kollektivtrafiken. Det förutsätter även att det finns 

gång- och cykelvägar som gör det lätt och tryggt att angöra hållplatsen. Vad gäller 

tillgänglighetsanpassning av hållplatsen går det att läsa mer i Region Uppsalas 

Hållplatshandbok. 

Tillgängligheten till hållplatsen påverkar resenärens trygghetskänsla och säkra och smarta 

förbindelser mellan pendlarparkeringen och kollektivtrafiken är därav betydande. 

Gångavståndet mellan parkeringen och hållplatsen bör vara under 200 meter.  

4.2.2 Tillgänglighet för cykelpendlare  

Pendlarparkeringen ska underlätta och främja ett resande med olika typer av cyklar. 

Gång- och cykelvägsanslutningar är därav betydande för pendlarparkeringens 

tillgänglighet.  

För att öka attraktiviteten för cykelpendling bör cykelparkeringarna placeras i så nära 

anslutning till kollektivtrafiken som möjligt. Det är även viktigt att det går att ta sig 

mellan pendlarparkeringen och närmaste hållplats på ett enkelt och säkert sätt.  

För att stärka förutsättningarna för cykelpendlare ska en utredning genomföras för att 

analysera hur många cykelparkeringar som behövs vid den aktuella pendlarparkeringen. 

Region Uppsala vill att utformningen av cykelparkeringen och antalet platser ska 

situations anpassas utifrån fall till fall. 

Cykelparkeringen ska vara utrustad med cykelställ med ramlås. 

Anslutningsvägar till och från målpunkten ska vara lättillgängliga och ha vägvisning vid 

behov. Separerad gång- och cykelväg fyller endast en funktion om det inte redan finns ett 

anslutande cykel- och gångvänligt stråk till målpunkten. Anläggning av separerad gång- 

och cykelväg ska därav avvägas. 
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4.2.3 Tillgänglighet för bilpendlare  

I Uppsala län finns idag pendlarparkeringar som uppmanar till samåkning för att öka 

attraktiviteten till dessa parkeringar behövs lokalisering och tillgängligheten ses över. 

Det innebär exempelvis att en parkeringsplats som utrustas med motorvärmare och 

laddstolpe görs tillgänglig för elbilar.  

Pendlarparkeringar som endast är avsedda för bilar behöver inte uppfylla följande 

skallkraven:  

• Cykelställ med ramlås. 

• Anslutande hållplats ska vara tillgänglighetsanpassad och anslutning till 

hållplatsen ska ha en gång- och cykelväg från pendlarparkeringen. 

• Hållplats med väderskydd. 

Pendlarparkeringar som endast är avsedda för bilar behöver inte uppfylla följande 

börkraven:  

• Gång- och cykelväganslutning till pendlarparkering. 

4.2.4 Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning  

Åtgärder som gör att pendlarparkeringen är tillgänglig oavsett funktionsnedsättning ska 

beaktas. Enligt Trafikverkets riktlinjer för vägar och gators utformning (VGU) ska bland 

annat följande krav beaktas på detaljnivå:  

• Trottoarkanter och liknande kanter ska försänkas vid parkeringsplatser för 

rörelsehindrade med parkeringstillstånd.  

• Trottoarkanten ska försänkas vid entréer vid offentliga målpunkter.  

• Gångvägen mellan parkeringsplats eller plats för på- och avstigning och entré ska 

kunna användas av personer med funktionshinder.  

 

4.3 Parkeringsytor och beläggning  

Parkeringsytor bör vara tydligt markerade och följa Trafikverkets riktlinjer för vägar och 

gators utformning (VGU) bland annat gällande frågan rörelsehindrade. Region Uppsala 

anser att mellan två och tre procent av samtliga bilplatser, dock minst en, ska anpassas för 

rörelsehindrad och dessa ska lokaliseras närmast hållplatsen.  

Användandet av en pendlarparkering påverkas av dess beläggning. Består parkeringen av 

en hårdgjord yta görs den tillgänglig för exempelvis barnvagn och rullstol som enkelt kan 

rullas fram utan att fastna i underlaget. Hårdgjorda ytor är dessutom lätta att underhålla 

året om och exempelvis snö och vatten kan enkelt avlägsnas från parkeringen genom 

plogning och dagvattenhantering. Pendlarparkeringen kan därav användas året om.  
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4.4 Information och övrig utrustning  

Skyltningen till pendlarparkeringarna är generellt sett mycket dålig. Region Uppsala tror 

att en enhetlig skyltning till alla pendlarparkeringarna inte bara hade underlättat för p-

pendlaren utan även bidragit till att marknadsföra och informera om parkeringarnas 

existens. Det är viktigt att pendlarparkeringarna i Uppsala län är lätta att hitta. Region 

Uppsala ska därför publicera en sammanställning av länets parkeringar på Region 

Uppsalas hemsida när principerna är antagna. Tydlig skyltning är framförallt viktig för 

nya pendlare som inte känner till pendlarparkeringen sedan tidigare.   

Övrig utrustning som kan fylla en funktion på en pendlarparkering beroende på dess 

placering, utformning och beläggningsgrad kan till exempel vara väderskydd till 

cykelställ, motorvärmare samt realtidsskyltar med information om kollektivtrafiken. Det 

kan även finnas ett behov av att placera ut publika luftpumpar där medborgare 

exempelvis kan pumpa cyklar, barnvagnar och rullstolar.  
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I tabellen nedan presenteras kriterier för utformning och utrustning av länets 

pendlarparkeringar i två olika kategorier, utrustning som SKALL finnas och utrustning 

som BÖR finnas beroende på pendlarparkeringsförutsättningar.   

Pendlarparkering i anslutning till tågstation ska ha både SKALL och BÖR-krav.  

 

Tabell 1. Kriterier för utrustning och utformning av pendlarparkeringar i Uppsala län som 

finansieras av statlig medfinansiering, Region Uppsala eller/och finns längs statlig väg  

Standardutrustning som 

SKALL finnas  

Tillkommande 

utrustning 

som BÖR 

finnas  

Funktion  

Ansvar vid 

etablering, 

investering 

och drift  

Kommentar  

Hårdgjord yta   Säkerhet och 

trygghet  

Markägaren   

Linjemarkerade p-platser 

inklusive p-plats för 

personer med rörelsehinder  

 Tillgänglighet  Markägaren  Följa Vägar och gators 

utformning (senaste 

version) Trafikverket. 

Belysning på 

pendlarparkering  

 Säkerhet och 

trygghet  

Markägaren  

Cykelställ med ramlås   Tillgänglighet  Markägaren  Cykelställ där cykelns ram 

kan låsas fast. Antalet 

cykelplatser ska utredas 

vid varje ny etablering av 

pendlarparkering 

Utformning av 

cykelparkeringen ska ta 

hänsyn till olika typer av 

cyklar.  

Region Uppsala ska verka 

för att det finns 

förutsättningar för att cykla 

till pendlarparkeringen. 

Maximalt 25 meter från 

entré/hållplats.  

Pendlarparkeringar som 

endast är avsedda för bilar 

behöver inte uppfylla 

skallkravet 
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  Gång- och 

cykelväganslut

ning till 

pendlarparkeri

ng samt mellan 

parkering och 

busshållplats. 

Belysning vid 

behov. 

Tillgänglighet  Markägaren  Pendlarparkeringar som 

endast är avsedda för bilar 

behöver inte uppfylla 

skallkravet 

Skyltning till 

pendlarparkering och 

hållplats  

 Information  Kommunen  Om vägen är statlig görs 

ansökan till Trafikverket  

Anslutande hållplats* ska 

vara tillgänglighets-

anpassad och anslutning 

till hållplatsen ska ha en 

gång- och cykelväg från 

pendlarparkeringen 

 Tillgänglighet  Region 

Uppsala/mar

kägaren 

Se Region Uppsalas 

hållplatshandbok  

Pendlarparkeringar som 

endast är avsedda för bilar 

behöver inte uppfylla 

skallkravet 

Hållplats med väderskydd   Tillgänglighet  Region 

Uppsala  

Se Region Uppsalas 

hållplatshandbok  

Pendlarparkeringar som 

endast är avsedda för bilar 

behöver inte uppfylla 

skallkravet 

Trafiksäkerheten ska ses 

över vid korsningspunkter  

 Tillgänglighet  Väghållare  

 Laddstolpe  Tillgänglighet  Markägaren   
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5 Pendlarparkeringar i Uppsala 2.0 

Region Uppsala ser ett behov av att på sikt utveckla tjänsten pendlarparkering för att 

möta användarnas behov.  

Ett utvecklingsmöjligt som kan bidra till trygga användare finns i att utrusta 

pendlarparkeringen med digitalt system som visar antal lediga platser på exempelvis en 

app så att bilåkaren vet innan färd och under färden tillgängligheten och kan därefter göra 

bästa val.  

Det finns många innovativa lösningar som främjar säker cykelparkering. Stockholm 

Parkering har till exempel flera parkeringsgarage utrustade med cykelboxar med 

laddplats. Cykelboxarna går att hyra och syftet är att få fler att ta cykeln till parkeringen 

och parkera cykeln i säkert förvar under dagen. Där finns det även möjlighet att lämna 

annan utrustning som hjälm och kläder.  

6 Metod för behovsbedömning av antal pendlarparkeringsplatser 

 

Syftet med att anlägga och bygga ut pendlarparkeringar är att de ska utgöra ett bra 

komplement till kollektivtrafiken och bli en del i stommen i kollektivtrafiknätet. Det 

innebär att behovet av pendlarparkering för bil är som störst i områden där 

kollektivtrafiken inte är utbyggd i tillräcklig omfattning för att möjliggöra arbetspendling. 

Samtidigt bidrar dess funktion till att skapa en smidigare resekedja och få vardagen att 

fungera för många resenärer. Pendlarparkeringar för bil i centrala lägen är ofta populära 

men riskerar motverka sitt syfte då fler väljer att ta bilen istället för att åka kollektivt, gå 

eller cykla till stationen/hållplatsen. Pendlarparkeringar ska finnas vid lämpliga 

samåkningsplatser i länet. Idag finns exempelvis samåkningsparkeringar längs E4 och 

E18. Region Uppsala strävar efter att öka möjligheten för samåkning.  

 

För pendlarparkering för cykel ser behoven annorlunda ut. Enligt den regionala 

cykelstrategin för Uppsala län är utbyggnad av cykelparkeringar vid kollektivtrafikens 

bytesknutpunkter den åtgärd som bedöms vara till gagn för flest resenärer fram till år 

2030.  

 

För att Region Uppsala ska göra en korrekt bedömning av behovet av den 

pendlarparkering som kommunen, regionen eller medborgare önskar anlägga eller bygga 

ska en behovsbedömning genomföras. För att bedöma behovet av nya pendlarparkeringar 

samt behov av reinvesteringar bör regelbundna inventeringar genomföras av befintliga 

pendlarparkeringar vad avser beläggningsgrad, säkerhet och standard.  
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7 Avtal 

 

Ett avtal om finansiering, genomförande, drift och underhåll ska tas fram mellan länets 

kommuner och Region Uppsala. 

 

8 Revidering 

Principerna ska revideras i samband med framtagande av ny länstransportplan, det vill 

säga vart fjärde år.  
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Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer 
Martin Gunnarsson Datum SUN-2018/615 
Trafikplanerare 2019-02-08   
 
 
 

  Samhällsutvecklingsnämnden  
 
 
 
Svar på remiss från Länsstyrelsen gällande Färdplan för ett hållbart 
län - Åtgärder för minskad klimatpåverkan 
SUN-2018/615 
 
Förslag till beslut 
 
Samhällsutvecklingsnämnden beslutar 
 
att godkänna remissvaret till Länsstyrelsen i Uppsala län. 
 
 
Sammanfattning 
 
Knivsta kommun har tagit del av Länsstyrelsens remisshandling gällande Färdplan för ett 
hållbart län - Åtgärder för minskad klimatpåverkan.  
 
Knivsta kommun välkomnar att arbetet med en färdplan påbörjats. Remissversionen 
innehåller många kloka och bra åtgärdsförslag. Den relativt korta remisstiden har dock 
inneburit att alla kommunens verksamheter inte hunnit ta del av remissen. Detta remissvar 
omfattar därför endast synpunkter på frågor som berör transporter och drivmedel. 
 
Kommunen för dock gärna en fortsatt dialog med Länsstyrelsen om vilka åtgärder i förslaget 
som är aktuella i Knivsta kommun. 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
 
Beslutet medför inga ekonomiska åtaganden. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
 
 
 
 
Emma Lundbergh   
Samhällsbyggnadschef  
 
Beslutet inkl. bilaga ska expedieras till: 
Akten 
Länsstyrelsen Uppsala län via 
uppsala@lansstyrelsen.se märkt Dnr 501-1558-2018 

mailto:uppsala@lansstyrelsen.se
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Barnchecklista inför beslut 

 
 
 

1. Påverkar beslutet barn? 

 
Ja X Nej   

 
 

Efterlevnaden av länets olika strategier för minskad klimatpåverkan har stor inverkan på 
kommande generationers möjligheter till goda levnadsvillkor 

 
 

Om, ja fortsätt med frågorna. 
 
 
2. Hur har barns bästa beaktats? 

 
Och delaktighet i samhället. 
 
3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 

Av tidsbrist har kommunen inte kunna svara på alla delområden i strategin. 
 
 
4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så 
skett? 

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

 
Tid för att svara på strategin i sin helhet har tyvärr inte funnits. 
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Samhällsutvecklingsnämnden Datum YTTRANDE 
Handläggare 2019-02-04 Diarienummer 
Martin Gunnarsson  SUN-2018/615 
    
    
 
 
 
 
 
Remiss från Länsstyrelsen gällande Färdplan för ett hållbart län 
Åtgärder för minskad klimatpåverkan 
 
 
Bakgrund 
 
Knivsta kommun har 2018-12-14 mottagit remissversion från Länsstyrelsen gällande 
Färdplan för ett hållbart län Åtgärder för minskad klimatpåverkan. Remissen är en första del 
av fyra åtgärdsplaner för minskad klimatpåverkan. 
 
Synpunkter från Knivsta kommun enligt missivets önskemål 
 
1.a Knivsta kommun välkomnar att detta arbete påbörjats. Remissversionen innehåller 
många kloka och bra åtgärdsförslag. Den relativt korta remisstiden har dock inneburit att alla 
kommunens verksamheter inte hunnit ta del av remissen. Detta remissvar omfattar därför 
endast synpunkter på frågor som berör transporter och drivmedel. 
 
Till kommande remissomgångar önskas längre remisstid för att bättre kunna inkludera alla 
verksamheter. 
 
1.b Det finns inom remissen vissa åtgärdsförslag som teoretiskt är mycket tilltalande, men 
som i praktiken inte kan lösas. Ett sådant exempel är skrivningar om förbättrade möjligheter 
för gång- och cykelvägnät utmed landsvägar- i nuvarande länstransportplan finns mycket 
liten del avsatt för cykling, vilket gör att många av de åtgärdsförslag som listats under 
åtgärdsområde cykel inte är genomförbara. På det egna vägnätet har kommunen dock större 
möjligheter att påverka, här finns alltid behov av förbättringar.  
 
När det gäller omställningen av den egna fordonsflottan till fossilfrihet hindras utvecklingen 
mot detta på grund av avsaknad av tankställe för Biogas i kommunen. Som komplement till 
elbilspoolen behövs även biogasen för lätta lastbilar och inom hemtjänsten. För att uppnå 
skalfördelar skulle kollektivtrafiken kunna hjälpa till genom att tanka några fordon i Knivsta, 
men hittills har inget intresse för detta funnits hos Region Uppsala vilket är problematiskt för 
de kommuner som idag saknar tankställe. Inom de diskussioner som förs mellan 
fordonsansvariga i kommunerna i länet är det en kombination av biogas och el som bäst kan 
lösa kommunens egna transportbehov.  
 
Frågan om genomförbarhet inom transportområdet behöver lyftas koppat till 
åtgärdsförslagen; i vissa fall är genomförandet mycket enkelt, och i vissa fall administrativt 
omöjliga på grund av rådande lagstiftning eller begränsat intresse hos andra aktörer än 
kommunen själv. 
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2. Konceptet med hållbarhetslöften verkar vara en intressant metod att involvera fler aktörer 
än enbart länets kommuner. Metoden får gärna beskrivas mer utförligt. Det är glädjande att 
remissen även riktar sig till näringslivet, eftersom många av de åtgärder som föreslås inte 
kan lösas av en enskild kommun. 
 
I avsnittet om elbilspooler kan Knivsta kommun konstatera ett lyckat utfall av den pool vi idag 
upphandlat. Andra kommuner eller organisationer som är intresserade av konceptet är 
välkomna att höra av sig till oss för att ta del av våra erfarenheter. 
 
3 och 4. På grund av den korta remisstiden har kommunen inte hunnit ta ett helhetsgrepp 
kring vilka åtaganden som är möjliga (det finns dock flera). Kommunen för dock gärna en 
fortsatt dialog med Länsstyrelsen om vilka åtgärder som är aktuella.  
 
 
 
 
Emma Lundbergh 
Samhällsbyggnadschef 
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Sammanfattning 
Klimatet är vår tids ödesfråga och de närmaste tio åren är helt avgörande för att undvika katastrofala 

klimateffekter enligt FN:s vetenskapliga klimatpanel. Sverige har åtagit sig att genomföra det globala 

klimatavtalet från Paris år 2015 vars mål är att den globala temperaturökningen ska hållas väl under 

2 grader och gärna begränsas till högst 1,5 grader. Sveriges långsiktiga klimatmål är att 

nettoutsläppen av växthusgaser ska vara noll år 2045. För att uppnå de nationella klimat- och 

energimålen behöver de totala klimatpåverkande utsläppen till följd av svensk konsumtion komma 

ner till under två ton per person och år till 2050. I Uppsala län måste ambitionsnivån hos länets 

aktörer höjas och takten i genomförandet av åtgärder öka för att vi ska nå de nationella klimat- och 

energimålen. 

Det regionala åtgärdsprogrammet för minskad klimatpåverkan syftar till att samla prioriterade 

åtgärder för att minska de klimatpåverkande utsläppen och effektivisera energianvändningen i länet 

och därigenom öka takten i genomförandet av åtgärder. Det övergripande syftet är att uppnå de 

nationella miljömålen1. Åtgärder i programmet bidrar även till att uppnå den ekologiska dimensionen 

i flera av de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030, i synnerhet mål 13, Bekämpa 

klimatförändringen.  

Åtgärdsprogrammet är en del av Länsstyrelsens regeringsuppdrag med att utveckla, samordna och 

genomföra regionala åtgärdsprogram med bred förankring i länet för att nå Generationsmålet och 

miljökvalitetsmålen. Genom ett ökat fokus och en ökad samverkan i klimatarbetet förväntas 

åtgärdstakten inom miljöarbetet i länet öka och därigenom på sikt leda till ett bättre miljötillstånd 

och ökad måluppfyllelse av de nationella klimat- och energimålen.  

Åtgärdsprogrammet för minskad klimatpåverkan utgår från länets klimat och energistrategi (som 

uppdateras 2018), som ger vägledning och anger prioriterade fokusområden för åtgärder. 

Programmet innehåller 20 åtgärder inom de fyra fokusområden som strategin pekar ut som 

prioriterade i länets klimatarbete; Transporter och arbetsmaskiner, Energi och effekt, Förnybar 

energi och Indirekt klimatpåverkan.  

Åtgärderna i programmet har tagits fram i bred samverkan med länets aktörer. Gemensamt för 

åtgärderna är att de kan genomföras av aktörer i länet, att de bidrar till att nå miljömålen och de 

globala hållbarhetsmålen, samt att de är möjliga att påbörja, och helst genomföra under 

programperioden 2019–2022.  

Aktörer i länet uppmanas att teckna hållbarhetslöften vilket innebär att aktörer åtar sig att 

genomföra ett antal åtgärder ur programmet. Genom att synliggöra alla aktörers klimatarbete ökar 

möjligheter till samverkan och effektivare resursutnyttjande i länets åtgärdsarbete. Löftena är 

därutöver ett sätt att kommunicera aktörers åtgärdsarbete och möjliggör uppföljning av åtgärdernas 

genomförande.  

Genomförandet av åtgärder i antagna hållbarhetslöften kommer att följas upp regelbundet, bland 

annat via Uppsala läns regionala Miljö- och klimatråd2.  

                                                           
1 De nationella miljömålen ska vara politiskt vägledande för det svenska miljöarbetet och består av 
Generationsmålet och 16 miljökvalitetsmål. 
2 Uppsala läns Miljö- och klimatråd är en arena för bred diskussion kring de viktigaste miljöutmaningarna i 

länet och de prioriteringar av åtgärder som bör göras. Mer information om rådet återfinns i Bilaga 1. 
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I Bilaga 1 beskrivs hur åtgärdsprogrammet för minskad klimatpåverkan är det första av fyra regionala 
åtgärdsprogram som är planerade att tas fram för länet. Ytterligare tre åtgärdsprogram inom 
ämnesområdena Ekosystem och biologisk mångfald, Vatten samt Samhällsutveckling tas fram under 
perioden 2019-2021. De fyra åtgärdsprogrammen omfattar tillsammans åtgärdsarbete med samtliga 
de miljömål som länet berörs av.   
 
 
Nedan följer en sammanställning över åtgärder i det regionala åtgärdsprogrammet för minskad 
klimatpåverkan.  
 

Nr Åtgärd 
Bidrar främst till 
miljömål 

Bidrar främst till globalt 
hållbarhetsmål 

1 Ökad gång och cykling  

*Begränsad 
klimatpåverkan 
*Frisk luft 
*God bebyggd miljö 

*Mål 13 Bekämpa klimatförändringen 
*Mål 11 Hållbara städer och samhällen 

2 

Underlätta att kombinera 
olika färdmedel och 
linjebyten 

*Begränsad 
klimatpåverkan 
*Frisk luft 
*God bebyggd miljö 

*Mål 13, Bekämpa klimatförändringen 
*Mål 11, Hållbara städer och samhällen 

3 
Fossilfri arbetspendling och 
möteskultur 

*Begränsad 
klimatpåverkan 
*Frisk luft 

*Mål 13, Bekämpa klimatförändringen 
*Mål 11, Hållbara städer och samhällen 

4 

Underlätta för besökare, 
kunder, föreningsaktiva att 
resa fossilfritt och förnybart 

*Begränsad 
klimatpåverkan 
*Frisk luft 

*Mål 13, Bekämpa klimatförändringen 
*Mål 11, Hållbara städer och samhällen 

5 Elfordonspooler  

*Begränsad 
klimatpåverkan 
*Frisk luft 

*Mål 13, Bekämpa klimatförändringen 
*Mål 11, Hållbara städer och samhällen 

6 Fossilfria tjänstefordon  

*Begränsad 
klimatpåverkan 
*Frisk luft 

*Mål 13, bekämpa klimatförändringen 
*Mål 11, Hållbara städer och samhällen 

7 
Halvera klimatpåverkan från 
inrikestransporter  

*Begränsad 
klimatpåverkan 
*Frisk luft 

*Mål 13, bekämpa klimatförändringen 
*Mål 11, Hållbara städer och samhällen 

8 
Halvera klimatpåverkan från 
arbetsmaskiner  

*Begränsad 
klimatpåverkan 
*Frisk luft 

*Mål 13, bekämpa klimatförändringen 
*Mål 11, Hållbara städer och samhällen 
*Mål 12, Hållbar konsumtion och 
produktion 

9 
Främja tankmöjlighet av 
alternativa drivmedel  

*Begränsad 
klimatpåverkan 
*God bebyggd miljö 

*Mål 13, bekämpa klimatförändringen 
*Mål 7 Hållbar energi för alla 
*Mål 11, Hållbara städer och samhällen 

10 

Minska energi - och 
effektanvändning för 
fastigheter och 
verksamheter 

*Begränsad 
klimatpåverkan 

*Mål 13, bekämpa klimatförändringen 
*Mål 7 Hållbar energi för alla 
*Mål 12, Hållbar konsumtion och 
produktion 



 

7 
 

  

11 Minska effekttoppar för el 
*Begränsad 
klimatpåverkan 

Mål 13, bekämpa klimatförändringen, Mål 
7 Hållbar energi för alla 

12 
Ökad andel återvunnen eller 
förnybar energi 

*Begränsad 
klimatpåverkan 

*Mål 13, bekämpa klimatförändringen 
*Mål 7 Hållbar energi för alla 

13 
Minskad klimatpåverkan från 
bygg- och anläggningsprojekt 

*Begränsad 
klimatpåverkan 
*God bebyggd miljö 
*Generationsmålet 

*Mål 13, bekämpa klimatförändringen 
*Mål 11, Hållbara städer och samhällen 
*Mål 12, Hållbar konsumtion och 
produktion 

14 
Minska klimatpåverkan från 
måltider 

*Begränsad 
klimatpåverkan 
*Generationsmålet  

*Mål 13, bekämpa klimatförändringen 
*Mål 2, Ingen hunger 
*Mål 12, Hållbar konsumtion och 
produktion 

15 
Inspirera till klimatsmart 
livsstil 

*Begränsad 
klimatpåverkan 
*Generationsmålet  

*Mål 13, bekämpa klimatförändringen 
*Mål 2, Ingen hunger 
*Mål 12, Hållbar konsumtion och 
produktion 

16 
Synliggör klimat, energi och 
hållbar utveckling i skolan  

*Begränsad 
klimatpåverkan 
*Generationsmålet  

*Mål 13, bekämpa klimatförändringen 
*Mål 4, God utbildning för alla 
*Mål 12, Hållbar konsumtion och 
produktion 

17 

Utbildnings - och 
informationsinsatser för 
beslutsfattare 

*Begränsad 
klimatpåverkan 
*Generationsmålet  *Mål 13, bekämpa klimatförändringen 

18 

Stimulera klimatklok 
produktion och konsumtion 
genom exempelvis cirkulära 
affärsmodeller och 
delningsekonomi 

*Begränsad 
klimatpåverkan 
*Generationsmålet  

*Mål 13, bekämpa klimatförändringen 
*Mål 12, Hållbar konsumtion och 
produktion 

19 
Fossilfria investeringar och 
kapitalplaceringar  

*Begränsad 
klimatpåverkan 
*Generationsmålet  

*Mål 13, bekämpa klimatförändringen 
*Mål 12, Hållbar konsumtion och 
produktion 

20 Fasa ut fossil plast  

*Begränsad 
klimatpåverkan 
*Generationsmålet  

*Mål 13, bekämpa klimatförändringen 
*Mål 12, Hållbar konsumtion och 
produktion 

Tabell 1. Sammanställning av åtgärdsprogrammets åtgärder samt deras inverkan på de nationella miljömålen samt de 
globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. 
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Inledning 
Klimatet är vår tids ödesfråga och de närmaste 

tio åren är helt avgörande för att undvika 

katastrofala klimateffekter. Den svenska 

klimatpolitiken och därmed även Uppsala läns 

arbete baseras framförallt på de bedömningar 

som görs av IPCC (Intergovernmental Panel on 

Climate Change), FN:s vetenskapliga 

klimatpanel. I IPCC:s senaste klimatrapport 

(2018/24/PR) görs det akuta läget ännu 

tydligare än vad som tidigare varit känt: redan 

vid 1,5 graders uppvärmning kommer 

följderna bli allvarliga, men ju större 

uppvärmningen blir desto värre blir 

konsekvenserna.  

Förändringarna i klimatet riskerar att bli större 
vid våra nordliga breddgrader än i världen i 
genomsnitt3. Effekterna kan till exempel bli 
omfattande för jord- och skogsbruket och 
naturliga ekosystem. Känsliga miljöer i fjällen 
och Östersjön kan skadas eller helt försvinna.  

Klimatförändringarna påverkar Sverige både 
genom direkta, lokala effekter, och indirekta 
effekter av förändringar i omvärlden. 

Än så länge går uppvärmningen att begränsa 
till 1,5 grader, men det krävs att utsläppen 
minskar radikalt. För att uppnå det krävs en 
kraftig samhällsomställning. För att en sådan 
omställning av samhället ska lyckas behövs 

både insatser i enskilda länder och 
internationellt samarbete för att begränsa 
utsläppen, bland annat inom FN:s 
klimatkonvention.  

Riksdagen har beslutat om ett klimatpolitiskt 

ramverk som innebär ett åtagande om nå 

målsättningen om inga nettoutsläpp av 

växthusgaser i Sverige senast år 2045. Att nå 

dit kommer bli en stor utmaning för hela 

samhället, både på regional och lokal nivå. 

För att nå generationsmålet, 

miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan 

samt Parisavtalets mål behöver de totala 

klimatpåverkande utsläppen till följd av svensk 

konsumtion komma ner till under två ton per 

person och år till 2050, se till exempel 

Naturvårdsverkets hemsida om Sveriges 

miljömål, indikator konsumtionsbaserade 

utsläpp för Generationsmålet. 

I Uppsala län pågår redan mycket gott 

klimatarbete och några kommuner har valt att 

sätta egna klimatmål med högre ambition än 

de nationella målen. Sammantaget för länet 

måste ambitionsnivån hos länets aktörer höjas 

och takten i genomförandet av åtgärder ökas 

för att vi ska nå de nationella klimat- och 

energimålen. 

 

 

                                                           
3 SMHI, www.smhi.se, Framtidens klimat  

http://www.smhi.se/
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Syfte med åtgärdsprogram för 

minskad klimatpåverkan 
I Uppsala läns åtgärdsprogram för minskad 
klimatpåverkan är syftet att samla prioriterade 
åtgärder för att minska de klimatpåverkande 
utsläppen och effektivisera 
energianvändningen i länet, samt öka takten i 
genomförandet av konkreta åtgärder för att 
nå de nationella klimat- och energimålen. 
Länets klimat- och energistrategi (uppdateras 
2018) ger vägledning och anger prioriterade 
fokusområden för åtgärder och utveck-
lingsinsatser i åtgärdsprogrammet.  

Programmet förväntas öka takten i 
genomförandet av åtgärder genom att aktörer 
åtar sig att genomföra åtgärder ur 
programmet och att genomförandet följs upp 
regelbundet. Programmet stimulerar även till 
ökad samverkan inom klimatarbetet där länet 
kan nå en större förändring när olika regionala 
aktörer arbetar tillsammans mot samma mål.  

I åtgärdsprogrammet är ambitionen att dra 

nytta av det goda klimatarbete som redan 

utförs på olika nivåer, exempelvis lokala 

Uppsala klimatprotokoll och det nationella 

initiativet Fossilfritt Sverige, och i möjligaste 

mån skapa förutsättningar för att i 

genomförandet av programmets åtgärder 

nyttja befintliga nätverk och pågående 

samarbetsformer. Det är en styrka att det 

finns olika initiativ som arbetar mot samma 

mål.  

Åtgärdsprogrammets koppling 

till miljömålen och de globala 

hållbarhetsmålen 
De svenska miljömålen ska vara politiskt 
vägledande och består av ett generationsmål, 
16 miljökvalitetsmål samt 17 etappmål inom 
områdena avfall, biologisk mångfald, farliga 
ämnen och klimat. Miljömålen är beslutade av 
riksdagen och är de nationella mål som bidrar 
till att vi uppnår den ekologiska dimensionen 
av de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. 
Mer information om de svenska miljömålen, 
miljömålssystemet och Agenda 2030 återfinns 
i Bilaga 1.  Åtgärdsprogrammet för minskad 

klimatpåverkan omfattar åtgärder som främst 
bidrar till att uppnå miljömålen Begränsad 
klimatpåverkan, Generationsmålet och delar 
av Frisk luft. Det finns även en tydlig koppling 
till miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö som 
omfattar en långsiktigt hållbar 
bebyggelsestruktur, energisystem och avfall. 
Indirekt påverkas även andra 
miljökvalitetsmål, bland annat Levande 
skogar, Ett rikt odlingslandskap och Myllrande 
våtmarker.  
 
Åtgärdsprogrammet kopplar direkt till de 
globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. 
Bland annat bidrar genomförandet av 
åtgärdsprogrammet till genomförandet av mål 
13 Bekämpa klimatförändringen, mål 7 Hållbar 
energi för alla, mål 11 Hållbara städer och 
samhällen, samt mål 12 Hållbar konsumtion 
och produktion. 
 

Begränsad klimatpåverkan 
”Halten av växthusgaser i atmosfären ska i 

enlighet med FN:s ramkonvention för 

klimatförändringar stabiliseras på en nivå som 

innebär att människans påverkan på 

klimatsystemet inte blir farlig. Målet ska 

uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt 

att den biologiska mångfalden bevaras, 

livsmedelsproduktionen säkerställs och andra 

mål för hållbar utveckling inte äventyras. 

Sverige har tillsammans med andra länder ett 

ansvar för att det globala målet kan uppnås." 

Förbränning av fossila bränslen som till 
exempel olja, kol och naturgas för el- och 
värme, i industriprocesser och för transporter 
svarar för det största bidraget till 
klimatförändringen både i Sverige och världen 
i stort. 

Miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan 
har en precisering: 

Den globala medeltemperaturökningen 
begränsas till långt under 2 grader Celsius 
över förindustriell nivå och ansträngningar 
görs för att hålla ökningen under 1,5 grader 
Celsius över förindustriell nivå. Sverige ska 
verka internationellt för att det globala 
arbetet inriktas mot detta mål. 
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Preciseringen återfinns i målsättningen för det 

globala klimatavtalet från Paris år 2015 som 

Sverige har åtagit sig att genomföra. Som en 

följd av Parisavtalet beslutade riksdagen 2017 

om att införa ett klimatpolitiskt ramverk för 

Sverige med nya klimatmål till 2030, 2040 och 

2045, en klimatlag och ett klimatpolitiskt råd. 

Nedan nationella klimatmål fastställs i 

ramverket: 

• Sveriges långsiktiga klimatmål är att 
nettoutsläppen av växthusgaser ska 
vara noll år 2045. Det innebär att 
utsläppen inom Sveriges gränser ska 
var minst 85% lägre 2045 än 1990 
samt att resterande utsläpp ska tas 
upp av kompletterande åtgärder som 
till exempel utsläppshandel eller 
inbindning av koldioxid via CCS4 
tekniker.  
 

• Utsläppen av växthusgaser från inrikes 
transporter (exklusive inrikes flyg) ska 
minska med minst 70 procent till 2030 
jämfört med 2010.  
 

• Sverige ska år 2030 ha 50 procent 
effektivare energianvändning jämfört 
med 2005. Målet uttrycks i termer av 
tillförd energi i relation till BNP, och 
måluppfyllelse skulle innebära tillväxt 
utan ökning av energianvändning.  
 

• Sverige år 2040 ska ha 100 procent 
förnybar elproduktion. (Det är ett mål, 
inte ett stoppdatum som förbjuder 
kärnkraft och innebär inte heller en 
stängning av kärnkraft med politiska 
beslut.) 
 

 

Generationsmålet 
”Det övergripande målet för miljöpolitiken är 

att till nästa generation lämna över ett 

samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, 

                                                           
4 CCS – Carbon Capture and Storage: Ett sätt att 
minska de storskaliga utsläppen av koldioxid till 

utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem 

utanför Sveriges gränser." 

Generationsmålet är ett inriktningsmål för 

miljöpolitiken. Målet ger vägledning om de 

värden som ska skyddas och den 

samhällsomställning som krävs för att nå det 

miljötillstånd som beskrivs av 

miljökvalitetsmålen. För att nå målet krävs en 

ambitiös miljöpolitik i Sverige, inom EU och i 

internationella sammanhang. 

Generationsmålet är vägledande för 

miljöarbetet på alla nivåer i samhället.  

I klimatarbetet kompletterar 

Generationsmålet de nationella klimatmålen 

och miljökvalitetsmålen genom att omfatta 

miljöpåverkan utanför Sveriges gränser, det 

som i åtgärdsprogrammet refereras till som 

indirekt klimatpåverkan. Den 

konsumtionsbaserade klimatpåverkan är 

indirekt på så vis att den orsakas av 

konsumtion av varor producerade i andra 

länder och vars produktion medför 

klimatutsläpp utanför Sverige.  

I åtgärdsarbetet är det viktigt att ta hänsyn till 

skillnader i ekonomisk ställning i samhället då 

stark köpkraft både möjliggör investering i ny 

miljöanpassad teknik och samtidigt kan bidra 

till en större klimatpåverkande konsumtion. 

Ett exempel på detta är att ekonomisk status 

har en stor inverkan på resvanor och 

resfrekvens där hög status ofta leder till fler 

och längre resor som medför ökade utsläpp5.   

Frisk luft 
”Luften ska vara så ren att människors hälsa 

samt djur, växter och kulturvärden inte 

skadas.” 

Luftföroreningar och växthusgaser har till stor 

del samma källor: energiproduktion och 

transporter. Många av de åtgärder som bidrar 

till att minska klimatpåverkan bidrar även till 

atmosfären är att avskilja och lagra koldioxiden i 
berggrunden 
5 [komplettera med referens] 
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att minska problemen med luftföroreningar. 

De högsta halterna av luftföroreningar finns 

på hårt trafikerade gator i tätorterna. I 

bakgrundsmiljöer, som är de miljöer 

människor mest vistas i, är situationen bättre. 

Målår är 2020 och det bedöms inte kunna nås 

varken i Uppsala län eller i Sverige som helhet. 

Miljökvalitetsmålet Frisk luft omfattar tio 

stycken preciseringar som beskriver 

målvärden för de vanligaste 

luftföroreningarna. Målvärdena är satta 

utifrån Världshälsoorganisationens, WHO:s, 

rekommendationer. Målet är att halterna inte 

ska överskrida lågrisknivåer för cancer eller 

riktvärden för skydd mot sjukdomar eller 

påverkan på växter, djur, material och 

kulturföremål. De luftföroreningar som har 

antagna målvärden är bensen, bens(a)pyren, 

butadien, formaldehyd, partiklar, marknära 

ozon och kvävedioxid. En precisering finns 

även för korrosion på kalksten. 

I Uppsala län är de största problemen med 

luftföroreningar kopplade till höga halter av 

partiklar och kvävedioxid i Uppsala stad (där 

målvärden överskrids). Dessa har en mycket 

stark koppling till transporter. 

Avgränsningar och kopplingar 

till andra program 
Åtgärdsprogrammet är en del av en bred 

palett strategiska dokument och 

handlingsplaner som påverkar länets arbete 

med klimatomställning. De viktigaste samt 

dess kopplingar till åtgärdsprogrammet 

beskrivs här. 

Länets klimat och energistrategi, Tillsammans 

för ett fossilfritt Uppsala län, klimat och 

energistrategi 2019-2025, som uppdateras 

2018 anger den regionala strategiska 

inriktningen för klimat- och energiarbetet i 

Uppsala län. Åtgärdsprogrammet tar stöd av 

strategin för prioriteringar av åtgärder i 

programmet.  

Andra viktiga styrdokument i länet anger både 

specifika mål som aktörer verkar för och 

prioriterade åtgärder och investeringar. Den 

Regionala Utvecklingsstrategin (RUS) som 

Region Uppsala ansvarar för har mål för såväl 

minskade utsläpp som ökat kollektivresande.  

RUS pekar ut inriktningen för regional 

utveckling och innefattar åtaganden som 

Region Uppsala antar för att driva mot angivna 

mål.  Den regionala länstransportplanen ger 

en prioriteringsordning för investeringar i 

transportinfrastruktur i länet.  

Åtgärdsprogrammet kompletterar och 

förstärker dessa planer med åtgärder som 

reflekterar mål och åtaganden som driver mot 

klimatomställningen. 

Åtgärdsprogrammet riktar sig mot 

klimatomställning på en regional nivå.  Den 

bryggar nationella åtgärdsplaner som 

åtagande antagna inom ramen för Fossilfritt 

Sverige och mer lokala initiativ som Uppsala 

Klimatprotokoll.  Åtgärdsprogrammet är tänkt 

som ett komplement och i vissa fall en 

förstärkning till dessa program. Då 

programmen överlappar varandra kan aktörer 

vara engagerade med åtaganden i samtliga 

program.  

Programmet omfattar inte åtgärder för att 

minska effekterna av den pågående 

klimatförändringen eftersom det finns en 

separat plan för klimatanpassning med 

handlingsprogram för länet, som stöd för 

lokala planer och åtgärder 

Nulägesbeskrivning för länet 
Uppsala län har omfattande transporter, el 

och uppvärmning till bebyggelse samt ett 

betydande jordbruk, men begränsat med 

utsläppande industriverksamhet, vilket 

avspeglas i de direkta utsläppen av 

klimatpåverkande gaser, se fördelning i figur 

1. De direkta utsläppen av växthusgaser i länet 
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har minskat med 30 procent sedan 1996, 

vilket utslaget per person blir en minskning 

från 8,6 ton/person till 4,4 ton/person. Den 

sektor som minskat utsläppen mest är 

uppvärmning.  

En ökande andel av länets 

konsumtionsbaserade utsläpp sker utomlands, 

så kallad indirekt klimatpåverkan. De största 

delarna av länets indirekta klimatpåverkan 

kommer från importerade livsmedel, 

internationella flygresor, importerade 

byggmaterial som betong och stål, produkter 

av fossil plast samt elektronisk utrustning, se 

fördelning i figur 1. De totala utsläppen av 

växthusgaser orsakade av svensk konsumtion 

ligger på cirka 11 ton koldioxidekvivalenter per 

person och år enlig Naturvårdsverket 2017. 

För att kunna uppnå generationsmålet, 

miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan 

samt Parisavtalets mål behöver de 

klimatpåverkande utsläppen till följd av länets 

totala konsumtion komma ner till betydligt 

under två ton per person och år till 2050, se 

till exempel Naturvårdsverkets hemsidor om 

Sveriges miljömål och om konsumtionens 

klimatpåverkan.  

I figur 1 beskriver den streckade linjen hur de 

direkta och indirekta utsläppen från länet 

behöver minska för att nå de nationella 

klimat- och energimålen. Linjen är inte rak då 

utsläppen behöver minska kraftigt så snart 

som möjligt. 

 I länets klimat och energistrategi pekas fyra 

prioriterade områden ut där insatser krävs för 

att styra länets utsläpp mot de nationella 

energi- och klimatmålen.  De prioriterade 

områdena är: 

➢ Transporter 

➢ Energi och effekt 

➢ Förnybar energi 

➢ Indirekt klimatpåverkan

 

                                                           
6 Nationella emissionsdatabasen, 2,3 Mton CO2ekv 
1990 samt 1,6 Mton 2016. 

Figur 1. Fördelning av länets direkta och indirekta utsläpp. Den streckade linjen visar behov av 
utsläppsreducering för att uppnå de nationella energi och klimatmålen. 
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Transporter 

Transporter är de största direkta och indirekta 

utsläppsposterna för länet (personresor och 

gods-transporter). Det finns stor potential att 

minska transporternas klimatpåverkande 

utsläpp i länet exempelvis genom åtgärder 

som bidrar till minskat transportbehov, ökad 

andel resor med kollektivtrafik, ökad 

transporteffektivitet och ökad andel förnybara 

drivmedel och elektrifiering. 

Energi och effekt  
För att uppnå det nationella målet att 

energianvändningen ska vara 50% effektivare 

år 2030 krävs aktiva åtgärder inom 

effektivisering av länets transporter, 

verksamheter och fastigheter. Det finns också 

ett behov att vidta åtgärder för att minska 

verksamheter och byggnaders 

maxeffektbehov av el så att befintliga elnät 

kan nyttjas effektivt och räcka till fler 

användare.  

Förnybar energi 
Förnybar energi för el, värme och drivmedel är 

en förutsättning för att uppnå minskad 

klimatpåverkan och den nationella 

målsättningen om förnybar elproduktion och 

transportsektor. Det finns potential att öka 

länets produktion av förnybar energi från 

exempelvis solceller, biobränslen, spillvärme 

och biogas. För vindkraftsutbyggnad kan det 

finnas viss utbyggnadsmöjlighet, som dock 

behöver planeras med avseende på intressen 

från natur- och kulturmiljö, bebyggd miljö och 

försvarets intressen. 

Indirekt klimatpåverkan  
Den indirekta klimatpåverkan från länet 

behöver minska kraftigt. Även här finns stor 

potential till minskade utsläpp av 

växthusgaser genom förändrade 

konsumtionsmönster och mer klimatvänliga 

val.  Aktörer i länet kan och bör gemensamt 

sträva efter att göra det klimatbästa valet till 

det mest attraktiva valet för länsinvånarna.  

Offentlig sektor 
Offentlig sektor har en nyckelroll i länets 

klimat- och energiarbete. Att agera som 

föregångare vid upphandling och inköp av 

varor och tjänster genom att efterfråga och 

kravställa mer klimat- och energieffektiva 

alternativ, inklusive ny teknik, driver på 

utvecklingen för minskad klimatpåverkan. 

Offentlig sektor spelar en viktig roll i 

normalisering av ny teknik genom att ställa allt 

hårdare klimat och hållbarhetskrav. Samtidigt 

kan offentlig upphandling öka tryggheten i 

investeringsbeslut för näringslivet. 

 Offentlig sektor kan även agera som 

föregångare via rutiner i den egna 

organisationen samt genom att underlätta 

klimatsmarta val för de anställda. 
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Figur 2.  Åtgärdsprogrammets framtagningsprocess 

 

Framtagande och genomförande av åtgärdsprogrammet 

 

Framtagande  
Länsstyrelsen projektleder arbetet med att ta 

fram ett regionalt åtgärdsprogram för minskad 

klimatpåverkan.  

Under hösten 2018 har tre samverkansmöten, 

så kallade åtgärdsverkstäder, genomförts med 

representanter från länets näringsliv, offentlig 

och ideell sektor samt universitet 7.  

Målsättningen med verkstäderna har varit att 

gemensamt identifiera och formulera 

prioriterade och konkreta åtgärder som bidrar 

till att minska de klimatpåverkande utsläppen 

och effektivisera energianvändningen i länet.  

Utgångspunkten i arbetet har varit att 

åtgärder i programmet ska kunna genomföras 

av en aktör som är verksam i länet, vara möjlig 

att påbörja och genomföra under 

programperioden 2019–2022, samt vara 

kopplad till ett av de prioriterade områden 

                                                           
7 Deltagande organisationer vid åtgärdsverkstäder: 
Akademiska hus AB, Energikontoret i Mälardalen, 
Biogas Öst med BioDriv Öst, Ecoloop AB, Ekologiska 
Lantbrukarna i Uppland, Energikontoret i 
Mälardalen, Enköpings kommun, GE Healthcare, 
Heby kommun, Håbo kommun, Håbohus AB, 
Jordens vänner, Knivsta kommun, LRF Mälardalen, 
Martin & Servera AB, Naturskyddsföreningen i 

som utpekas i den regionala klimat- och 

energistrategin:  

➢ Transporter och arbetsmaskiner 

➢ Energi och effekt 

➢ Förnybar energi 

➢ Indirekt klimatpåverkan  

Under arbetet har förslag på åtgärder som 

görs i samverkan mellan flera aktörer i länet, 

samt har hög effektivitet och 

genomförandekapacitet uppmuntrats.  

Under de tre åtgärdsverkstädernas 

seminarium och gruppdiskussioner har cirka 

200 uppslag till åtgärdsförslag tagits fram. 

Uppslagen har bearbetats till 20 åtgärder 

inom klimat och energi. Åtgärdsförslagen 

förankrades i länets Miljö- och klimatråd i 

november 2018.  

Åtgärder 
Åtgärdsprogrammet innehåller prioriterade 
åtgärder och aktiviteter som genom sitt 
genomförande bidrar till åtgärdsprogrammets 
syfte.  

Uppsala län, NCC AB, Ramboll Sverige, Region 
Uppsala, Saint-Gobain Sweden AB, Skanska Sverige 
AB, SLU, Sveriges Åkeriföretag, Tierps kommun, 
Upplandsbygd lokalt ledd utveckling, Uppsala 
kommun, Uppsala vatten och Avfall AB, 
Vasakronan AB, WSP Sverige AB, Östhammars 
kommun 

September

• Åtgädsverkstad 1 & 2

• Insamling 
åtgärdsförslag

Oktober-November 

• Åtgädsverkstad 3

• Bearbetning av 
åtgärdsförslag

December-Mars

• Extern remiss

• Föredragning av 
åtgädsprogrammet

April

• Antagande 
åtgärdsprogram

• Tecknande av 
hållbarhetslöften

2019-2022

• Implementering och 
genomförande av 
åtgärdsprgogrammet
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Åtgärderna ger förutsättning för bred 

delaktighet och uppslutning till programmet 

av aktörer i hela länet. Flera åtgärder består 

av ett antal olika valbara aktiviteter som kan 

utföras inom ramen för åtgärden, där olika 

aktiviteter passar olika typer av aktörer. Alla 

aktörer i länet kan bidra till miljömålens 

uppfyllande, oavsett om en hör till offentlig 

sektor, näringsliv eller civilsamhälle, och 

oavsett om en verkar i tätort eller landsbygd. 

Åtgärderna i programmet utgör bara en del av 

det samlade klimatarbetet i Uppsala län. 

Tillsammans bidrar de till att vi närmar oss de 

svenska miljömålen. 

Hållbarhetslöften 
Länets aktörer uppmanas att teckna 

hållbarhetslöften med länsstyrelsen inom det 

regionala åtgärdsprogrammet för minskad 

klimatpåverkan.  

Hållbarhetslöften innebär att aktörer åtar sig 

att genomföra ett antal åtgärder i 

programmet. Löftena följs upp regelbundet. 

Genom hållbarhetslöftet tydliggörs och 

kommuniceras aktörers åtgärdsarbete. När 

aktörers åtgärdsarbete synliggörs ökar 

möjligheter till samverkan och effektivare 

resursutnyttjande.  

Genomförande och uppföljning 
Åtgärdsprogrammet för minskad 

klimatpåverkan antas av Länsstyrelsen men 

genomförandet av programmet ägs av alla 

länets aktörer som tecknar hållbarhetslöften.  

Länsstyrelsen ansvarar för regelbunden 

uppföljning av åtgärder i tecknade 

hållbarhetslöften. Resultat från uppföljningen 

delges relevanta aktörer men även till Uppsala 

läns Miljö- och klimatråd.  

En del åtgärder i åtgärdsprogrammen kan 

genomföras av enskilda aktörer, men flertalet 

utförs i samverkan mellan flera regionala 

aktörer. Länsstyrelsen inventerar befintliga 

nätverk inom ämnesområdet för att 

undersöka om åtgärdsarbetet kan integreras i 

dessa nätverk. Uppstart av nya nätverk eller 

forum för samverkan kan bli aktuellt om 

behov föreligger. 

Aktörer ansvarar själva för finansiering av 

tecknade hållbarhetslöften och för att 

åtgärdsarbetet omhändertas i den egna 

verksamheten.   

Länsstyrelsen ansvarar vid behov för 

revidering och komplettering av 

åtgärdsprogrammet under pågående 

programperiod.  
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Åtgärder 
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Åtgärder inom fokusområde transporter och 

arbetsmaskiner 
 

Transporter är de största direkta och indirekta 

utsläppsposterna för länet. För att 

transportsektorn ska bidra till att uppnå 

klimatmålen krävs kraftfulla åtgärder. Det är 

viktigt med minskat transportbehov, ökad 

transporteffektivitet och ökad användning av 

kollektivtrafik. Utöver detta behövs också 

arbete för effektivare fordon samt övergång 

till förnybara bränslen och elektrifiering för att 

nå klimatmålen. En förutsättning för denna 

utveckling är bland annat en 

samhällsplanering som gör 

transportomställningen möjlig, både i 

tätbebyggda och glesbebyggda områden. 

Tillgängligheten behöver i större utsträckning 

lösas genom effektiv kollektivtrafik och 

förbättrade möjligheter att gå och cykla. Med 

nytänkande samhälls- och klimatplanering kan 

utsläppen av växthusgaser minska samtidigt 

som människors möjligheter till ett hälsosamt 

och gott liv ökar.  

Resvanor (längd, tid, färdmedel och tidpunkt) 

är viktiga att förstå för att hitta åtgärder som 

kan påverka resebeteende på ett 

klimatpositivt sätt.   I synnerhet bör trygghet- 

och säkerhetsaspekter inkluderas i planer och 

anläggning av infrastruktur, och 

resvaneundersökningar kan användas i större 

grad för att belysa olika transportmönster och 

behov. Historiskt sett har till exempel män 

kört längre sträckor med bil och kvinnor 

använt kollektivtrafik i större utsträckning. 

Åtgärder måste formas så ingen exkluderas 

eller marginaliseras8.  

Fler som går, cyklar och åker kollektivt minskar 

utsläppen av växthusgaser. Det ger bättre 

luftkvalitet i städer och tätorter, minskat 

buller samt minskad trängsel på vägar vilket är 

eftersträvansvärt. Gång, cykel och 

                                                           
8 [komplettera med referens] 

kollektivtrafik är även effektivare sätt att 

utnyttja markytor än biltrafik och lämnar plats 

för grönska och andra viktiga 

samhällsfunktioner.  

Godstransporter behöver bli effektivare och 

ställas om till fossilfritt i samma utsträckning 

som persontransporter.  Offentlig upphandling 

och näringsliv behöver arbeta samordnat med 

leverantörer för att stegvis övergå till mer 

hållbara transporter. 

Även för arbetsmaskiner inom exempelvis 

jord- och skogsbruk är det viktigt med ökad 

andel förnybara bränslen och elektrifiering där 

det är möjligt. För arbetsmaskiner finns även 

potential för minskad klimatpåverkan genom 

produktionseffektiviseringar och förändrade 

produktionssätt.    

Åtgärder som är prioriterade att genomföra 

och samverka kring inom det strategiska 

fokusområdet transporter och arbetsmaskiner 

är: 

• Ökad gång och cykling 

• Underlätta att kombinera olika 

färdmedel och linjebyten 

• Fossilfri arbetspendling och 

möteskultur 

• Underlätta för besökare, kunder, 

föreningsaktiva att resa fossilfritt och 

förnybart 

• Elfordonspooler 

• Fossilfria tjänstefordon 

• Halvera klimatpåverkan från 

inrikestransporter 

• Halvera klimatpåverkan från 

arbetsmaskiner 

• Främja tankmöjlighet av alternativa 

drivmedel 
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Åtgärd 1. Ökad gång och cykling 

Syfte och mål 
Åtgärdens syfte är att minska klimatpåverkan 
från transporter med fossila drivmedel. Målet 
är att genom god planering öka andelen 
transporter som görs med gång eller cykel. 
 

Potentiella åtgärdsaktörer 
Kommuner, fastighetsägare, organisationer, 
företag och föreningar 

 
Bakgrund 
En hög andel av persontransporterna är korta, 

under fem kilometer, men trots det görs en 

mycket liten andel per cykel och till fots. För 

bara några år sedan var cykel en homogen 

fordonstyp, detta har förändrats på bara några 

år och dag ser vi lådcyklar, elcyklar, liggcyklar 

och transportcyklar i trafiken. 

Cykelinfrastrukturen behöver anpassas efter 

den förändrade cykelflottan för att underlätta 

transport, säker parkering samt att ladda 

elcykeln. En bra grund för att genomföra 

förändringar är att göra 

resvaneundersökningar kopplade till 

arbetsplatser, skolor och fritidsaktiviteter. Det 

är viktigt att värna om de ytor för 

spontanidrott vilket underlättar för barn att 

själv ta sig till aktiviteter.  

Utmaningarna inkluderar i nuläget 
osammanhängande cykelstråk, otrygga väg- 
och korsningslösningar och otillräckliga 
parkeringsmöjligheter för cyklar. Boverket har 
under 2018 tagit fram en exempelsamling för 
” lärande exempel på hur cykling har beaktats 
i samhällsplaneringen”. Exemplen kommer 
från olika delar av värden och kan tjäna som 
inspiration i planeringen av infrastruktur för 
cykelvägar.

  

Beskrivning av konkreta aktiviteter inom åtgärden  
Aktiviteterna omfattar medvetna insatser och en tydlig samhällsplanering som uppmuntrar till ökat 
resande till fots eller per cykel. 
Genomför minst 3 av följande aktiviteter:  
 

➢ Anlägga säkra och attraktiva parkeringsmöjligheter för cykel vid viktiga målpunkter som 

stationer, resecentra, affärer, och arbetsplatser 

➢ Öka mängden cyklar som kan tas med på tåg. 

➢ Anpassa stationer och hållplatser för att underlätta att ta med cykel på tåg och buss 

➢ Säkerställa att cykel- och gångvägar hänger ihop i stråk.  

➢ Led om cykel och gångtrafikanter på ett enkelt, säkert och tydligt sätt vid gatuarbeten  

➢ Anlägga nya gång- och cykelvägar där de saknas samt höj standarden på befintliga cykelvägar 

med cykelövergångar och belysning enligt Trafikverkets VGU. 

➢ Utforma riktlinjer för och anlägg säkra gång och cykelvägar till skolor samt säkra och 

inbjudande cykelparkeringar.  

➢ Genomför cykelfrämjande åtgärder riktade mot barn och ungdomar, gärna i samarbete med 

skolor, idrottsklubbar och andra fritidsaktiviteter.  

➢ Genomför gång- och cykelanpassning av landsväg 

➢ Iordningsställa servicepunkter för cyklar 

➢ Installera laddpunkter för el cyklar i anslutning till cykelparkeringar 

➢ Anordna cykelutbildning för vuxna 

➢ Vidta strategisk hastighetsbegränsning för motorfordon för att öka vägsträckans attraktivitet 

för gång och cykel 

➢ Prioritera snöröjning av gång-/cykelbanor framför bilväg (även utanför tätort) 

➢ Annan åtgärd 
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Åtgärd 2. Underlätta att kombinera olika färdmedel och linjebyten 

Syfte och mål 
Åtgärdens syfte är att öka antalet resenärer 
som väljer gång, cykel och kollektivt resande i 
kombination så att klimatpåverkan från 
användandet av fossila drivmedel minskar. 
Målet är att underlätta för resenärer att 
kombinera olika färdmedel. 
 

Potentiella åtgärdsaktörer 
Kommuner, Regionen 

 

Bakgrund 
Bilberoendet i Uppsala län är högt och 

resande med kollektivtrafik har varken nått 

målsättningen i den regionala 

utvecklingsstrategin eller ökat i den 

omfattning som behövs för att nå 

transportmålen.   Förutsättningar finns dock 

för att förflytta en växande andel av 

transportarbetet från bil till kollektivt resande 

i länet då 6 av 8 kommuner tjänas av järnväg 

och vägnätverket är väl utvecklat.  

Utmaningarna ligger i att göra 

kollektivresandet mer attraktivt och 

funktionsenligt, samt att möjliggöra enkla och 

trygga byten mellan färdmedel och mellan 

linjer.  I dagsläget finns ett flertal spontant 

formade bytesnoder vid till exempel kyrkor 

som ligger nära busshållplats eller tågstationer 

som uppfattas som säkra och attraktiva ställen 

att lämna alternativt färdmedel vid byte, och 

som erbjuder en trygg plats att invänta nästa 

tur.  En strategisk utbyggnad och utveckling av 

liknande noder och bytesplatser anses kunna 

bidra till ett mer funktionsenligt 

kollektivtransportnätverk där det blir lätt att 

göra rätt genom att lämna bilen hemma eller 

vid en nodpunkt eller rentav sluta använda 

privatbil.          

Beskrivning av konkreta aktiviteter inom åtgärden  
Aktiviteterna omfattar medvetna insatser och en tydlig samhällsplanering som uppmuntrar till ökat 
kollektivt resande och ökad cykelpendling.  
Genomför minst 3 av följande aktiviteter:  
 

➢ Iordningställa trygga och tillgängliga pendlarparkeringar för bil och cykel med laddmöjlighet 
och väderskyddad plats. 

➢ Identifiera viktiga knutpunkter för kollektivtrafiken utanför tätorter (för byte av färdmedel) 
➢ Upplåt mark för kollektivtrafikanläggningar och pendelparkeringar vid viktiga knutpunkter för 

kollektivtrafiken 
➢ Anta "hela resan perspektiv" i styrdokument, exempelvis utforma riktlinje i Översiktsplanen 

eller strategiskt dokument kring hur färdmedel ska kombineras 
 
➢ Matcha tidtabeller för kollektivtrafik med större arbetsplatser 
➢ Skapa attraktiv prissättning för kollektivtrafiksamverka för att integrera betalmöjligheter 

mellan färdsätt (t.ex. Genom en gemensam biljett som täcker cykelparkering, buss/tåg, 
lånecykel etc.) 

➢ Testa en interaktiv reseplanerare som låter alla trafikanter välja bästa vägen, med samtliga 
färdsätt.  

➢ Annan aktivitet 
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Åtgärd 3. Fossilfri arbetspendling och möteskultur 

Syfte och mål 
Åtgärdens syfte är att minska klimatpåverkan 
från arbetsrelaterade resor. 
Målet är att uppmuntra en fossiloberoende 
arbetspendling samt ett minskat behov av 
tjänsteresor. De tjänsteresor som behöver 
göras ska helst vara kollektiva och 
fossiloberoende.  
 

Potentiella åtgärdsaktörer 
Samtliga arbetsgivare 

 
 
 
 
 
 

Bakgrund 
Majoriteten av bilresandet i länet görs av 

arbetspendling och bilresor i tjänst.  

Rusningstrafik orsakas av trängsel då 

arbetspendlare ska till och från arbete och 

studier.  Samtidigt visar fordonsstatistik att 

bilar står parkerade runt 90% av tiden vilket 

kräver stor markåtgång för parkering. För att 

både minska klimatpåverkan från 

arbetspendling och minimera behovet av stora 

parkeringsytor krävs åtgärder som minskar 

behovet av bilburen arbetspendling och ställer 

om till effektivt och fossilfritt där pendling 

ändå behövs. 

Åtgärden finns med i Uppsala Klimatprotokolls 

utmaning C4.  

Beskrivning av konkreta aktiviteter inom åtgärden  
Genomför minst 3 av följande aktiviteter:  
 

➢ Möjliggöra för att arbeta hemifrån eller via distansarbetsplats 
➢ Underlätta för att på mindre orter använda befintliga, allmänna lokaler som t.ex. bibliotek, 

kulturhus och föreningslokaler till distansarbetsplatser och möjlighet att ladda elfordon. 
➢ Ta fram gröna resplaner och erbjud anställda förmåner om de åker kollektivt, går eller cyklar 

till jobbet.)  
➢ Erbjud resfria möten genom digitala verktyg 
➢ Genomför minst årlig uppföljning av resepolicy 
➢ Installera laddmöjlighet på personalparkering 
➢ Genomför aktivitet för anställda för fossilfri arbetspendling (ex "cykelvänlig arbetsplats", 

”vintercyklisten", "Prova på" kollektivresande 1 mån, cykelutmaning och 
kolletivreseutmaning)  

➢ Del av fossiloberoende pendlingstid räknas som arbetstid eller annan åtgärd utifrån 
resvaneundersökning  

➢ Erbjud "pendlarbuss" till arbetsplatsen  
➢ Annan aktivitet 
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Åtgärd 4. Underlätta för besökare, kunder, föreningsaktiva att resa 

fossilfritt och förnybart 

Syfte och mål 
Åtgärdens syfte är att minska klimatpåverkan 
från fossila drivmedel.  
Målet med åtgärden är att underlätta för 
besökare, föreningsaktiva och kunder att resa 
fossilfritt och förnybart till besöksmål, 
aktiviteter och evenemang. 
 

Potentiella åtgärdsaktörer 
Kommuner, handel, ideella föreningar, 

organisationer med flera.  

 

 

Bakgrund 

Uppsala län är rikt på besöksmål och har ett 

aktivt föreningsliv och utbyggd handel.  För att 

hållbart värna om de positiva effekterna av 

dessa behövs åtgärder som underlättar 

fossilfri tillgänglighet, effektiv 

transportplanering och integrering av fossilfria 

transportprinciper i planering av evenemang.  

På sikt kan åtgärder som minskar bilberoendet 

i samband med besök öka attraktiviteten av 

besöksmål och evenemang då mark frigörs 

från parkering och tillgänglighet ökar. 

Åtgärden finns i Uppsala Klimatprotokolls 

utmaning C5. 

 

Beskrivning av konkreta aktiviteter inom åtgärden  
Genomför minst 3 av följande aktiviteter:  
 

➢ Informera om fossilfria resealternativ till kunder/besökare inför besöket 
➢ Genomför resvaneundersökning 
➢ Anlägg attraktiva cykelparkeringar i anslutning till besöksmål 
➢ Genomför aktiviteter som underlättar samåkning för föreningsliv (tex idrotts- och 

kulturföreningar) 
➢ Ge rabatter för fotgängare, cyklister och kollektivresenärer 
➢ Inrätta fossilfria minibusslinjer alt beställningstjänst minibuss 
➢ Upprätta laddpunkter i anslutning till besöksmål 
➢ Annan aktivitet 
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Åtgärd 5. Elfordonspooler  

Syfte och mål 
Åtgärdens syfte är att minska klimatpåverkan 
från fossila drivmedel för personbilar genom 
ökad användning av delade elfordon. 
Åtgärdens mål är att underlätta etablering av 
elfordonspooler. 
  

Potentiella åtgärdsaktörer 
Kommuner, verksamheter, fastighetsägare 
med flera. 
 

Bakgrund 

Bilberoendet i Uppsala län är högt, och 

transportstatistik visar att körsträcka per 

fordon minskar samtidigt som körsträcka per 

person ökar. Fordon står parkerade 90% av 

tiden och allt större ytor hårdgörs och tas i 

anspråk för parkering. För att bryta dessa 

trender och möjliggöra uppfyllelse av klimat- 

och transportmålen måste bilberoendet 

minska och ett mer effektivt transportarbete 

prioriteras. Vissa trender visar på att 

fastighetsbolag integrerar poolparkering i 

nybyggen (speciellt vid förtätning i tätort) och 

att yngre generationer är öppna för minskad 

privatbilism och en bredare delningskultur, 

och pilotprojekt inom elbilpooler pekar på 

goda möjligheter att allt mer övergå från 

privatbilism till delning av fordon via olika 

poolsystem.

 

Beskrivning av konkreta aktiviteter inom åtgärden  
Genomför minst 3 av följande aktiviteter:  
 

➢ Erbjud fri/attraktiv p-plats för elfordonspooler 
➢ Vid planering reservera fysisk plats för bil- eller cykelpool 
➢ Påbörja och utvärdera bil- eller cykelpoolsprojekt (ex kommunala likt Knivsta) 
➢ Underlätta för att tjänstefordon i elfordonspooler ska kunna användas utanför tjänsten  
➢ Annan aktivitet 

 

  



 

23 
 

Åtgärd 6. Fossilfria tjänstefordon 

Syfte och mål 
Åtgärdens syfte är att minska klimatpåverkan 
från tjänsteresor.  
Målet är att påskynda omställning till fossilfria 
tjänstefordon (inklusive förmånsbilar och 
bilpooler). 
 

Potentiella åtgärdsaktörer 
Alla som tillhandahåller tjänstefordon 

Bakgrund 
Vid upphandling bör hållbarhetskrav ställas 

och bland dessa krav bör klimatpåverkan ingå. 

Med tanke på att de flesta avtal är maximalt 3 

år, bör de flesta aktörer ha möjlighet att 

teckna nya avtal under perioden 2019–2022 i 

linje med ordinarie leasing/inköpscykler. 

Med fossilfri avses Klimatbonusbil 
(www.miljofordon) och att laddhybridens 

eldrift används i kombination med förnybart 
bränsle så att driften blir minst 80% förnybar 
(regelbunden uppföljning krävs).  

Det är viktigt att organisationen är lyhörd för 

funktionalitet i vardagen där fordonen ska 

användas. Personalen behöver medverka i 

fordonsval och plan för introduktion av nya 

fordon så att laddstationer, utbildningar mm 

finns på plats inför bytet till nya fordon. 

Se regelbundet över behovet, ansvaret för och 

samordningen av tjänstefordon, 

begränsa/fasa ut användandet av egen bil i 

tjänsten. 

Åtgärden finns med i Uppsala Klimatprotokolls 

utmaning C1 och även i Fossilfritt Sveriges 

tjänstebilsutmaning. 

 

Beskrivning av konkreta aktiviteter inom åtgärden  
 

➢ Nya avtal ska senast 2022 ställa krav på att alla tjänstefordon som köps in/leasas ska kunna 
drivas med biodrivmedel och/eller el 
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Åtgärd 7. Halvera klimatpåverkan från inrikestransporter 

Syfte och mål 
Åtgärdens syfte är att halvera klimatpåverkan 
från inrikestransporter.  
Målet är att påskynda effektivisering av 
transporter samt omställning till fossilfria 
transporter. 

 
Potentiella åtgärdsaktörer 
Alla som köper eller utför inrikestransporter  

Bakgrund 
Länets utsläppsstatistik reflekterar både en 

ökad konsumtion och höga utsläpp från 

transporter.  Förutom en effektivisering av 

köpta varor och transporter bör krav kunna 

ställas på en effektiv transport med hög 

fyllnadsgrad och minimerade körsträckor samt 

allt mer fossilfria fordon och drivmedel.   

Vid upphandling bör hållbarhetskrav ställas 

och bland dessa krav bör klimatpåverkan ingå. 

Med tanke på att de flesta avtal är maximalt 3 

år, bör de flesta aktörer ha möjlighet att 

teckna nya avtal under perioden 2019–2022 i 

linje med ordinarie leasing/inköpscykler. 

Åkerier och andra företag som utför 

upphandlade och köpta transporter har 

indikerat villighet att ställa om till fossilfritt om 

detta efterfrågas av kunder.  Helst ska kraven 

ställas med en tydlig målsättning som 

leverantörer ska nå inom en rimlig tidsram, 

t.ex. genom en gradvis minskande andel fossilt 

i transporterna under avtalets gång.   

För att försäkra leverans är det även viktigt att 

ställa krav på uppföljning av utsläpp eller 

bränsleförbrukning.   

Åtgärden finns med i Uppsala Klimatprotokolls 

utmaning B1-5 samt C2. 

 

 

Beskrivning av konkreta aktiviteter inom åtgärden  
Åtagandet avser både personresor och godstransporter som organisationen utför och/eller köper in 
och inkluderar regelbunden uppföljning.  
Basår för effektivisering kan väljas på lämpligt sätt för respektive organisation (beroende på tillgång 
till data).  
Med fossilfritt avses el eller biodrivmedel enligt EU:s hållbarhetskriterier. 
 
Överväg funktionsupphandlingar som främjar effektivisering i dialog med leverantörer, ex 
samordnade godstransporter.   
 

➢ Ställ upphandlingskrav eller vidta annan åtgärd så att utförda /köpta inrikestransporter 
sammantaget är minst 50% fossilfria eller 50% mer klimateffektiva senast år 2022. 
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Åtgärd 8. Halvera klimatpåverkan från arbetsmaskiner  

Syfte och mål 
Åtgärdens syfte är att minska klimatpåverkan 
från fossila drivmedel till arbetsmaskiner. 
Målet är halverad klimatpåverkan 2022 från 
arbetsmaskiner inom bygg/anläggning, jord- 
och skogsbruk, väg- och parksskötsel etc.   

 
Potentiella åtgärdsaktörer 
Alla som köper eller utför arbete med 

arbetsmaskiner 

Bakgrund 
Länets utsläppsstatistik visar på fortsatt höga 

utsläpp från arbetsmaskiner.  Entreprenad vid 

bygg, infrastrukturanläggning samt skog- och 

jordbruk kräver användning av tunga maskiner 

där utbudet av fossilfria alternativ kan vara få.  

För att stimulera marknaden och minska 

arbetets klimatpåverkan behövs tydliga 

signaler från kunder att effektivisering och 

omställning till fossilfritt efterfrågas.   Förutom 

en effektivisering av entreprenad bör krav 

kunna ställas på ett effektivt arbete med 

minimerade körsträckor, full last samt allt mer 

fossilfria fordon och drivmedel.   

Vid upphandling bör hållbarhetskrav ställas 

och bland dessa krav bör klimatpåverkan ingå. 

Med tanke på att de flesta avtal är maximalt 3 

år, bör de flesta aktörer ha möjlighet att 

teckna nya avtal under perioden 2019–2022 i 

linje med ordinarie leasing/inköpscykler. 

Helst ska kraven ställas med en tydlig 

målsättning som leverantörer ska nå inom en 

rimlig tidsram, t.ex. genom en gradvis 

minskande andel fossila drivmedel i 

arbetsmaskiner under avtalets gång.  För att 

försäkra leverans är det även viktigt att ställa 

krav på uppföljning av utsläpp eller 

bränsleförbrukning.   

Åtagandet finns med i Uppsala 

Klimatprotokolls utmaningar B6 och B7. 

 
 

 

Beskrivning av konkreta aktiviteter inom åtgärden  
Genomför minst 2 av följande aktiviteter: 
 

➢ Kravställ i upphandling arbetsmaskiner med fossilfria bränslen 
➢ Premiera i upphandling effektiviseringsåtgärder kopplat till produktionsinriktning (effektivare 

produktionssätt inklusive jord- och skogsbruk, ecodriving mm) av köpta tjänster 
➢ Vidta egna effektiviseringsåtgärder (effektivare produktionssätt inklusive jord- och 

skogsbruk, ecodriving med mera) 
➢ Byte till fossilfria drivmedel för egna arbetsmaskiner, inklusive jord- och skogsbruk 
➢ Annan motsvarande åtgärd 

 
Basår för effektivisering kan väljas på lämpligt sätt för respektive organisation (beroende på tillgång 
till data). Med fossilfritt avses el eller biodrivmedel enligt EU:s hållbarhetskriterier. 
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Åtgärd 9. Främja tankmöjlighet av alternativa drivmedel  

Syfte och mål 
Åtgärdens syfte är att säkra 
grundförutsättningar för att kunna utföra 
fossilfria resor och transporter i länet, dvs 
tank-/laddmöjlighet av fossilfria drivmedel i 
hela länet. 
 

Potentiella åtgärdsaktörer 
Kommuner, Region Uppsala, övriga aktörer  
 

Bakgrund 
En förutsättning för att kunna köra 

klimatvänligt i länet är att det finns ladd- och 

tankmöjligheter för förnybara och fossilfria 

drivmedel.  Dessa behöver ha en god och 

funktionell spridning för att möjliggöra 

användning av fossilfria drivmedel på 

lämpligast platser samt en tydlig skyltning för 

att både öka medvetenhet om tillgången till 

olika drivmedel och underlätta för förare och 

användare.  En tydlig och väl etablerad 

infrastruktur kan påskynda omställning genom 

att förmedla försörjningstrygghet av 

drivmedel.  Samtidigt är 

infrastrukturutveckling och framtagande av 

drivmedel resurskrävande och stöd behövs 

både från myndigheter som tillhandahåller bl 

a tillsyns- och bygglovsprocesser och tydliga 

signaler från marknad och brukare att 

placering och drivmedelsval är lämpliga.  

Åtagandet innebär medvetna insatser och en 

tydlig samhällsplanering.  

Länets kommande infrastrukturplan för el- och 
biodrivmedel kan vara ett stöd i arbetet. 
Samarbete över kommungränserna ökar 
möjligheter till kostnadseffektiva lösningar. 

Vätgas räknas som förnybart drivmedel om 

vätgasen är framställd med förnybara 

energislag, t ex ”grön el” via elektrolys.  

 

Beskrivning av konkreta aktiviteter inom åtgärden  
Genomför minst 3 aktiviteter (offentlig aktör) alternativt minst 1 aktivitet (övriga aktörer) av:  
 

➢ Identifiera lämpliga etableringsplatser för tankmöjligheter för förnybara drivmedel (t ex i 
anslutning till servicepunkter på landsbygd) och inkludera dessa i ÖP 

➢ Ge förtur till bygglov för laddstationer, biodrivmedelsstationer- och produktion inklusive 
vätgas 

➢ Inrätta tankstation för fossilfria drivmedel alternativt komplettera befintlig tankstation med 
fossilfritt alternativ 

➢ Inrätta alt. förbered för laddstationer 
➢ Annan aktivitet inklusive informations- och utbildningsinsatser, skyltning, kartor etc. 
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 Åtgärder inom fokusområde energi och effektanvändning 
 

All energiutvinning innebär 

miljöpåverkan och ett löpande 

arbete med energieffektivisering är därför 

viktig för att hushålla med energi och minska 

klimatpåverkan från energiframställning. En 

vägledande princip för både trafik och för 

energianvändning i bebyggelse och 

verksamheter är att effektivisering bör ske 

först, och därefter byte av bränsle och teknik.  

Ett växande län med exempelvis ökad 

elektrifiering av transportsektorn innebär 

ökad belastning på elnäten. Belastningen är 

ojämn och under så kallade effekttoppar kan 

elnäten vara en begränsande faktor för att 

ansluta nya elanvändare. Även utbyggnad av 

förnyelsebar elproduktion via solceller och 

vindkraft bidrar till denna belastning.  Att 

minska verksamheter och byggnaders 

maxeffektbehov av el är därför prioriterat för 

att befintliga elnät ska nyttjas effektivt och 

räcka till fler användare. Åtgärder som är 

prioriterade att genomföra och samverka 

kring inom det strategiska fokusområdet 

energi och effektanvändning är: 

• Minska energi - och effektanvändning 

för fastigheter och verksamheter 

• Minska effekttoppar för el 
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Åtgärd 10. Minska energi - och effektanvändning för fastigheter och 

verksamheter  

Syfte och mål 
Åtgärdens syfte är att minska klimat- och 
miljöbelastningen från energianvändning samt 
öka resursutnyttjandet för befintliga elnät. 
Målet är att minska energianvändningen i 
relation till verksamheten, samt minskat 
maxeffektbehov. 
 

Potentiella åtgärdsaktörer 

Fastighetsägare och produktionsverksamheter 

Bakgrund 
Energieffektivisering är ett etablerat område 

där det finns mycket stöd och bidrag att ta 

hjälp av, t ex olika projekt med bland annat 

Energikontoret Mälardalen och de kommunala 

energi- och klimatrådgivarna samt coacher för 

energieffektivisering. Det finns också råd och 

stöd på Energimyndighetens hemsida. Att det 

momentana uttaget av energi – effektuttaget 

– också är av betydelse blir tydligt om man tar 

exemplet laddning av elbilar: laddningen går 

fortare med snabbladdare, men dessa tar mer 

av eldistributionsnätens samtidiga 

elöverföringskapacitet vilket gör att inte lika 

många användningar ”får plats på nätet”. 

Genom att fördela eluttaget över dygnet på 

ett jämnare sätt utnyttjas elnätet mer 

resurseffektivt. Verksamheter kan också se om 

de kan minska sitt effektuttag generellt eller 

stänga av viss utrustning under de timmar per 

år då nätet är extra belastat, t ex de kallaste 

vinterdagarna. Bebyggelse kan minska sitt 

eluttag genom att gå från eluppvärmning till 

värmepumpar eller när/fjärrvärme. Om 

när/fjärrvärme är anslutet till byggnaden idag 

innebär det en ökad elanvändning om 

uppvärmningssystemet byts till eldriven 

värmepump (med elpatron för de kallaste 

dagarna). Med energianvändning avses den 

energi som byggnaden behöver tillskott med, 

dvs från utanför byggnadens klimatskal. Energi 

från solfångare och den värme som hämtas 

från utomhusluft eller mark etc ska alltså 

räknas med (till skillnad från nuvarande regler 

i BBR, Boverkets byggregler). Det finns 

möjlighet till samarbete med Energikontoret, 

Klimatprotokollets fokusgrupp energi m.fl. 

Åtgärden finns delvis med i Uppsala 
Klimatprotokolls utmaning A4.

 

Beskrivning av konkreta aktiviteter inom åtgärden  
➢ Gör energi - och effektkartläggning med åtgärdsplan inklusive besparingsmål för huvuddelen 

av organisationens fastigheter och/eller verksamheter. 
➢ För aktörer som ej äger egen fastighet kan åtgärd vara att ställa krav på fastighetsägare i ex 

upphandling av lokaler el i omförhandling av lokaler. 
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Åtgärd 11. Minska effekttoppar för el 

Syfte och mål 
Åtgärdens syfte är att minska belastningen på 
elnäten och på så sätt få utrymme för t ex 
ökad elektrifiering av fordon (laddpunkter 
etc). Målet är att få ett dynamiskt samspel 
mellan elproduktion och elefterfrågan så att 
befintliga elnät räcker till fler användare. 
 

Potentiella åtgärdsaktörer 

Alla aktörer med rådighet över byggnaders 

eller verksamheters elförbrukning. 

 

 

 

 

Bakgrund 

Vissa timmar på året kan elnäten vara en 

begränsande faktor för att ansluta nya 

elanvändare. Effekttoppar för elanvändningen 

kan minskas genom att man styr undan eller 

stänger av delar av sin elanvändning under de 

timmar på dygnet som är mest belastade, 

vanligen morgon och kväll under de kallaste 

vinterdagarna.  

Arbetet med minskade effekttoppar kan både 

ske hos enskilda större verksamheter eller hos 

många små som går samman i ett 

projekt/samarbete eller avtal. Exempel på 

projekt som pågår är VäxEl hos Upplands 

Energi och andra projekt är under uppstart. 

Åtgärden finns delvis med i Uppsala 

Klimatprotokolls utmaning A5.  

Beskrivning av konkreta aktiviteter inom åtgärden  
Genomför aktiviteter för minskat maxeffektbehov av el för verksamheten eller byggnaden, genom att 
exempelvis:  
 

➢ Styra elbehovet över dygnet för ventilation, elbilsladdning etc. så att högbelastade timmar 
avlastas 

➢ Delta i projekt som bidrar till efterfrågeflexibilitet, dvs. minskad elanvändning när efterfrågan 
är som störst och tvärtom   

➢ Lagra el i batterier eller motsvarande 
➢ Annan aktivitet med samma syfte som åtgärden 
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Åtgärder inom fokusområde förnybar energi 
 

För att motverka 

klimatförändringarna och nå 

klimatmålen behövs en fullständig omställning 

av el-, värme- och transportsektorerna.  

Uppsala försörjs redan idag med el och värme 

med låg klimatpåverkan, men i dagsläget är 

systemet inte hållbart på sikt. Flera stora 

utmaningar påverkar möjligheterna att nå 

målen i länet: i elsektorn måste kärnkraften 

ersättas med andra fossilfria alternativ vid 

avveckling och systemmässigt blir det viktigt 

att ta hänsyn till den ökade elektrifiering som 

anses behövas för att ställa om från fossil 

uppvärmning, fossil-drivna processer och 

drivmedel.  En effektivare och fossilfri 

värmesektor kommer att behöva 

effektivisering genom bl.a. tillvaratagande av 

spillvärme (och -kyla), nya förnybara 

energikällor och bättre integration i 

energisystemet.  Inom transportsektorn  

 

 

behöver produktion av förnybara drivmedel 

öka avsevärt för att förse både existerande 

och kommande fordonsflottor med 

kompatibla förnybara drivmedel.    

Effektivisering och resurshushållning bör styra 

omställningen eftersom det finns begränsade 

förnybara resurser att exploatera hållbart och 

för att undvika överdimensionering av 

investeringar.      

Åtgärder som är prioriterade att genomföra 

och samverka kring inom det strategiska 

fokusområdet förnybar energi är: 

• Ökad andel återvunnen eller förnybar 

energi 

 

  



 

31 
 

Åtgärd 12. Ökad andel återvunnen eller förnybar energi 

Syfte och mål 
Åtgärdens syfte är att minska miljö- och 
klimatpåverkan genom att öka andelen 
förnybar energi.  
Målet är att öka andelen återvunnen eller 
förnybar energi. 
 

Potentiella åtgärdsaktörer 

Alla  

Bakgrund 

År 2030 ska Sveriges fordonsflotta vara 

fossiloberoende, år 2040 ska elproduktionen i 

Sverige vara 100 procent förnybar och år 2045 

ska Sverige vara klimatneutralt.   

För att möjliggöra en hållbar omställning 
kommer produktionen av förnybar el behöva 
öka, kanske framförallt i form av sol- och  

 

vindkraft samt kraftvärme, för att kunna täcka 
upp utfasningen av kärnkraften. Det kan även 
finnas potential i så kallade strömmande 
vattenkraft som inte utgör vandringshinder för 
fisk.  

Drivmedel från förnybara källor är kritiskt för 
möjligheterna att kunna nå målet om -70% 
klimatpåverkan från transporter år 2030 
jämfört med 2010.  

Spillvärme (nyare uttryck restvärme) kan 
tillvaratas t ex värme från datorhallar eller kyl- 
och frysanläggningar kan värma byggnader 
eller uppgraderas till när/fjärrvärme, dock bör 
beaktas att bebyggelsens elbehov inte bör öka 
(så att inte maxeffektbehovet av el ökar).  

Kyla kan betraktas som en form av värme i 

detta sammanhang. 

 

Åtgärden finns delvis med i Uppsala 

Klimatprotokolls utmaningar A6 och A7.  

 

Beskrivning av konkreta aktiviteter inom åtgärden  
Genomför investering i tillvaratagande av spillvärme eller i ny produktion av förnybar el, värme eller 

drivmedel till exempel:  

➢ Tillvarata spill-/restvärme eller andra spill-/restenergier, helst utan att öka verksamhetens 

användning av el 

➢ Installera solceller 

➢ Främja vindkraft 

➢ Byt från olja till förnybart bränsle 

➢ Investera i produktion av biogas eller andra förnybara drivmedel 

➢ Investera i kraftvärme med förnybara bränslen 

➢ Installera strömmande vattenkraft  

➢ Annan investering i produktion av förnybar el, värme och drivmedel 
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Åtgärder inom fokusområde indirekt klimatpåverkan 
 

En betydande del av länets 

klimatpåverkan kommer 

från varor och tjänster som producerats 

utanför länet, och även landets gränser, så 

kallad indirekt klimatpåverkan. En minskning 

av denna miljöpåverkan är därför betydelsefull 

för att nå Generationsmålet och de nationella 

miljökvalitetsmålen.  

De största delarna av länets indirekta 

klimatpåverkan är importerade livsmedel, 

internationella flygresor, importerade 

byggmaterial som betong och stål, produkter 

av fossil plast samt elektronisk utrustning. En 

särskild kategori av indirekt klimatpåverkan är 

kapitalplaceringar, där indirekt ägarskap via 

pensionsfonder etc. sker i mer eller mindre 

klimatpåverkande verksamheter, där aktiva 

val kan göra stor skillnad. 

Offentlig sektor kan agera som föregångare 

för klimatsmarta val både i upphandling och 

inköp av varor och tjänster, men även via 

rutiner i den egna organisationen samt genom 

att underlätta klimatsmarta val för de 

anställda.  

Inom privatkonsumtion måste samhället röra 

sig mot minskad materiell konsumtion samt 

ökad andel vegetarisk mat. Trenden med ökat 

utrikesresande med flyg måste brytas och 

flygande kompletteras och ersättas med mer 

klimatsmarta resor och semestrar.  

Att förändra trender i konsumtion kan 

upplevas utmanande då konsumtion är intimt 

förknippad med tillväxtekonomi och 

värderingar. Ett sätt att påverka 

konsumtionsmönster kan vara att fånga upp 

och förstärka trender som uppmuntrar till mer 

klimatsmarta val, till exempel öka andelen 

varor som köps begagnade och antalet 

semestrar lokalt och regionalt. Aktiviteter 

inom åtgärder bör motverka könsstereotypa 

föreställningar om livsstil och 

konsumtionsmönster. 

Ibland sammanfattas klimatsmart livsstil med 

genomtänkta förändringar för ”biffen, 

bostaden, bilen, beachen, börsen”.  

Åtgärder som är prioriterade att genomföra 

och samverka kring inom det strategiska 

fokusområdet förnybar energi är: 

• Minskad klimatpåverkan från bygg och 

anläggningsprojekt 

• Minska klimatpåverkan från måltider 

• Inspirera till klimatsmart livsstil 

• Synliggör klimat, energi och hållbar 

utveckling i skolan  

• Utbildnings- och informationsinsatser 

för beslutsfattare  

• Stimulera klimatklok produktion och 

konsumtion genom exempelvis 

cirkulära affärsmodeller och 

delningsekonomi 

• Fossilfria investeringar och 

kapitalplaceringar 

• Fasa ut fossil plast 

 

 

  



 

33 
 

Åtgärd 13. Minskad klimatpåverkan från bygg- och anläggningsprojekt  

Syfte och mål 
Åtgärdens syfte är att minska klimatpåverkan 
från byggnaders livscykel.  
 
Målet är att ge tydlig kravställning på 
beräkning samt minskning av klimatpåverkan 
från material, uppförande och driftsfas 
(inklusive uppföljning). 
 

Potentiella åtgärdsaktörer 
Beställare av bygg- och anläggningsprojekt, 
Byggföretag och anläggningsföretag,  
 

Bakgrund 
Byggnader ska ha liten klimat- och 

miljöpåverkan från såväl material och 

byggprocessen som från dess drift.  

Klimatpåverkan från byggskedet kan halveras 

till 2030 jämfört mot dagsläget9. Boverket 

föreslår att krav införs på klimatdeklaration av 

byggnader i ett livscykelperspektiv10 samt en  

 

nationell databas med generiska klimatdata 

för byggsektorn.  

Att minska utsläppen under byggprocessen är 

viktig då dess andel av utsläppen ökat i takt 

med att utsläppen från driften an byggnader 

har minskat, även i absoluta tal står utsläpp 

från byggprocesser och material för en 

ansenlig del av de totala utsläppen. Även vid 

renovering samt om/tillbyggnation bör 

klimatpåverkan från material och 

renoveringsprocess få ökat fokus.  

Klimatpåverkan ska beräknas med 

livscykelmetodik enligt gängse standarder i 

branschen, se ex Boverkets vägledningar. 

Möjlighet till samarbete med branschaktörer 

och Klimatprotokollets fokusgrupp 

"Byggmaterialval" och 

Upphandlingsmyndigheten samt Boverket. 

Åtgärden finns delvis med i Uppsala 

Klimatprotokolls utmaning D4. 

Beskrivning av konkreta aktiviteter inom åtgärden  
 

➢ Som beställare ställa upphandlingskrav på beräkning och minskning av klimatpåverkan från 
bygg- och anläggningsprojekt 

➢ Som ansvarig för planering, utforma byggnader så att klimatpåverkan från såväl 

byggprocessen som driften blir minimala. 

➢ Vid större byggprojekt underlätta för etablerande av materialpool 
➢ Som konsult och byggbolag beräkna klimatpåverkan från byggnation och anläggning med 

livscykelmetodik enligt gängse standarder i branschen, tillexempel Boverkets vägledningar 
samt erbjuda ett klimatvänligare alternativ vid nybyggnation och anläggning.  

➢ Anordna kompetenshöjande åtgärder i samarbete med branschaktörer och 
Klimatprotokollets fokusgrupp "Byggmaterialval" och Upphandlingsmyndigheten samt 
Boverket.  

➢ Integrera kommunala klimatstrategier i planprocessen för att säkerställa minimal 
klimatpåverkan från den nybyggda miljön.  

 
 

  

                                                           
9 Bygg- och anläggningssektorns Färdplan för 
fossilfri konkurrenskraft, Fossilfritt Sverige, 2018 

10 Klimatdeklaration av byggnader, rapport 
2018:23, förslag på metoder och regler 
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Åtgärd 14. Minska klimatpåverkan från måltider  

Syfte och mål 
Åtgärdens syfte är att minska klimat- och 
miljöpåverkan från serverade måltider i länet 
genom måltidsplanering, information, 
beteendeförändringar och strategiska inköp. 
 
Målet är att genom medvetna val minska 
klimatpåverkan från serverade måltider. 
 

Potentiella åtgärdsaktörer 
Aktörer som serverar måltider såsom offentlig 

sektor, restauranger och livsmedelsföretag. 

Bakgrund 
Varje dag äter länets invånare tusentals 

måltider, bara Uppsala kommun serverar 35 

000 måltider varje dag. Genom att göra 

medvetna val av livsmedel och arbeta med 

minskat matsvinn kan måltiders påverkan på 

klimatet minska både inom och utanför länets 

gränser.  

Måltider kan påverka miljön negativt på olika 
sätt då livsmedelsproduktion bland annat 
bidrar till ökad övergödning, utfiskning, 
utsläpp av växthusgaser och användning av 
växtskyddsmedel. Livsmedelsproduktion kan 
även ha många positiva effekter på miljön, 
exempelvis det öppna odlingslandskapet och 
att bidra till ökad biologisk mångfald. 
 
Att minska mängden animaliskt protein till 
förmån för vegetariskt protein ger både 
klimat- och hälsofördelar. Det är viktigt att det 
kött som konsumeras skapar mervärden bland 
annat i form av hög djurvälfärd och biologisk 
mångfald. Eftersom produktionen i Sverige till 
stor del uppfyller detta kommer animaliska 
produkter som är producerade i länet att 
gynnas av detta åtgärdsarbete.    

 

Beskrivning av konkreta aktiviteter inom åtgärden  
Genomför minst 3 aktiviteter för att minska måltidens klimatpåverkan genom att exempelvis: 

➢ Skapa och delta i regionalt nätverk för offentliga och privata restauranger för samarbete och 

kompetenshöjning inom måltidens klimatpåverkan. 

➢ Ställ upphandlingskrav för minskad klimatpåverkan från livsmedel och livsmedelstransporter 

➢ Utveckla ett kontinuerligt arbete med mätbara mål för att minska matsvinnet i tillagning, 

förvaring och konsumtion. 

➢ Främja innovativt tänkande och utveckling hos livsmedelsaktörer inom produktion, förädling 

och distribution som innebär att matsvinn minskas, t.ex. genom att skapa och delta i nätverk. 

➢ Säkerställ att matrester som ändå uppstår kan nyttiggöras genom t.ex. biogasproduktion 

➢ Ta tillvara och förädla restprodukter inom livsmedelsindustrin som kan bli bra ingredienser i 

andra produkter. 

➢ Som restaurang erbjuda olika storlekar på portioner och erbjuda ”doggy bag”. 

➢ Gör satsning tillsammans med privata restauranger för att väcka intresse för vegetariska 

måltider och miljö- och klimatanpassning av menyer 

➢ Servera mindre men bättre kött – byt importerat kött mot regionalproducerade råvaror.  

➢ Förändra normer och skapa efterfrågan genom att beställa vegetariskt och/eller 

lokalproducerade måltider på möten och evenemang. 

➢ Använd statistiska mätprogram för att mäta och utvärdera måltidens klimatpåverkan.  

➢ Genomför insatser för att informera måltidsgäster om miljösmart och hälsosam mat, där 

barn och unga är en särskilt viktig målgrupp. 

➢ Genomför utbildning av restaurangpersonal inom matsvinn, årstids- och klimatplanerad 

matsedel, livsmedels miljöpåverkan etc. 

➢ Annan åtgärd  
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Åtgärd 15. Inspirera till klimatsmart livsstil  

Syfte och mål 
Åtgärdens syfte är att minska klimatpåverkan 
från privatkonsumtion genom aktiva val och 
beteendeförändringar hos länsinvånarna.  
 
Målet är att inspirera länsinvånarna till ett 
mer klimatsmart och hållbart liv.  
 

Potentiella åtgärdsaktörer 
Offentlig sektor, privata aktörer och 

civilsamhället 

 

Bakgrund 

Klimatpåverkan från vår konsumtion behöver 

minska. Samhället bör därför röra sig mot 

minskad materiell konsumtion till förmån för 

ökad tjänstekonsumtion samt ökad andel 

vegetarisk mat. För att uppnå  

 

 
beteendeförändringar som medför mer 
hållbara konsumtionsmönster behövs en ökad 
medvetenhet och kunskap om konsumtionens 
klimatpåverkan och om hållbara alternativ i 
kombination med förändrade normer och 
attityder.   
 
”Nudging”, som betyder ”knuffa”, är ett sätt 
att uppnå beteendeförändringar där individer 
”knuffas” i rätt riktning. Ett exempel på 
nudging är att erbjuda mindre storlek på 
tallrikar för att minska portionsstorlekar och 
därmed minska matsvinnet från exempelvis 
restauranger.  
 
 Aktiviteter och samarbetsformer i åtgärden 
kan genomföras av alla aktörer i länet som 
utifrån sin verksamhet kan och vill stimulera 
och inspirera till beteendeförändringar som 
leder till minskad klimatpåverkan från 
privatpersoner i länet.  

 

Beskrivning av konkreta aktiviteter inom åtgärden  
Genomför minst 3 aktiviteter som stimulerar till klimatsmart livsstil, exempelvis:  
 

➢ Genomför aktivitet för att öka kunskap om, och inspirera till, en mer hållbar livsstil. Ett sätt 
att göra detta är att anordna studiecirklar inom exempelvis hållbarhet och Agenda 2030. 

➢ Skapa/delta i regionalt samarbete för hållbar privatkonsumtion, t.ex. Klimathjälpen  
➢ Genomför seminariedag med klimatfrågor kopplat till konsumtion  
➢ Genomför i aktörssamverkan regionalt återkommande event inom klimatsmart livsstil 
➢ Underlätta för och inspirera fler att välja att semestra i Uppland och i Sverige som ersättning 

för utlandssemester med flyg, exempelvis genom att informera om och marknadsföra 
uppländska aktiviteter, attraktioner, resmål och deltagarevenemang. Underlätta för och 
inspirera till att åka tåg istället för flyg till europeiska resmål. 

➢ Skapa attraktivare bygder med god tillgång till natur, kultur och evenemang för att minska 
behovet av att resa långt bort på semester, samt för att attrahera besökare. 

➢ Initiera forskning om semestrande, t.ex. avseende hinder och drivkrafter för klimatsmarta 
alternativ samt ekonomiska konsekvenser av att svenskar i större utsträckning skulle välja att 
semestra i Sverige. 

➢ Uppmuntra invånarnas matintresse genom att lyfta fram matens värde från jord till bord så 
att människor värnar om råvarorna och minskar matsvinnet. Ett sätt att göra detta är att fler 
människor får en egen upplevelse av hur mat produceras. 

➢ Skapa direkt återkoppling till klimatsmart agerande för länsinvånarna. Ett exempel att göra 
detta är att löpande visa antalet passerande cyklister på digital tavla som vid Hamnspången i 
Uppsala. 

➢ Efterfråga energieffektivisering och gröna energikällor 
➢ Anordna återkommande klädbytardagar 
➢ Genomför annan aktivitet med samma syfte som åtgärden 
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Åtgärd 16. Synliggör klimat, energi och hållbar utveckling i skolan 

Syfte och mål 
Syftet med åtgärden är att integrera 
hållbarhetsfrågor i den ordinarie 
undervisningen och det dagliga arbetet i 
skolan.  
 
Målet är att skapa förutsättningar för löpande 
fortbildning av pedagoger inom hållbar 
utveckling.  
 

Potentiella åtgärdsaktörer 
Kommuner, Enskilda skolor, SLU, Uppsala 

Universitet 

 

Bakgrund 
Som morgondagens beslutfattare, 

medborgare och konsumenter är barn och 

ungdomar en viktig målgrupp i det 

förändringsarbete mot ökad hållbarhet som 

samhället står inför. Genom att lyfta Lärande 

för hållbar utveckling i förskola och skola 

skapas ökade förutsättningar för kunskapslyft 

och förändrade beteenden inom hållbar 

utveckling inte bara hos elever utan även hos 

familjer och närsamhällen.  

 

Beskrivning av konkreta aktiviteter inom åtgärden 
Genomför minst 3 av följande aktiviteter:  
 

➢ Säkerställ fortbildning av pedagoger inom Lärande för hållbar utveckling 
➢ Tillsätt koordinator inom Lärande för hållbar utveckling i kommun, skola eller lärosäte, ex. i 

syfte att samordna större utbildningsprojekt inom Lärande för hållbar utveckling 
➢ Ge utrymme för pedagogers deltagande i regionala nätverk inom Lärande för hållbar 

utveckling 
➢ Tillsätt resurs på lärosäte med fortbildningsansvar för pedagoger i länet inom Lärande för 

hållbar utveckling, ex. i syfte att nå ut med aktuella forskningsresultat inom området 
➢ Genomför 1 kommungemensam studiedag per termin inom Lärande för hållbar utveckling 
➢ Genomför årlig temadag för elever inom lärande för hållbar utveckling, ex. inom klimatklok 

konsumtion, Agenda 2030 etc.  
➢ Annan aktivitet med samma syfte som åtgärden. 
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Åtgärd 17. Utbildnings- och informationsinsatser för beslutsfattare  

Syfte och mål 
Syftet är att minska klimatpåverkan från 
politiska beslut. 
 
Målet med åtgärden är att öka beslutsfattares 
kunskap inom klimat och hållbarhet. 
 

Potentiella åtgärdsaktörer 
Länets kommuner, Region Uppsala, politiska 

partier, SKL 

 
 
 
 
 

Bakgrund 
Samhället och den lokala och regionala 

planeringen behöver anpassas till en mer 

hållbar och cirkulär utveckling. För att kunna 

uppnå internationella åtaganden och lokala 

mål krävs informerade beslut som leder väg 

mot ett mer resurseffektivt samhälle. 

Beslutsfattare generellt, och politiker i 

synnerhet. Politiker på lokal, regional och 

nationell nivå har en viktig del i att leda ett 

sånt arbete. För att nå långt i klimatarbetet är 

det viktigt att det finns forum för dialog, 

lärande och samverkan på alla nivåer mellan 

region, kommun och stat men också forum för 

möten mellan politiker och sakkunniga. 

 

 
 

Beskrivning av konkreta aktiviteter inom åtgärden 
 

➢ Medverka i en regional arbetsgrupp för att fram utbildningspaket för nya politiker avseende 
klimat och klimatpåverkan. 

➢ Skapa ett dialog- och nätverksforum för experter, politiker på lokal och regional nivå. 
➢ För varje beslut ta ställning till och redovisa om det ökar klimatpåverkan jämfört med 

alternativen. 
➢ Sätt upp mål som följs upp för minskad drivmedelsförbrukning och annan fossil användning i 

verksamheten. 
➢ För in som en del av beslutsunderlaget en bedömning av den klimatpåverkan som det 

politiska beslutet får.  
➢ Följ upp och redovisa förändringar i koldioxidutsläpp. 
➢ Annan aktivitet med samma syfte som åtgärden. 
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Åtgärd 18. Stimulera klimatklok produktion och konsumtion genom 

exempelvis cirkulära affärsmodeller och delningsekonomi  

Syfte och mål 
Åtgärdens syfte är att minska klimatpåverkan 
från produktion och konsumtion. 
 
Målet är att stimulera klimatklok produktion 
och konsumtion genom cirkulära 
affärsmodeller och delningsekonomi. 
 

Potentiella åtgärdsaktörer 
Offentliga organisationer, Företag och 

Civilsamhället. 

Bakgrund 
En utveckling av tjänstesektorn kan bidra till 

att varor kan få en längre livslängd genom att 

de repareras, renoveras och uppdateras med 

ny tekniska möjligheter. Tillsammans med en 

ökad digitalisering kan nya affärsmöjligheter 

växa fram, exempelvis inom delandeekonomi. 

Detta kan bidra till en ökad integration mellan 

människor, men också mellan olika branscher 

och företagsformer, samtidigt som 

klimatpåverkan minskar. 

Cirkulär ekonomi bygger på 
kretsloppstänkande där resurser recirkuleras 
till skillnad mot linjärt resursutnyttjande. Ett 
exempel är att utveckla produkter med lång 
livslängd och möjlighet till reparation och 
återanvändning flera gånger.  
 
Delningsekonomi är när man delar, hyr och 
lånar saker eller hyr in tjänster istället för att 
äga själv. 

 

Beskrivning av konkreta aktiviteter inom åtgärden  
Genomför minst en aktivitet för att stimulera klimatklok produktion och konsumtion genom att 
exempelvis: 
 

➢ Främja cirkulära affärsmodeller vid affärsutvecklingsinsatser och gör en uppskattning av 
klimatnytta. 

➢ Skapa och delta i nätverk för att utveckla hållbara affärsmodeller. 
➢ Nyttja upphandling som ett verktyg att främja cirkulära affärsmodeller, exempelvis genom 

att kravställa att produkter ska gå att lagas och/eller recirkuleras. Öka efterfrågan på att hyra 
produkter istället för att köpa. Funktionsupphandling, där tillverkaren behåller ägandet av 
produkter som hyrs ut, ger goda förutsättningar för uppdatering och materialbesparingar. 

➢ Initiera innovationsupphandlingar för att skapa efterfrågan på nya sätt att lösa behov av 
produkter eller utveckla en tjänst som inte finns idag. 

➢ Ge tillgång till resurser som finns i organisationen/samhället till andra aktörer när de inte 
används inom den ordinarie verksamheten (exempelvis lokaler, bilar). 

➢ Gör en kartläggning om vad som skulle kunna delas inom den egna organisationen, både 
organisatoriskt och till andra aktörer och privatpersoner.  

➢ Genomföra minst en kommunikationsinsats där goda exempel och förebilder inom cirkulära 
affärsmodeller och delningsekonomi lyfts fram.  

➢ Annan aktivitet. 
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Åtgärd 19. Fossilfria investeringar och kapitalplaceringar 

Syfte och mål 
Åtgärdens syfte är att minska klimatpåverkan 
från investeringar och kapitalplaceringar 
 
Målet är att styra medel från fossil till fossilfri 
och hållbar verksamhet.  
 

Potentiella åtgärdsaktörer 
Alla med investeringar och kapitalplaceringar 

 

 

 

 

 

Bakgrund 

Kapital kan sägas ha klimatpåverkan beroende 
på var det är placerat. Överflyttning av medel 
som pensionsfonder etc. till verksamheter 
som är eller går över fossilfrifri verksamhet 
eller arbetar med energieffektivisering bidrar 
kraftfullt till förändring för mindre 
klimatpåverkan.  
 
Exempel på aktiviteter är att organisationen 
gör en kartläggning över nuvarande 
placeringar och investeringar samt tar fram en 
placeringspolicy med klimatkriterier. 
Investeringarna bör ske i hållbara lösningar, ex 
gröna obligationer och innovationslösningar.  
 

Åtgärden finns med i Uppsala Klimatprotokolls 

utmaning E2. 

Beskrivning av konkreta aktiviteter inom åtgärden  
 

➢ Genomför aktiviteter för att säkerställa att organisationen enbart har fossilfria investeringar 
och kapitalplaceringar (ex pensionsfonder) senast 2022.  
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Åtgärd 20. Fasa ut fossil plast 

Syfte och mål 
Åtgärdens syfte är att minska miljö- och 
klimatpåverkan genom att fasa ut fossil plast. 
 
Målet är att fasa ut fossil plast genom minskad 
användning av plast samt byte till återvunna 
eller förnybara alternativ. 
 

Potentiella åtgärdsaktörer 
Alla 

Bakgrund 
Plast är en viktig del av det moderna 

samhället, t ex i förpackningar som bevarar 

livsmedel och många andra tillämpningar som 

medicin, hygien, IT osv. Plast produceras idag 

nästan uteslutande från fossila råvaror, vilket 

gör att förnybara råvaror för plast behöver 

främjas t ex i upphandlingar.  

En viktig del av cirkulär ekonomi är att 
premiera användning av återvunnet material 
där så är möjligt, samt att se till att 
materialåtervinningen fungerar i den egna 
verksamheten. Varor behöver som designas 
för att kunna materialåtervinnas vilket också 
innebär att det inte kan ingå skadliga ämnen.  

När plasten har materialåtervunnits ett antal 

gånger kan den gå till energiåtervinning för 

fjärrvärme, och ger då inte klimatpåverkan om 

plastråvaran är förnyelsebar. 

 

Åtgärden finns med i Uppsala Klimatprotokolls 

utmaning E1. 

 

 

Beskrivning av konkreta aktiviteter inom åtgärden  
Genomför minst tre av följande aktiviteter: 

➢ Delta i nätverk för plastsubstitution, ex Uppsala Klimatprotokolls projekt "Jakten på plasten" 
➢ Genomför kartläggning av verksamhetens plastkonsumtion 
➢ Genomför kartläggning av alternativa material för att ersätta nuvarande plastanvändning 
➢ Köp in eller ställ upphandlingskrav på återvunnen eller förnybar plast 
➢ Ta bort eller byt ut den största, eller minst 5 viktiga/större, produktgrupper senast 2022 
➢ Annan aktivitet 
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Bilaga 1. Åtgärdsprogram för miljömål i Uppsala län  
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Inledning 

Syfte med åtgärdsprogram och 

länsstyrelsens uppdrag 
Hösten 2015 enades FN:s generalförsamling 
om en gemensam plan för framtiden genom 
att anta Agenda 2030 innehållande 17 globala 
mål för hållbar utveckling. Sedan dess 
förväntas agendan vara vägledande för såväl 
beslut inom FN som för alla medlemsnationer. 
Bakom beslutet ligger insikten om att vi idag 
är den första generationen som kan utrota 
fattigdomen, och sannolikt den sista som kan 
stoppa klimatförändringarna. Det finns också 
en bred uppslutning om att ekonomisk, social 
och miljömässig hållbarhet är beroende av 
varandra. De 17 globala målen (figur 3) med 
sammanlagt 169 delmål handlar om att bygga 
en rättvisare och mer jämställd värld inom 
planetens gränser. De globala målen ska 
balansera och integrera de tre dimensionerna 
av hållbar utveckling: den 
ekonomiska, den sociala och den ekologiska. 
 
Den svenska ambitionen är att vara 
internationellt ledande i arbetet med att nå en 
hållbar utveckling och bli ett av världens första 
fossilfria välfärdsländer, som visar vägen till 
hur minskade utsläpp kan kombineras med 
ekonomisk tillväxt, jobb och välstånd.  
 
Sveriges miljömål består av ett 
generationsmål, 16 miljökvalitetsmål samt 17 
etappmål inom områdena avfall, biologisk 
mångfald, farliga ämnen och klimat. 
Miljömålen är beslutade av riksdagen och är 
de nationella mål som bidrar till att vi uppnår 
den ekologiska dimensionen av de globala 

hållbarhetsmålen. Sveriges miljömål beskriver 
det tillstånd som miljöarbetet ska leda till, och 
visar även vad Sverige ska göra nationellt och 
internationellt för att bidra till att genomföra 
den ekologiska dimensionen av Agenda 2030.  
 
Trots att miljöarbetet varit framgångsrikt inom 
många områden är nuvarande åtgärder inte 
tillräckliga för att nå miljömålen vare sig 
nationellt eller i Uppsala län. På flera områden 
går utvecklingen åt rätt håll, men 
åtgärdstakten är inte tillräckligt hög och 
naturens återhämtning går inte tillräckligt fort. 
Det finns därför ett behov av att öka takten i 
genomförandet av konkreta åtgärder för att 
uppnå miljömålen. 
 
Länsstyrelsen upprättar och genomför 
regionala åtgärdsprogram för att öka takten i 
genomförandet av åtgärder som bidrar till att 
länets miljötillstånd förbättras och miljömålen 
nås. Det är en del av Länsstyrelsens 
regeringsuppdrag med att vägleda och 
samordna arbetet med att miljömålen.  

I framtagandet av åtgärdsprogrammen har 
Länsstyrelsen valt att fokusera på fyra olika 
ämnesområden och planerar att ta fram 
regionala åtgärder för ett ämnesområde i 
taget. Dessa ämnesområden omfattar 
tillsammans arbetet med samtliga svenska 
miljömål som länet berörs av.  Åtgärderna för 
respektive ämnesområde sammanställs i ett 
åtgärdsprogram med en fyraårig 
genomförandeperiod. 

Figur 3  De 17 globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 
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Programmen förväntas öka takten i 
genomförandet av åtgärder genom att aktörer 
åtar sig att genomföra åtgärder ur 
programmen och att genomförandet följs upp 
regelbundet. Programmen stimulerar även till 
ökad samverkan inom miljöarbetet där länet 
kan nå en större förändring när olika regionala 
aktörer arbetar tillsammans mot samma mål.  

Mycket bra miljöarbete pågår redan i Uppsala 
län. Det finns ett stort engagemang hos såväl 
offentliga verksamheter, universitet, näringsliv 
som enskilda individer för att minska 
miljöpåverkan och hitta långsiktigt hållbara 
lösningar. Genom åtgärdsprogrammen 
fokuseras denna drivkraft så att länet 
gemensamt flyttar fram positionerna i 
miljöarbetet. 

Ett samlat och kraftfullt regionalt och lokalt 
ledarskap är avgörande för att nå miljömålen. 
2017 bildades Uppsala läns Miljö- och 
klimatråd på strategisk nivå för att ytterligare 
stärka samverkan och ge förutsättningar för 
att möta de utmaningar som följer av att vara 
ett län i stark tillväxt.  En god samverkan i 
länet skapar en bra grund för att utveckla de 
ekonomiska, sociala och miljömässiga 
dimensionerna av hållbar utveckling. 

En av rådets främsta uppgifter blir att vara 
aktiv i framtagande och genomförande av 
åtgärdsprogram för miljömål, klimat- och 
energistrategi samt handlingsplan för grön 
infrastruktur. Rådet är också en viktig arena 
för fördjupad analys och samsyn kring länets 
miljöutmaningar. 

Medlemmar i rådet är kommuner, 
myndigheter och organisationer som genom 
sin verksamhet har stor påverkan på länets 
miljöutveckling. 

Avgränsningar  
En hållbar utveckling i Uppsala län handlar om 

både miljömässig, social och ekonomisk 

hållbarhet. De fyra åtgärdsprogrammen är 

inriktade på den miljömässiga dimensionen 

genom att miljömålen står i fokus. Vid 

framtagandet av åtgärder beaktas även de 

andra två hållbarhetsaspekterna i den mån 

det är möjligt. 

Det regionala tillväxtarbetet har stor 

betydelse för hur miljötillståndet utvecklas i 

länet och omställningen till ett hållbart 

samhälle kan utgöra en viktig drivkraft för 

regional tillväxt. Målen i Regional 

utvecklingsstrategi för Uppsala län ligger väl i 

linje med åtgärdsprogrammet för minskad 

klimatpåverkan. När utvecklingsstrategin 

uppdateras under 2019 är det viktigt att den 

regionala utvecklingsstrategin förhåller sig till 

alla fyra åtgärdsprogram så att samtliga 

miljömål beaktas och lyfts fram i det regionala 

tillväxtarbetet. 

Länets fyra åtgärdsprogram för miljömål 

relaterar till flera andra program, 

styrdokument och lagkrav samt redan 

pågående arbete som syftar till att stärka 

miljöarbetet inom olika samhällsområden. 

Åtgärderna i respektive åtgärdsprogram 

kommer att kopplas till de insatser som redan 

görs inom området och samordnas med övriga 

länsprogram. Relevanta regionala 

styrdokument som stärker och avgränsar 

genomförandet av respektive åtgärd redovisas 

i respektive åtgärdsprogram.  

 

 

 

FAKTARUTA 

Exempel på pågående arbete som 

utgör viktiga förutsättningar för 

genomförandet av åtgärdsprogram 

för miljömål är: 

- samhällsplanering 

- tillsyn och prövning av 

miljöfarliga verksamheter 

- skydd av naturmiljöer och arter 

- restaurering av sjöar och 

vattendrag 

- vattenförvaltning 

- klimat- och energiarbete 

- landsbygdsutveckling 
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Det svenska miljömålssystemet 
Det svenska miljömålssystemet ska vara 

politiskt vägledande och består av ett 

generationsmål, 16 miljökvalitetsmål med 

preciseringar och 17 aktuella etappmål.  

Generationsmålet är ett övergripande mål 
som innebär att till nästa generation ska man 
kunna lämna över ett samhälle där de stora 
miljöproblemen är lösta. Generationsmålet är 
vägledande för miljöarbetet på alla nivåer i 
samhället. 

Miljökvalitetsmålen beskriver det tillstånd i 

den svenska miljön som miljöarbetet ska leda 

till. Preciseringarna ska förtydliga vad 

miljökvalitetsmålen innebär och används även 

som kriterier vid uppföljningen av målen. 

Etappmålen är steg på vägen för att nå 

generationsmålet och ett eller flera  

miljökvalitetsmål. De visar vad Sverige kan 

göra och tydliggör var insatser bör sättas in. 

Generationsmålet och de 16 

miljökvalitetsmålen har hittills följts upp med 

sikte på 2020, förutom miljökvalitetsmålet 

Begränsad klimatpåverkan, där målåret 

är2050. Miljömålen bidrar till att strukturera 

miljöarbetet och ger en systematisk 

uppföljning av miljötillstånd samt bedömning 

av om målen nås. Årliga uppföljningar görs, 

liksom fördjupade utvärderingar vart fjärde år.  

Uppsala län berörs av 15 av de 16 

miljökvalitetsmålen (länet berörs ej av mål 14. 

Storslagen fjällmiljö). Samtliga 

miljökvalitetsmål samt generationsmålet 

presenteras nedan: 

 
 

 

Generationsmålet 
Det övergripande målet för 

miljöpolitiken är att till nästa 

generation lämna över ett 

samhälle där de stora 

miljöproblemen är lösta, utan att orsaka 

ökade miljö- och hälsoproblem utanför 

Sveriges gränser. 

Begränsad klimatpåverkan 
Halten av växthusgaser i 

atmosfären ska i enlighet med på 

klimatsystemet inte blir farlig. 

Målet ska uppnås på ett sådant 

sätt och i en sådan takt att den biologiska 

mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen 

säkerställs och andra mål för hållbar 

utveckling inte äventyras. Sverige har 

tillsammans med andra länder ett ansvar för 

att det globala målet kan uppnås.  

Frisk Luft 
Luften ska vara så ren att 

människors hälsa samt djur, 

växter och kulturvärden inte 

skadas.  

Bara naturlig försurning                          
De försurande effekterna av 

nedfall och markanvändning ska 

underskrida gränsen för vad 

mark och vatten tål. Nedfallet av 

försurande ämnen ska inte heller öka 

korrosionshastigheten i markförlagda tekniska 

material, vattenledningssystem, arkeologiska 

föremål och hällristningar. 

Giftfri miljö                                          
Förekomsten av ämnen i miljön 

som har skapats i eller utvunnits 

av samhället ska inte hota 

människors hälsa eller den 

biologiska mångfalden. Halterna 

av naturfrämmande ämnen är nära noll och 

deras påverkan på människors hälsa och 

ekosystemen är försumbar. Halterna av 

naturligt förekommande ämnen är nära 

bakgrundsnivåerna. 
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Skyddande ozonskikt                          
Ozonskiktet ska utvecklas så att 

det långsiktigt ger skydd mot 

skadlig UV-strålning. 

 

Säker strålmiljö                                     
Människors hälsa och den 

biologiska mångfalden ska 

skyddas mot skadliga effekter av 

strålning. 

Ingen övergödning                                       

Halterna av gödande ämnen i 

mark och vatten ska inte ha 

någon negativ inverkan på 

människors hälsa, 

förutsättningar för biologisk 

mångfald eller möjligheterna till allsidig 

användning av mark och vatten. 

Levande sjöar och vattendrag              

Sjöar och vattendrag ska vara 

ekologiskt hållbara och deras 

variationsrika livsmiljöer ska 

bevaras. Naturlig 

produktionsförmåga, biologisk 

mångfald, kulturmiljövärden samt landskapets 

ekologiska och vattenhushållande funktion ska 

bevaras, samtidigt som förutsättningar för 

friluftsliv värnas. 

Grundvatten av god kvalitet   
Grundvattnet ska ge en säker och 

hållbar dricksvattenförsörjning 

samt bidra till en god livsmiljö för 

växter och djur i sjöar och 

vattendrag. 

Hav i balans samt levande kust och 

skärgård                                                         

Västerhavet och Östersjön ska ha 

en långsiktigt hållbar 

produktionsförmåga och den 

biologiska mångfalden ska 

bevaras. Kust och skärgård ska ha en hög grad 

av biologisk mångfald, upplevelsevärden samt 

natur- och kulturvärden. Näringar, rekreation 

och annat nyttjande av hav, kust och skärgård 

ska bedrivas så att en hållbar utveckling 

främjas. Särskilt värdefulla områden ska 

skyddas mot ingrepp och andra störningar 

Myllrande våtmarker               

Våtmarkernas ekologiska och 

vattenhushållande funktion i 

landskapet ska bibehållas och 

värdefulla våtmarker bevaras för 

framtiden. 

Levande skogar                                         
Skogens och skogsmarkens värde 

för biologisk produktion ska 

skyddas samtidigt som den 

biologiska mångfalden bevaras 

samt kulturmiljövärden och sociala värden 

värnas. 

Ett rikt odlingslandskap   
Odlingslandskapets och 

jordbruksmarkens värde för 

biologisk produktion och 

livsmedelsproduktion ska 

skyddas samtidigt som den biologiska 

mångfalden och kulturmiljövärdena bevaras 

och stärks. 

Storslagen fjällmiljö                           
Fjällen ska ha en hög grad av 

ursprunglighet vad gäller 

biologisk mångfald, 

upplevelsevärden samt natur- 

och kulturvärden. Verksamheter i fjällen ska 

bedrivas med hänsyn till dessa värden och så 

att en hållbar utveckling främjas. Särskilt 

värdefulla områden ska skyddas mot ingrepp 

och andra störningar. 

God bebyggd miljö                            
Städer, tätorter och annan 

bebyggd miljö ska utgöra en god 

och hälsosam livsmiljö samt 

medverka till en god regional och 

global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas 

till vara och utvecklas. Byggnader och 

anläggningar ska lokaliseras och utformas på 

ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt 
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god hushållning med mark, vatten och andra 

resurser främjas. 

Ett rikt växt- och djurliv                             

Den biologiska mångfalden ska 

bevaras och nyttjas på ett 

hållbart sätt, för nuvarande och 

framtida generationer. Arternas 

livsmiljöer och ekosystemen samt deras 

funktioner och processer ska värnas. Arter ska 

kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd 

med tillräcklig genetisk variation. Människor 

ska ha tillgång till en god natur- och 

kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som 

grund för hälsa, livskvalitet och välfärd. 

 

Framtagande och genomförande av åtgärdsprogrammen  

 

Figur 4. Framtagandeår och genomförandeperiod för åtgärdsprogram för miljömål i Uppsala län

Framtagande 
Ett regionalt åtgärdsprogram för miljömål per 

år planeras att tas fram under perioden 2018–

2021. Åtgärdsprogrammens ämnesområden 

är: 

➢ Minskad klimatpåverkan 

➢ Ekosystem och biologisk mångfald 

➢ Vatten 

➢ Samhällsutveckling 

Respektive åtgärdsprogram har en fyraårig 

genomförandeperiod.  

En projektplan med struktur för framtagande 

av de fyra åtgärdsprogrammen togs fram 

våren 2018 i samråd med länets Miljö och 

klimatråd. 

I framtagandet av respektive åtgärdsprogram 

läggs stor vikt vid samråd och dialog med 

berörda aktörer i länet. Länsstyrelsen 

inhämtar även sakkunskap inom relevanta 

områden kopplat till respektive 

åtgärdsprogram. 

Samverkansprocessen för respektive 

åtgärdsprogram och vilka aktörer som deltagit 

i processen, beskrivs i respektive 

åtgärdsprogram. De samlade åtgärderna i 

programmen är ett resultat av 

processdeltagarnas förslag. Förslagen 

förankras genom ett brett remissförfarande 

samt i länets Miljö- och klimatråd. 
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Åtgärder 
Varje åtgärdsprogram innehåller prioriterade 
åtgärder och aktiviteter som  
genom sitt genomförande bidrar till 
åtgärdsprogrammets syfte.  
 
Åtgärderna ska ge förutsättning för bred 

delaktighet och uppslutning till programmet 

av aktörer i hela länet. Åtgärderna är därför 

utformade så att olika aktörer ska kunna ta sig 

an olika åtgärder utifrån sina egna 

förutsättningar och möjligheter. 

Alla länets aktörer, oavsett om en hör till 

offentlig sektor, näringsliv eller civilsamhälle 

kan bidra till miljömålens uppfyllande.  

Åtgärderna inom de fyra åtgärdsprogrammen 

utgör bara en del av det samlade miljöarbetet 

i Uppsala län.  

Hållbarhetslöften 
Länets aktörer uppmanas att teckna 

hållbarhetslöften med länsstyrelsen.  

Hållbarhetslöften innebär att regionala 

aktörer åtar sig att genomföra ett antal 

åtgärder inom respektive åtgärdsprogram. 

Genom hållbarhetslöftet tydliggörs och 

kommuniceras aktörers åtgärdsarbete. Genom 

att synliggöra olika aktörers åtgärdsarbete 

ökar möjligheter till samverkan och effektivare 

resursutnyttjande. Löftena följs upp årligen. 

Genomförande och uppföljning av 

åtgärdsprogrammen 
Åtgärdsprogrammen antas av Länsstyrelsen 

men ansvaret för genomförandet ägs av alla 

aktörer som tecknar hållbarhetslöften. 

Länsstyrelsen ansvarar för uppföljning av 

åtgärder i de tecknade hållbarhetslöftena. 

Resultat från uppföljningen delges relevanta 

aktörer men även till Uppsala läns Miljö- och 

klimatråd. En del åtgärder i 

åtgärdsprogrammen kan genomföras av 

enskilda aktörer, men flertalet utförs i 

samverkan mellan flera regionala aktörer. För 

respektive åtgärdsprogram kommer 

Länsstyrelsen att inventera befintliga nätverk 

inom ämnesområdet för att undersöka om 

åtgärdsarbetet kan integreras i dessa nätverk. 

Uppstart av nya nätverk eller forum för 

samverkan kan bli aktuellt om behov 

föreligger. 

Aktörer ansvarar för finansiering och 

genomförande av tecknade hållbarhetslöften.   

Länsstyrelsen ansvarar vid behov för 

revidering och komplettering av 

åtgärdsprogram under pågående 

programperiod. 
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Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer 
Kristofer Kvarnström Datum SUN-2019/51 
Gatuchef 2019-01-18   
 
 
 

  Samhällsutvecklingsnämnden   
 
 

Införande av taxa för uppställning av mobil matvagn på allmän 
platsmark. 
SUN-2019/51 

Förslag till beslut 
Samhällsutvecklingsnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
besluta  
Att införa en taxa för uppställning av mobil matvagn på allmän platsmark 
att fastställa taxan till 2500 kr/3 månader och vid förnyelse 1500 kr/3 månader, 
att avgiften årligen räkans upp med PKV som Sveriges kommuner och landsting publicerar i 
oktober månad från och med 2019. 

Sammanfattning  
Kommunen har erhållit förfrågningar från företag som är intresserade av att etablera sig med 
mobila matvagnar i Knivsta och Alsike. En sådan verksamhet kan öka utbudet av färdigmat 
till försäljning och sannolikt tillföra positiva kvaliteter till gaturummet. För att administrera och 
samordna verksamheten avser kommunen att fakturera en självkostnad från företagarna. 

Bakgrund 
Omfattningen av mobila matvagnar har ökat i landet de senaste åren. I Knivsta kommun har 
intresset från aktörer varit relativt svagt, men förfrågningarna har ökat under 2018. För att 
kunna möta företagarnas intresse har kommunen för avsikt att ta fram regler och rutiner för 
att möjliggöra uppställning av mobila matvagnar på anvisade platser. Ärenden av det här 
slaget kommer att behandlas som upplåtelse av allmän platsmark och administreras av 
Gatuenheten. 

Ekonomisk konsekvensanalys 
Taxan är beräknad att täcka kostnaden för handläggarens arbetade timmar i ärendet. 
 
 Barnkonsekvensanalys  
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.  
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Emma Lundbergh   
Samhällsbyggnadschef    
 
Beslutet ska expedieras till:  
Akten 
Gatuchef 
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Barnchecklista inför beslut 

 
1. Påverkar beslutet barn? 

 
Ja  Nej  x 

 
Förklara oavsett svar. 

Verksamheten kommer inte att inkräkta på barns möjligheter att röra sig i det offentliga 
rummet. 

 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

 
2. Hur har barns bästa beaktats? 

 
 
 
 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 

 
 
 
 

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

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

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

 
 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 
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Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer 
Anna Eriksson Datum SUN-2019/26 
 2019-01-10   
 
 
 

   Samhällsutvecklingsnämnden 
 
 
 
Uppföljning av internkontrollplan för kvalitet för 
samhällsutvecklingsnämndens verksamheter 2018 
SUN-2019/26 
 
Förslag till beslut 
 
Samhällsutvecklingsnämnden beslutar  
 
att godkänna uppföljningen av internkontrollplan för kvalitet för 
samhällsutvecklingsnämndens verksamheter 2018 samt 
 
att anmäla uppföljningen av internkontrollplan för kvalitet 2018 till kommunstyrelsen.  
 
Sammanfattning 
 
Uppföljningen av internkontrollplanen för 2018 visar att de flesta kontroller, uppföljningar och 
granskningar som enligt planen skulle göras är genomförda. Några aktiviteter kommer att 
återrapporteras till nämnden under första kvartalet 2019.  
 
I tabellen finns en uppföljning av vad som genomförts enligt planen.  
 
Bakgrund 
 
Samhällsutvecklingsnämnden har i sin internkontrollplan gällande kvalitet för 2018 tagit 
beslut om vilka uppföljningar och granskningar som skulle genomföras under året för att 
säkerställa att verksamheten bedrivs på ett sätt så att den är ändamålsenlig, effektiv och 
följer lagar och regler.  
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
 
Föreslaget beslut bedöms inte leda till några ekonomiska konsekvenser utöver befintlig 
budgetram.  
 
Barnkonsekvensanalys  
 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.  
 
 
Emma Lundbergh  
samhällsbyggnadschef 
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Beslutet ska expedieras till: 
Akten 
Kommunstyrelsen 
Verksamhetscontroller 
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Barnchecklista inför beslut 
 

1. Påverkar beslutet barn? 

 
Ja  Nej   

 
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 
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SUN-2019/26 
 
Uppföljning av internkontrollplan avseende kvalitet för samhällsutvecklingsnämndens verksamheter 2018 
 

 
Särskilda utvecklingsprojekt, granskningar och uppföljningar 

 
Kontrollområde Kontrollmoment Kontrollmetod Kontrollansvarig Kommentar 

Förutsättningar plan 

 
Att planenheten har 
förutsättningar för att 
klara av sitt uppdrag då 
kommunen växer 
 

 

Analys och 
enkätundersökning Verksamhetscontroller Uppföljningen har genomförts och 

rapporterades till nämnd i december 2018. 

Samarbete 

Att samarbetet mellan 
kommunens planerare och 
Roslagsvatten är väl 
fungerande i en växande 
kommun 

Uppföljning och analys av 
befintlig process Verksamhetscontroller Uppföljning pågår och väntas bli klar för 

redovisning till nämnd i februari 2019. 

 
Årligen återkommande aktiviteter för att följa upp kvalitet, nöjdhet och måluppfyllnad 

 
Kontrollområde Kontrollmoment Kontrollmetod Kontrollansvarig Kommentar 

 Mål och budget 

Att planering och 
utförande i 
verksamheterna sker 
enligt angivet uppdrag 
samt ekonomiska ramar. 
 

Uppföljning och analys av 
resultat utifrån mål, 
uppdrag och budget 

Samhällsbyggnads-
chef 

Avrapportering per augusti 2018 i samband 
med delårsbokslut och i 
verksamhetsberättelsen i samband med 
årsbokslutet för 2018. 

Synpunkter och klagomål 

Att sammanställa 
synpunkter och klagomål 
genom en uppföljning av 
vilka områden som berörts 
samt hur hanteringen har 
fungerat 

Sammanställning av 
inkomna synpunkter och 
klagomål 

Verksamhetscontroller 

Avrapportering av antalet synpunkter och 
klagomål inom samhälls-
utvecklingsnämndens verksamheter 2017-
2018 i verksamhetsberättelsen i samband 
med årsbokslutet för 2018. 
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Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer 
Tomas Colm Datum SUN-2019/38 
Avfallschef 2019-01-21   
 
 
 

  Samhällsutvecklingsnämnden  
 
 
 
Samordnad upphandling hämtning hushållsavfall 
SUN-2019/38 
 
Förslag till beslut 
Samhällsutvecklingsnämnden beslutar  
 
att 
 
genomföra en samordnad upphandling tillsammans med kommunerna Håbo, Sigtuna och 
Upplands-Bro avseende avfallshämtning från villor, lägenheter, fritidshus och verksamheter 
för nästkommande avtalsperiod, samt de upphandlingar som behövs kopplade till 
avfallshämtningen, 

den samordnade upphandlingen av avfallshämtning innefattar bland annat fastighetsnära 
insamling av mat- och restavfall, förpackningar och returpapper i fyrfackskärl från villor,  

ge fullmakt till Sigtuna Vatten & Renhållning AB vad gäller genomförande och administration 
av den samordnade upphandlingen avseende avfallshämtning, kärl, matavfallspåsar, 
omlastning, transport och behandling. 
 
Sammanfattning  
Nuvarande avtal avseende hämtning av hushållsavfall löper ut 2020-10-15 och 
avfallsenheten planerar att i samband med kommande avtalsperiod införa fastighetsnära 
insamling av mat- och restavfall, förpackningar och returpapper baserat på ett system med 
fyrfackskärl för villor. För att skapa förutsättningar för en kostnadseffektiv insamling planeras 
också att genomföra en samordnad upphandling av avfallshämtningen i Håbo, Knivsta, 
Sigtuna och Upplands-Bro kommuner.  

Bakgrund 
Håbo, Knivsta, Sigtuna och Upplands-Bro kommuner har genomfört en gemensam utredning 
med syfte att belysa vad det skulle innebära att införa fastighetsnära insamling av 
förpackningar och returpapper i kommunerna samt att ta fram ett förslag till en gemensam 
systemlösning. Utredningen ”Insamling av avfall i Håbo, Knivsta, Sigtuna och Upplands-Bro 
kommuner, 2018-06-29” har tidigare redovisats för nämnden. Utifrån utredningens resultat 
föreslås att fastighetsnära insamling av mat- och restavfall, förpackningar och returpapper 
ska ske i fyrfackskärl som den gemensamma systemlösningen. 

För att fortsätta utvecklingen av en gemensam fastighetsnära insamlingslösning för 
förpackningar och returpapper är ett naturligt steg att genomföra en samordnad upphandling. 
Att på detta sätt skapa förutsättningar för en kostnadseffektiv insamling av förpackningar och 
returpapper med högre servicenivå ligger i linje med nyligen fattade regeringsbeslut. Syftet  
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med den högre servicenivån som den fastighetsnära insamlingen ger är att öka utsorteringen 
av olika fraktioner till återvinning och minska mängden avfall till förbränning. 

Samarbete mellan kommunerna skapar logistiska fördelar och skalfördelar, ger ett större 
underlag för att successivt bygga upp erfarenhet, ger möjlighet att samordna projektledning 
och information vid införande av ett nytt insamlingssystem samt underlättar 
informationsinsatser om avfallshanteringen i kommunerna. Detta bygger på att samma 
systemlösning införs i alla kommunerna och att samverkan mellan de fyra kommunerna 
fortsätter och vidareutvecklas. 

En samordnad upphandling av avfallshämtningen bedöms kunna göra att kommunerna 
tillsammans kommer upp i en volym som blir mer intressant för entreprenörer att lämna 
anbud på. Vidare bedöms en samlad upphandling öka konkurrensen och göra att priserna för 
insamling kan hållas på en rimlig nivå, vilket är särskilt viktigt om ett något mer kostsamt 
insamlingssystem som innefattar fastighetsnära insamling av förpackningar och returpapper 
ska införas.  

Ökad samverkan ligger också helt i linje med utvecklingen på många andra platser i Sverige. 
Runt om i Sverige ökar samarbetet mellan kommuner avseende avfallshantering för att rusta 
sig inför allt fler uppgifter och det komplexa och långsiktiga arbete som det innebär att göra 
avfallshanteringen mer hållbar.  

Genomförandet av den samordnade upphandlingen innebär att en av kommunerna praktiskt 
genomför upphandlingen. För denna upphandling kommer Sigtuna Vatten & Renhållning AB 
vara upphandlande myndighet. För att den upphandlande kommunen ska kunna genomföra 
den samordnade upphandlingen åt kommunerna Håbo, Knivsta och Upplands-Bro har ett 
samverkansavtal om den planerade upphandlingen tecknats.  

Samordnad upphandling innebär i detta fall att förfrågan utformas så att entreprenören inte 
kan lämna anbud på vissa kommuner utan enbart på de fyra kommunernas geografiska 
område som helhet. Upphandlingen utformas så att prissättningen för en tjänst blir 
densamma i alla kommunerna inom det geografiska området. För att kunna samla in avfallet 
effektivt bör i stort sett samma tjänsteutbud erbjudas i alla kommunerna, möjlighet finnas till 
gemensam omlastning och insamling tillåtas ske över kommungränserna. 

Grunden för den samordnade upphandlingen är att kommunerna inför fastighetsnära 
insamling i fyrfackskärl för villor och andra med liknade förutsättningar och därigenom drar 
nytta av skalfördelar m.m. 

Ekonomisk konsekvensanalys 
Införande av fastighetsnära insamling av förpackningar och returpapper kommer att innebära 
ökade insamlingskostnader. En samordnad upphandling av avfallshämtningen medför bland 
annat ett större underlag för entreprenören med avseende på logistikplanering, nyttjande av 
fordon och andra stordriftsfördelar vilket begränsar den förväntade kostnadsökningen.  

Förbättrad sortering medför minskade behandlingskostnader. 
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Tillfällig resursförstärkning under införande för bland annat kundtjänst, montering och 
utkörning av kärl kommer att krävas.  

Investeringsvolym för fyrfackskärl i Knivsta kommun har beräknats uppgå till ca 12 Mkr. 

Kostnadsökning per villa i Knivsta kommun har beräknats uppgå till ca 40 kr per månad 
(exkl. moms). 

I och med ny avtalsperioden och införande av ett nytt insamlingssystem kommer en översyn 
av avfallstaxan att behöva ske. 

Riskanalys 
De största riskerna, enligt genomförd riskanalys, är brist på personella resurser, oenighet 
mellan kommunerna eller att nödvändiga politiska beslut inte fattas. För att minska eller 
eliminera dessa risker krävs ett brett deltagande och förankring hos både tjänstemän och 
politiker samt att framtagen projektplan följs. 

Andra risker som har identifierats är bland annat höga entreprenadpriser för avfallshämtning, 
möjligheten att ordna omlastning till rimlig kostnad samt att upphandlingen överklagas vilket 
kan innebära att tidplanen förskjuts. 

Tidplan 
Nytt avtal ska träda i kraft 2020-10-16. 

För att ge entreprenören rimlig tid att anskaffa fordon och personal m m, behöver 
avtalsskrivning för ny entreprenadperiod ske senast i september 2019. 

Upphandlingsdokumenten behöver då vara klara så att annonsering kan ske senast i maj 2019. 

Efter entreprenadstart i oktober 2020 kommer utbyggnaden av fyrfackssystemet i kommunerna 
att pågå i ungefär ett år. 

 
Barnkonsekvensanalys  
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.  
 
 
 
 
Emma Lundbergh   
Samhällsbyggnadschef  
 
Beslutet ska expedieras till:  
Akten 
Avfallschef 
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Barnchecklista inför beslut 

 
 
 
1. Påverkar beslutet barn? 

 
Ja  Nej  

 
Förklara oavsett svar. 

 
Barn berörs inte av uppdraget, hämtning hushållsavfall 

 
 

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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Omslagsillustration: Preben Carlsson, Windh & Co AB. 



Insamling av avfall i Håbo, Knivsta, Sigtuna och Upplands-Bro 
kommuner 

29 juni 2018 

 
 
 

3 (76) 

Förord 
I januari 2018 fick Miljö & Avfallsbyrån i uppdrag av Håbo, Knivsta, Sigtuna 
och Upplands-Bro kommuner genom Sigtuna Vatten & Renhållning AB att 
genomföra en utredning om olika lösningar för insamling av matavfall, 
förpackningar och returpapper i kommunerna Håbo, Knivsta, Sigtuna och 
Upplands-Bro. 

Utredningen har genomförts i dialog med en projektgrupp bestående av 
följande personer: 

Anna Darpe, Håbo kommun 

Tomas Colm, Knivsta kommun 

Maria Nordmark, Sigtuna Vatten & Renhållning AB 

Marina Danhill, Upplands-Bro kommun 

 

I projektet har även följande personer medverkat: 

Annica Noberg, Håbo kommun 

Maria Åhrström, Håbo kommun 

Susanne Palm, Sigtuna Vatten & Renhållning AB 

Greger Svensson, Sigtuna Vatten & Renhållning AB 

Lisa Ängquist, Sigtuna Vatten & Renhållning AB 

Marjut Rehn, Upplands-Bro kommun 

Mikael Thelin, Upplands-Bro kommun 

 
Konsultinsatsen i projektet har genomförts av Jörgen Leander, Eleonor 
Zeidlitz och Hanna Pettersson med stöd av Marie Rytterstedt. 
 
Västerås 2018-06-29 
 
 
Jörgen Leander 
Projektledare 
Miljö & Avfallsbyrån 
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Sammanfattning 
I föreliggande rapport belyses vad det skulle innebära att införa 
fastighetsnära insamling (FNI) av förpackningar och returpapper i en region 
bestående av Håbo, Knivsta, Sigtuna och Upplands-Bro kommuner. I 
rapporten ges också ett förslag till en gemensam systemlösning, som ett led i 
att uppnå mål i avfallsplanerna om bl.a. ökad andel utsorterat avfall, 
förbättrad service och strävan uppåt i avfallstrappan. Rapporten avses utgöra 
underlag för kommande upphandlingar av insamling och behandling och ett 
inriktningsbeslut om framtidens insamlingssystem för mat- och restavfall, 
förpackningar och returpapper inför samråd med producenterna och 
eventuellt beslut om införande av ett nytt insamlingssystem. 

Rapporten fokuserar på system som kan utgöra huvudsystem, d.v.s. system 
som fungerar för alla kommunerna eller en viss bebyggelsetyp i 
kommunerna. I rapporten belyses även möjligheter med insamling med olika 
typer av komplementsystem i framförallt lägenhetsbebyggelse. De system 
som analyserats erbjuder högre service än idag och bättre förutsättningar för 
utsortering av förpackningar och returpapper genom FNI. 

De huvudsystem som analyserats för kommunerna är: 

1 Nuvarande hantering med separata behållare för matavfall och restavfall 
samt återvinningsstationer (ÅVS:er) för förpackningar och returpapper. 

2 Fyrfackskärl (2 st) för villor, separata behållare för matavfall, restavfall, 
förpackningar och returpapper för lägenheter. 

De komplementsystem för fastighets- eller kvartersnära insamling som 
analyseras för ett exempelområde är: 

1 Underjordsbehållare för matavfall, restavfall, förpackningar och 
returpapper. 

2 Krantömda markplacerade behållare för matavfall, restavfall, förpackningar 
och returpapper. 

3 Sopsug för restavfall, en förpackningsfraktion och returpapper. Separata 
behållare för övriga förpackningsfraktioner och matavfall. 

 

Analysen har gjorts med utgångspunkt från för- och nackdelar utifrån lokala 
förutsättningar i Håbo, Knivsta, Sigtuna och Upplands-Bro kommuner och 
erfarenheter från andra kommuner. Förutsättningarna för införande av FNI i 
kommunerna bedöms vara goda. 

I utredningen har även ingått att göra ekonomiska beräkningar. Mot 
bakgrund av att nuvarande insamlingskostnader i kommunerna är relativt 
höga bedöms det vara kostnadsmässigt fördelaktigt att införa FNI. Den totala 
kostnaden för en villa med FNI med fyrfackskärl bedöms hamna i nivå med 
kostnaden i andra kommuner som har infört detta system. 
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Utredningens förslag i korthet 

Om kommunerna önskar tillhandahålla FNI av förpackningar och returpapper, 
föreslås i rapporten att detta sker genom en gemensam lösning för alla 
kommunerna med följande huvudsystem: 

• Fyrfackskärl för villor. 

• Separata kärl i miljöbod eller annat avfallsutrymme för lägenheter. 

För fastigheter som inte kan anslutas till FNI genom huvudsystemet eller där mer 
ytsnåla eller estetiskt tilltalande lösningar önskas föreslås följande system erbjudas: 

• FNI med underjordsbehållare eller krantömda markplacerade 
behållare som komplementsystem för lägenhetsfastigheter. 

• Kvartersnära insamling för villor, med samma system som för 
lägenheter, i syfte att skapa en mer rationell insamling och minska 
kostnaderna för hanteringen. 

• Återvinningsstationer för förpackningar och returpapper för hushåll i 
fastigheter som inte kan anslutas till huvudsystemet och där det inte 
är möjligt att ordna insamling med något komplementsystem. 

Om samma systemlösning ska införas samtidigt för insamling av avfall i alla 
kommunerna kan detta ske tidigast 2020 efter att kommunernas avtal med 
insamlingsentreprenörer har gått ut men mest troligt senare av praktiska och 
organisatoriska skäl. 

Efter val av insamlingssystem föreslås fortsatt process enligt följande: 

• Fördjupade utredningar innefattande t.ex. alternativa 
behållarlösningar för vissa fastigheter, lösning för omlastning av 
insamlade fraktioner, detaljerade ekonomiska budgetberäkningar och 
taxekonstruktion. 

• Planering för införande av systemet innefattande tidplan, 
organisation, fysisk planering, upphandlingar och information samt 
revidering av taxor, föreskrifter m.m. 

• Upphandlingar som är gemensamma för alla kommunerna och där 
säkerställa att rimliga krav ställs i syfte att göra det attraktivt för flera 
entreprenörer att lämna anbud och därmed åstadkomma en rimlig 
prisnivå för insamlingen. 

Kommunerna rekommenderas att fortsätta samverka beträffande 
avfallshantering, i syfte att underlätta gemensamma upphandlingar, skapa 
logistiska fördelar och skalfördelar, ge ett större underlag för att successivt 
bygga upp erfarenhet, kunna samordna projektledning och information vid 
införande av FNI samt underlätta informationsinsatser. 

I den fortsatta processen är det viktigt att kommunerna bevakar regeringens 
pågående arbete om producentansvaret för förpackningar och returpapper 
inklusive eventuella lagändringar. 
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1 Inledning 
1.1 Bakgrund och syfte 
Kommunerna Håbo, Knivsta, Sigtuna och Upplands-Bro samverkar avseende 
avfallshantering genom ett löpande utbyte på tjänstemannanivå. 
Tillsammans har kommunerna ca 114 000 invånare. Kommunerna står inför 
upphandlingar av flera entreprenader som t.ex. insamling av mat- och 
restavfall, behandling av grovavfall, förbränning av hushållsavfall, 
transporter m.m. och när dessa görs läggs grunden för utformningen av 
avfallshanteringen för ett antal år framöver. 

På nationell nivå arbetar regeringen med frågan om insamlingsansvaret för 
förpackningar och returpapper. Regeringen har i juni 2018 fattat beslut om 
förordningsändringar som i korthet innebär att insamlingen som huvudregel 
ska ske på eller vid bostadsfastigheten och att producenterna ska ta det 
ekonomiska ansvaret för insamlingen genom tillståndspliktiga 
insamlingssystem. Under det tillståndspliktiga insamlingssystemet kommer 
det att kunna finnas olika entreprenörer, både privata och kommunala. 
Kommunens roll är fortsatt viktig och producenterna ska alltid samråda med 
kommunen, även i planeringsstadiet. Många kommuner i Sverige planerar 
för eller har redan infört fastighetsnära insamling av förpackningar och 
returpapper, ofta genom mer eller mindre samordning med insamlingen av 
mat- och restavfall. Förordningsändringarna innebär även att reglerna för 
utformning av förpackningar förtydligas. 

Mot denna bakgrund önskar kommunerna genomföra en utredning som ser 
över befintliga insamlingssystem och tar fram förslag till anpassningar av 
dessa utifrån samhällets krav och förväntningar. 

Syftet med utredningen är att belysa vad det skulle innebära att införa 
fastighetsnära insamling av förpackningar och returpapper i Håbo, Knivsta, 
Sigtuna och Upplands-Bro kommuner samt att ta fram ett förslag till en 
gemensam systemlösning för kommunerna. Rapporten avses utgöra 
underlag inför inriktningsbeslut om framtidens insamlingssystem. 

1.2 Förutsättningar och avgränsningar 
Utredningen omfattar kommunal insamling av matavfall, restavfall, 
förpackningar och returpapper hos villor och lägenheter. Fritidshus och 
verksamheter omfattas inte av utredningen. 

Samma typ av insamlingssystem förutsätts i utredningen tillämpas i alla 
kommunerna men i praktiken krävs ett politiskt beslut i varje kommun. 

Utredningen berör inte insamling av farligt avfall eller grovavfall, som samlas 
in vid återvinningscentraler. 

Utredningen fokuserar på system som kan utgöra huvudsystem (det 
insamlingssystem som används i merparten av fastigheterna och är det 
huvudsakliga systemet, t.ex. insamling i kärl) för matavfall, restavfall, 
förpackningar och returpapper i kommunerna. Huvudsystemet kan vid behov 
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kombineras med fastighets- eller kvartersnära komplementsystem (t.ex. 
underjordsbehållare) i viss typ av byggelse eller delar av kommunerna. Dessa 
system belyses utifrån möjligheter och konsekvenser för ett exempelområde i 
denna utredning. 

Följande viktiga förkortningar används i denna rapport: 

FNI fastighetsnära insamling, insamling vid fastigheten där avfallet uppstår 
ÅVC bemannad återvinningscentral för bl.a. grovavfall och farligt avfall. 

Kallas kretsloppscentral i Upplands-Bro kommun. 
ÅVS obemannad återvinningsstation med containrar för förpackningar 

och returpapper 
 

1.3 Metod 
Utredningen har genomförts utifrån granskning av befintliga underlag såsom 
renhållningsordningar, tidigare utredningar, prislistor enligt 
entreprenadavtal, interna underlag inklusive statistik och uppgifter från 
kundsystem och ekonomisystem samt muntliga uppgifter från 
nyckelpersoner i kommunerna. Utredarnas egna kunskaper och erfarenheter 
samt kontakter med andra kommuner och leverantörer av utrustning har 
bidragit till underlaget till utredningen. Förhållanden som beskrivs och 
aspekter som belyses har valts ut i samråd med kommunernas projektgrupp. 
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2 Nulägesbeskrivning 
I föreliggande kapitel beskrivs översiktligt sådana lokala förutsättningar som kan 
vara av betydelse för utformningen av det framtida insamlingssystemet för 
hushållsavfall i kommunerna tillsammans med kommentarer avseende enskilda 
kommuner där så bedömts nödvändigt. Exempel på viktiga förutsättningar är 
befolknings- och bebyggelseutveckling, fysiska förutsättningar, infrastruktur 
samt insamlingssystemets organisation och utformning. 

2.1 Befolkning, bebyggelse och näringsliv 
I Tabell 1 presenteras antal invånare och bebyggelsestruktur i kommunerna. 
Tabell 1 Antal invånare och bebyggelsestruktur i kommunerna Håbo, Knivsta, 

Sigtuna och Upplands-Bro. Källa: SCB. Uppgifterna avser år 2017. 
 

Antal 
invånare, st 

Antal hushåll 
i villor, st 

Antal hushåll 
i flerbostads-

hus, st 

Antal fritids-
hus, st 

Håbo 21 083 5 836 2 484 362 
Knivsta 18 064 4 463 2 049 462 
Sigtuna 47 146 6 632 11 784 433 
Upplands-Bro 27 614 5 145 5 960 789 
Summa 113 907 22 076 22 277 2 046 

 
En befolkningsökning förväntas i samtliga fyra kommuner, vilket även 
innebär betydande nybyggnation av både villor, flerbostadshus och 
verksamhetslokaler på flera håll de närmaste åren. I Knivsta sker 
nybyggnation uteslutande i tätort och det är mest i kommunens norra delar 
som nya bostadsområden byggs. I Sigtuna och Håbo är det mest 
flerbostadshus som byggs men även en del villor.  

Sigtuna kommuns prognos fram till 2020 visar en ökning på över 1 000 
personer per år och det finns en planberedskap på ca 900 bostäder/år. 

Kommunerna består förutom av huvudorterna även av ett flertal andra 
tätorter och hel del landsbygd. De större tätorterna är Märsta, Bålsta, 
Kungsängen, Sigtuna, Bro och Knivsta. 
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Figur 1 Lägenhetsbebyggelse, exempel från Knivsta. Foto: Knivsta kommun 

Näringslivet i kommunerna uppvisar en stor bredd. I samtliga kommuner 
utgör kommunen största arbetsgivare. I Upplands-Bro utgör Livgardet 
största verksamheten efter kommunen. I Upplands-Bro byggs det även 
mycket lokaler för företag längs E18. I Sigtuna är Scandinavian Airlines 
System Denmark-Norway-Sweden och andra företag med anknytning till 
flygbranschen och Arlanda de största arbetsgivarna efter kommunen. 
Inpendlingen till Sigtuna är större än utpendlingen och tillsammans med 
turism och besöksnäring är Sigtuna den kommun som i förhållande till 
folkmängden har flest gästnätter av Sveriges kommuner. 

2.2 Insamling av hushållsavfall i kommunerna 

2.2.1 Mål och strategier 
Mål för avfallshanteringen återfinns framförallt i kommunernas 
avfallsplaner. Genomgående i alla kommuners avfallsplaner finns en strävan 
uppåt i avfallstrappan (EU:s avfallshierarki) och därmed baseras många av 
målen på minskad uppkomst av avfall, ökad återanvändning och bättre 
utsortering för materialåtervinning. I linje med detta finns även mål om 
minskade mängder till energiåtervinning.  
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Figur 2 Avfallshierarkin. Illustration: Knivsta kommun 

Samtliga kommuners avfallsplaner gäller till minst 2020 och innehåller mål 
som berör insamling av avfallet och som översiktligt kan sägas handla om 
följande: 

• Minska de totala mängderna avfall som uppstår genom förebyggande. 

• Minska matsvinnet. 

• Öka andelen utsorterat avfall till materialåtervinning (matavfall, 
förpackningar och returpapper). 

• Avfallshantering och insamling ska ha människan i fokus med 
förbättrad service. ”Det ska vara lätt att göra rätt”. 

Målnivåerna liksom tidpunkt för när målen ska vara uppfyllda varierar 
mellan avfallsplanerna. 

Andra mål som kan nämnas är exempelvis mål från tekniska nämnden i 
Upplands-Bro kommun och som innebär att kommunen ska ha en grön 
profil och utvecklas, vara växande och ha en god ekonomi med uppföljning. 
Målen som rör avfallshantering innefattar övergripande:   

• Ha en väl utbyggd, miljömässig och kostnadseffektiv 
matavfallsinsamling. 

• Ha en effektiv verksamhet som premierar resurssnålt beteende. 

• Fortsätta vara en växande kommun. 

Sigtuna kommuns prioriterade mål för 2018 innebär byggande av en ny 
återvinningscentral, fokus på materialåtervinning och återbruk, 
förebyggande av avfall, utveckling av ”människonära system” för insamling 
av förpackningar och returpapper samt för insamling av farligt avfall och 
grovavfall.  
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2.2.2 Organisation 
Hanteringen av avfall inom det kommunala avfallsansvaret, som omfattar 
insamling, transport och behandling av hushållsavfall och därmed jämförligt 
avfall från verksamheter, har i tre av de fyra kommunerna organiserats i 
förvaltningsform: 

• I Håbo kommun är tekniska avdelningen ansvarig för 
avfallshantering, inklusive planering och utveckling av verksamhet, 
kommunikation med invånare samt upphandling och uppföljning av 
entreprenader. 

• I Knivsta kommun är Samhällsbyggnadskontoret Avfall och 
återvinning ansvariga för avfallshanteringen.  

• I Sigtuna kommun har kommunstyrelsen det övergripande ansvaret 
för avfallshanteringen, vilket verkställs av det kommunägda bolaget 
Sigtuna Vatten & Renhållning AB (SIVAB).  

• I Upplands-Bro kommun har tekniska nämnden det övergripande 
ansvaret för avfallshantering. Avfallsenheten som tillhör 
Samhällsbyggnadskontorets Tekniska avdelning ansvarar för 
planering och utveckling av verksamhet, kommunikation med 
invånare samt upphandling och uppföljning av entreprenader. 

Insamlingen av avfall utförs i samtliga kommuner på entreprenad. Insamling 
och transport av hushållsavfall utförs idag av Ragn-Sells i Håbo och 
Upplands-Bro kommuner samt URBASER (tidigare RenoNorden) i Knivsta 
och Sigtuna kommuner.  

• Upplands-Bro kommuns avtal med Ragn-Sells är nyligen förlängt till 
oktober 2020. 

• Håbo kommuns avtal med Ragn-Sells är nyligen förlängt till oktober 
2020. 

• Sigtuna kommuns avtal med URBASER (tidigare RenoNorden) går ut 
augusti 2019 men inkluderar möjlighet till förlängning med ett år i 
taget fram till 2021. 

• Knivsta kommuns avtal med URBASER (tidigare RenoNorden) går ut 
i augusti 2019. Förlängning ej möjligt. 

I kommunerna finns följande personella resurser för administrativa 
funktioner inom avfallshanteringen:  

• Håbo kommun har en avfallschef, en avfallsamordnare, en 
avfallshandläggare och en miljöingenjör samt ett kommungemensamt 
kontaktcenter som bl.a. bistår med kundkontakter och orderhantering 
till entreprenören. 

• Knivsta kommun har en avfallschef och två stycken handläggare. 



Insamling av avfall i Håbo, Knivsta, Sigtuna och Upplands-Bro 
kommuner 

29 juni 2018 

 
 
 

14 (76) 

• SIVAB har en avfallsstrateg och en avfallshandläggare samt egen 
kundtjänst och ekonomiadministration för renhållning och VA.  

• Upplands-Bro kommun har en avfallschef, en avfallsingenjör och en 
avfallshandläggare. Kontaktcenter har tre anställda för områdena 
avfall, vatten och teknik.  

2.2.3 Nuvarande insamlingstjänster 
Samtliga kommuner samlar in matavfall i papperspåsar, samt restavfall i 
separata taggade kärl för matavfall respektive restavfall. I Knivsta och Håbo 
kommuner är matavfallsinsamling obligatoriskt, medan Sigtuna och 
Upplands-Bro har frivillig insamling men med miljöstyrande taxa. I Håbo 
finns önskemål om att frångå obligatorisk matavfallsinsamling och istället 
erbjuda frivilligt deltagande men med en mer miljöstyrande taxa. Knivsta har 
flera alternativ för kunder som sorterar bra och/eller ger upphov till liten 
mängd mat- och restavfall, t.ex. 140 liter tömning 7 gånger per år för 
permanentboende. I Knivsta och Sigtuna finns även en felsorteringsavgift 
som kan tas ut vid uppenbar felsortering. 

Nästan alla villor och lägenheter i kommunerna är anslutna till 
matavfallsinsamling utom villor som hemkomposterar och vissa fastigheter 
där fastighetsägaren har valt abonnemang utan matavfallsinsamling och som 
i så fall betalar en högre avgift enligt kommunens miljöstyrande taxa. 
Ungefärlig anslutningsgrad för respektive kommun presenteras i Tabell 2.  
Tabell 2 Andel villor och lägenheter anslutna till matavfallsinsamling 2017. 

 
Anslutning 
villor (%) 

Anslutning 
lägenheter (%) 

Håbo 98 98 

Knivsta 100 100 

Sigtuna 89 83 

Upplands-Bro 99 99 

 

Insamling av förpackningar och returpapper från villor sker framförallt vid 
återvinningsstationer (ÅVS) i FTI:s regi. I kommunerna finns sammanlagt 
43 stycken ÅVS:er. I Tabell 3 redovisas det totala antalet ÅVS:er i varje 
kommun samt antal per invånare.  
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Tabell 3 Antal ÅVS:er i kommunerna, totalt och per invånare 2017. 
 

Antal ÅVS Antal ÅVS/ 
1000 invånare 

Håbo 12 0,6 

Knivsta 7 0,4 

Sigtuna 15 0,3 

Upplands-Bro 10 0,4 

Summa  43 0,4 

 

I Sigtuna och Upplands-Bro kommuner förekommer, utöver ÅVS:er med 
containrar för alla förpackningsfraktioner och returpapper, även 
insamlingsplatser med containrar för enbart en fraktion, t.ex. 
glasförpackningar eller returpapper. I Sigtuna är insamling av matavfall, 
restavfall och förpackningar obligatoriskt i den kommunala organisationens 
verksamheter.  

Även FNI av förpackningar och returpapper i separata kärl i 
avfallsutrymmen i flerbostadshus förekommer. Andelen av lägenheterna som 
är anslutna till FNI av förpackningar och returpapper bedöms i genomsnitt 
vara totalt ca 50-60 %. I Sigtuna kommun bedömer SIVAB att 
anslutningsgraden är ca 50-60 %. Anslutningsgraden i Upplands-Bro är i 
genomsnitt ca 70 %, lägre för vissa fraktioner (50 %) och högre för andra 
(upp till 83 %). I Håbo kommun har anslutningsgraden uppskattats till i 
storleksordningen 20 %. Uppgifter om anslutningsgraden i Knivsta kommun 
saknas. 

Grovavfall och farligt avfall samlas främst in genom ÅVC:er. I samtliga 
kommuner finns en stationär ÅVC där även avfall för återanvändning kan 
lämnas. Härutöver finns i Upplands-Bro ytterligare en ÅVC men utan 
mottagning för återanvändning. Dessutom finns mobil ÅVC i Håbo och i 
Sigtuna. I Sigtuna körs 16 turer med den mobila återvinningscentralen per 
år. Under 2018 kommer även en Returbil att köra på fastställd slinga i 
kommunen, för att samla in brännbart grovavfall, metall, inert avfall, textil, 
elavfall och farligt avfall. 

Knivsta kommuns ÅVC är en s.k. kretsloppspark. Detta innebär att sortering 
och mottagning av avfall för återvinning och återanvändning samt reparation 
av återanvändbara saker sker på samma plats. Detta ökar förutsättningarna 
för att flytta avfallet högre upp i avfallshierarkin.  

I kommunerna finns även olika typer av komplement till ÅVC:erna. I 
Sigtuna, Håbo och Upplands-Bro kommuner finns möjlighet att genom 
budning beställa hämtning av grovavfall vid fastigheten. I Håbo kommun 
erbjuds en kostnadsfri hämtning av elavfall/vitvaror per år. I Knivsta 
kommun sker, utöver ÅVC-systemet, insamling av grovavfall från 
skolverksamheter via entreprenör som kör en slinga var fjärde vecka. Sigtuna 
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genomför insamlingskampanjer för elavfall två gånger per år och insamling 
av farligt avfall 15 gånger per år. Upplands-Bro har kostnadsfri 
mobilinsamling av farligt avfall och småelektronik kvartalsvis samt 
kostnadsfri insamling av elavfall från flerfamiljshus månadsvis. 

För villor i alla kommunerna är den vanligaste behållaren för restavfall 190 
liter kärl med tömning 26 ggr/år och för matavfall 140 liter kärl med 
tömning 26–32 ggr/år. I flerfamiljshus är den vanligaste behållaren för 
restavfall 660 liter kärl med tömning 52 ggr/år. Den vanligaste 
behållarvolymen för matavfall är 140 liter med samma tömningsfrekvens 
som för restavfall. I Knivsta kommun förekommer även 370 liters för 
matavfall. I samtliga kommuner utom Knivsta förekommer 
underjordsbehållare som vanligtvis töms 13 eller 26 gånger/år.  

2.2.4 Logistik 
Bebyggelsen i kommunerna är fördelad över ett flertal tätorter och en hel del 
landsbygd, vilket på vissa turer kan innebära relativt långa körsträckor vid 
insamling av hushållsavfall: 

• Håbo kommun har spridd bebyggelse med landsbygd och två tätorter 
- Bålsta och Skokloster. 

• Knivsta kommun är långsträckt och har relativt långa körsträckor 
med en spridd bebyggelse förutom i tätorterna. 

• Sigtuna kommun har en landsbygd med spridd bebyggelse i två 
riktningar med etablering av enbart verksamheter i närheten av 
Arlanda p.g.a. bullerstörningar. 

• Upplands-Bro kommun består av en stor andel landsbygd och två 
större tätorter. 

 

Den region som kommunerna tillsammans utgör är väl sammanhållen och 
avstånden mellan centralorterna är relativt korta. Kommunerna är ganska 
små till ytan där den minsta har en landareal på ca 140 km2 och den största 
ca 330 km2. Kommunernas sammanlagda landareal uppgår till närmare 
1 000 km2. De geografiska förutsättningarna betyder förhållandevis korta 
körsträckor vid insamling av avfall. Både vid insamling och vid transport till 
mottagande anläggning kan dock trafiksituationen på vissa platser vara 
ansträngd, vilket måste beaktas vid planering av rutter och val av 
anläggningar för omlastning. 

 



Insamling av avfall i Håbo, Knivsta, Sigtuna och Upplands-Bro 
kommuner 

29 juni 2018 

 
 
 

17 (76) 

 
Figur 3 Håbo, Knivsta, Sigtuna och Upplands Bro kommuner. 

 

En stor del av avfallet från kommunerna omlastas lokalt innan 
vidaretransport till olika anläggningar. En betydelsefull anläggning är 
RagnSells avfallsanläggning Högbytorp i Upplands-Bro, där en del avfall 
omlastas för transport till Brista avfallsförbränningsanläggning. Avfall från 
respektive kommun omlastas enligt följande: 

• Matavfall och restavfall från Håbo och Upplands-Bro kommuner 
omlastas på Högbytorp i Upplands-Bro för vidaretransport till 
behandling. 

• Matavfall och restavfall från Sigtuna och Knivsta kommuner omlastas 
inte utan körs direkt till behandling. 

 

Beträffande eventuella framtida omlastningsmöjligheter har följande 
noterats: 

• För omlastning av grovplast och well från ÅVC i Sigtuna används 
Stenas anläggning i Rosersberg, där eventuellt även andra fraktioner 
skulle kunna omlastas. 



Insamling av avfall i Håbo, Knivsta, Sigtuna och Upplands-Bro 
kommuner 

29 juni 2018 

 
 
 

18 (76) 

• I Knivsta kommun finns tillgång till viss yta vid kommunens 
kretsloppspark där omlastning och mellanlagring av utsorterade 
fraktioner eventuellt skulle kunna ske. 

• SIVAB äger idag inga ytor för eventuell omlastning. All 
markupplåtelse för avfallshantering, exempelvis för FTI:s 
återvinningsstationer, sker i samverkan med Sigtuna kommun. 

 

2.2.5 Utrymmen och vägar 
Brist på utrymmen är ett generellt problem i alla kommunerna, särskilt i 
tätorterna där i vissa fall bra utrymmen för FNI saknas och där det byggs allt 
tätare:  

• Knivsta kommun är starkt expansiv med nya bostadsområden och 
ytor behöver skapas för insamlingssystem med plats för flera 
fraktioner fastighets- eller kvartersnära.  

• I Upplands-Bro kommun kan avfallshanteringen i tätbebyggda 
områden delvis ordnas genom att bygga nya gemensamma 
insamlingsplatser utanför områdena.  

• SIVAB försöker samverka med kommunen om möjlighet för fler 
platser och utrymmen. Ett särskilt problemområde med avseende på 
framkomlighet och utrymmen är Sigtuna stad där gatorna är smala 
med kulturhistoriskt värdefulla byggnader.   

• I Håbo kommun är förutsättningarna för att skapa utrymmen för FNI 
varierande. En del bostadsrättsföreningar har soprum med kärl som 
de på egen hand löst med entreprenör. I särskilt ett par villaområden 
med uppskattningsvis ca 300 fastigheter råder begränsad 
framkomlighet för stora fordon till följd av smala vägar. 

Även på landsbygd kan särskilda insatser krävas, såsom information och 
överenskommelse om placering om fler eller större kärl ska användas. 

Med en stor befolkningsökning förväntas även omfattande nybyggnation, där 
kommunerna har tagit fram särskilda riktlinjer för avfallshanteringen:  

• I Håbo kommun finns riktlinjer för ny- och ombyggnation. 
Kommunen förespråkar t.ex. underjordsbehållare vid nybyggnation 
av flerbostadshus.  

• Knivsta kommuns planenhet har riktlinjer för transportvägar och 
etablering av avfallsutrymmen.  

• I Sigtuna kommun byggs en ny modern, men trång, stadsdel med 
både lägenheter och villor. På grund av platsbrist införs krantömda 
underjordsbehållare i detta område. Vid större ombyggnationer samt 
vid nybyggnation är kommunens strategi att kräva utrymme för 
fastighetsnära insamling. Policy för avfallshantering och 
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kommunstrategi finns. Det är SIVAB som godkänner ett visst 
avfallssystem ur arbetsmiljö- och trafiksäkerhetssynpunkt.  

• Upplands-Bro kommun ställer vid ny- och ombyggnation krav på att 
konkreta lösningar för avfallshanteringen ska presenteras innan 
projektet kan godkännas.  

 

2.2.6 Behållare och fordon 
Respektive kommun (i Sigtuna kommun SIVAB) äger kärlen men det 
förekommer att entreprenören ansvarar för underhåll av kärlen under 
entreprenadtiden. Underjordsbehållare och andra krantömda behållare i 
Håbo och Upplands-Bro kommuner ägs av bostadsrättsföreningar och 
samfälligheter. I Sigtuna ägs underjordsbehållare och en del andra 
krantömda behållare av fastighetsägare medan en del krantömda behållare 
ägs av SIVAB. 

Kärlens ålder och skick varierar mellan kommunerna:  

• I Håbo kommun är matavfallskärlen inköpta 2013. Kärlen för 
restavfall är i varierande skick och nya kärl köps in kontinuerligt.  

• I Knivsta kommun har merparten av behållarna en ålder på ca 15-
20 år och nya kärl köps in kontinuerligt.  

• I Upplands-Bro kommun är matavfallskärlen inköpta på senare år. 
Kärlen för restavfall är i varierande skick och nya kärl köps in 
kontinuerligt. 

• I Sigtuna kommun byttes en stor del av kärlen ut under 2015 och 
2016. 

Insamling av mat- och restavfall i kärl sker med tvåfacksbilar i samtliga 
kommuner. Följande fordon används för insamling av mat- och restavfall: 

• I Håbo kommun används en 2-axlad sidlastare, två tvåaxlade 
baklastare med tvåmansbetjäning samt en tvåaxlad kranbil som 
tömmer underjordsbehållare. 

• I Knivsta kommun används baklastande fordon med 
enmansbetjäning. I Knivsta tätort togs en ny 3-axlad bil i drift 2018. 
På landsbygd används en 2-axlad bil. 

• I Sigtuna kommun används fyra sidlastande insamlingsfordon för 
insamling av mat- och restavfall i tätorterna Märsta, Rosersberg och 
Sigtuna och på landsbygd används ett baklastande fordon. För tömning 
av storbehållare samt underjordsbehållare och andra krantömda 
behållare används kranbil. 

• I Upplands-Bro kommun används två tvåmansbetjänade baklastande 
insamlingsfordon för mat- och restavfall i tätorterna Kungsängen, 
Brunna och Bro. På landsbygden och i fritidshusområden under 
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sommarsäsong används ett enmansbetjänat baklastande fordon. 
Underjordsbehållare töms med kranbil en dag i veckan och containrar 
töms med frontlastade bilar eller kranbil. Containrar förekommer 
också men planeras att fasas ut då de kräver tömning med särskild 
frontlastad bil. Ett bostadsområde med ca 400 lägenheter har sopsug 
som insamlingssystem eftersom tung trafik inte får köra in i området. 
Bebyggelse på öar har avfallshämtning med båt. 

 
Figur 4 Insamling av matavfall och restavfall med tvåfackad baklastare. Exempel 

från Håbo kommun. Foto: Håbo kommun 

 

2.2.7 Anläggningar 
Följande anläggningar nyttjas för behandling av matavfall och restavfall från 
respektive kommun: 

• På Stockholm Exergis förbränningsanläggning på Brista 
avfallsanläggning1 i Märsta behandlas restavfall från Håbo, Sigtuna 
och Upplands-Bro kommuner genom förbränning med 
energiutvinning. 

• På SRV Återvinnings biogasanläggning i Gladökvarn behandlas 
matavfall från Håbo och Upplands-Bro kommuner genom rötning för 
produktion av biogas och biogödsel. 

• På Vattenfalls förbränningsanläggning i Uppsala behandlas restavfall 
från Knivsta kommun genom förbränning med energiutvinning. 

• På E.ON:s biogasanläggning på Högbytorp i Upplands-Bro behandlas 
matavfall från Sigtuna kommun genom rötning för produktion av 
biogas och biogödsel. 

• På Uppsala Vattens biogasanläggning Kungsängen i Uppsala 
behandlas matavfall från Knivsta kommun genom rötning för 
produktion av biogas och biogödsel. 

                                                        
1 Stockholm Energi planerar att utveckla verksamheten på Brista och bygga en anläggning som med hjälp 
av s.k. NIR-teknik identifierar och mekaniskt sorterar ut förpackningar ur restavfall. Den maskinella 
eftersorteringen i anläggningen avses utgöra ett komplement till källsortering och därmed öka utbytet. 
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2.3 Erfarenheter och insamlingsresultat  
2.3.1 Tekniska drifterfarenheter 

• I Håbo kommun förekommer problem med nedskräpning på ÅVS:er 
men tömning och städning fungerar acceptabelt. Även insamling av 
mat- och restavfall fungerar bra. Det finns däremot trånga områden 
med begränsad framkomlighet och vändmöjligheter. 

• Knivsta kommun har haft en del driftstörningar som har berott på 
trasiga fordon och begränsat med backupresurser hos entreprenören. 
Kommunen har genomfört uppföljning av arbetsmiljöförhållanden men 
kontinuerlig uppföljning från entreprenörens sida har varit begränsad. 
Driften av ÅVS fungerar i dagsläget bra med få klagomål från kunder.  

• Sigtuna kommun har några besvärliga områden med begränsad 
framkomlighet och vändmöjligheter. Sigtuna stad utgör ett område 
med särskilda hämtningsförhållanden där gatorna är smala med 
kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Driften av ÅVS:er i kommunen 
sköts av FTI och fungerar bra, dock har nedskräpningen ökat.  

• I Upplands-Bro kommun förekommer problem med nedskräpning på 
ÅVS:er men tömning och städning fungerar acceptabelt. Även 
insamling av mat- och restavfall fungerar bra. 

2.3.2 Avfallsmängder och sammansättning 
I Tabell 4 redovisas insamlade mängder i respektive kommun, totalt och utslaget per 
hushåll. 
Tabell 4 Insamlade mängder mat- och restavfall samt förpackningar och returpapper 

2017, totalt och per hushåll. Källa: Respektive kommun samt FTIAB. 
 

Restavfall 
(ton) 

Matavfall 
(ton) 

Förpack-
ningar och 
returpapper 
(ton) 

Restavfall 
(kg/hushåll 
 och vecka) 

Matavfall 
(kg/hushåll 
och vecka) 

Förpack-
ningar och 
returpapper 
(kg/hushåll 
och vecka) 

Håbo 3 366 730 1466 7,8 1,7 3,4 

Knivsta 2 399 1 027 918 7,1 3,0 2,7 

Sigtuna 11 164 2 075 2704 11,7 2,2 2,8 

Upplands-Bro 4 323 792 1525 7,5 1,4 2,6 

Samtliga 21 252 4 624 6 613 8,5 2,1 2,9 

Riksgenomsnitt    8,6 (mat- och restavfall) 2,5 

 

En jämförelse med riksgenomsnitt visar att summan av mängderna matavfall och 
restavfall i Håbo, Knivsta, Sigtuna och Upplands-Bro kommuner överstiger 
riksgenomsnittet för mat- och restavfall enligt Avfall Sverige (224 kg/invånare och år, 
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eller ca 8,6 kg/hushåll och vecka). De insamlade mängderna mat- och restavfall är högst 
från Sigtuna, där en bidragande orsak kan vara avfall från Arlanda flygplats med 
kringliggande verksamheter och som omfattas av kommunalt ansvar. Mängderna 
förpackningar och returpapper ligger i nivå med riksgenomsnittet enligt FTIAB (summa 
samtliga fraktioner 64,1 kg/invånare, eller ca 2,5 kg/hushåll och vecka) för de flesta 
fraktioner i kommunerna. Lägst insamlade mängder förpackningar och returpapper har 
Upplands-Bro. Håbo ligger över riksgenomsnittet för insamlade mängder pappers- och 
plastförpackningar samt returpapper. Insamlingsstatistiken är dock osäker, p.g.a. 
logistik vid samordnad insamling från flera kommuner samt fördelning av insamlade 
mängder per kommun. 

I Tabell 5 redovisas mängd matavfall samt förpackningar och returpapper i 
restavfall från villor och lägenheter enligt genomförda plockanalyser. 
Tabell 5  Mängd matavfall samt förpackningar och returpapper i restavfall från 

villor och lägenheter (kg/hushåll och vecka). Värden för landsbygd 
redovisas i förekommande fall inom parentes. 

 Mängd 
matavfall i 

restavfall, villa 
(kg/hushåll och 

vecka) 

Mängd förpack-
ningar och 

returpapper i 
restavfall, villa 
(kg/hushåll och 

vecka) 

Mängd 
matavfall i 
restavfall, 
lägenhet 

(kg/hushåll och 
vecka) 

Mängd förpack-
ningar och 

returpapper i 
restavfall, 
lägenhet 

(kg/hushåll och 
vecka) 

Håbo 1,3 (1,6) 2,9 (2,8) 1,1 1,8 

Knivsta 1,2 3,0 1,5 2,3 

Sigtuna 1,5 3,1 1,0 1,5 

Upplands-Bro 0,7 (1,3) 1,8 (2,6) 0,5 1,3 

Riksgenomsnitt1 1,0 1,5 1,1 1,5 
 

1) För kommuner med matavfallsinsamling 

 

En jämförelse med riksgenomsnitt för kommuner som har infört 
matavfallsinsamling visar att innehållet av förpackningar och returpapper 
från villor i restavfall från Håbo, Knivsta, Sigtuna och Upplands-Bro 
kommuner i de flesta kommunerna överstiger riksgenomsnittet enligt 
nyckeltal från Avfall Sverige (rapport 2016:28). I Sigtuna och Upplands-Bro 
kommuner ligger innehållet av förpackningar och returpapper i restavfall 
från lägenheter i nivå med riksgenomsnittet. Mängden matavfall i restavfall 
från Håbo, Knivsta och Sigtuna kommuner ligger i nivå med 
riksgenomsnittet medan den ligger under för Upplands-Bro kommun.  
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2.3.3 Kundnöjdhet 
Håbo kommuns senaste kundundersökning från 2017 visar att 
kundnöjdheten ligger över medel jämfört med andra kommuner, särskilt 
återvinningscentralerna får högt betyg med 97 % nöjda kunder.  

2013 gjordes en kundundersökning i Upplands-Bro kommun där majoriteten 
(ca 80 %) är nöjda med hur avfallshanteringen sköts av kommunen.  

Enligt den senaste kundundersökningen i Sigtuna kommun från 2016 är åtta 
av tio invånare nöjda eller mycket nöjda med hur avfallshanteringen som 
helhet fungerar. Sju av tio invånare i Sigtuna kommun är nöjda eller mycket 
nöjda med hanteringen av förpackningsavfall. 

Knivsta kommun har inte gjort någon kundundersökning på senare år. 

2.3.4 Ekonomi 
Kostnaderna för kommunernas insamling, behandling och transport av mat- 
och restavfall från Håbo, Knivsta, Sigtuna och Upplands-Bro uppgår 
sammanlagt till ca 60 Mkr/år, baserat på gällande entreprenörs- och 
behandlingspriser. I kostnaden ingår kärl och matavfallspåsar. Kostnad för 
administration tillkommer. 

I Tabell 6 presenteras kostnader för avfallsverksamheten i kommunerna. 
Tabell 6 Kostnader för avfallsverksamheten i kommunerna Håbo, Knivsta, Sigtuna 

och Upplands-Bro 2017. Fält i Avfall Web inom parentes. 
 

Totala 
kostnader 
hushålls-

avfall, exkl 
slam, Mkr 

(EK21) 

Insamlings-
kostnad mat- 
och restavfall, 

Mkr  
(EK12) 

Behandlings-
kostnad mat- 
och restavfall 

inkl fjärr-
transport, Mkr 
(EK13+EK15) 

Håbo 22,7 10,0 1,9 

Knivsta 10,6 5,7 1,6 

Sigtuna 44,6 21,9 7,6 

Upplands-Bro 23,6 8,9 2,8 

Summa 101,5 46,5 13,9 
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3 Tänkbara principlösningar för insamling av 
hushållsavfall i kommunerna 

I föreliggande kapitel beskrivs olika alternativ för utformningen av 
insamlingssystemet för avfall från hushåll i Håbo, Knivsta, Sigtuna och Upplands-
Bro kommuner. För- och nackdelar med respektive alternativ analyseras översiktligt 
med utgångspunkt från följande aspekter: 

• Insamlingsresultat 
• Miljö 
• Kundperspektiv 
• Arbetsmiljö (inkl. säkerhet) 
• Tekniska begränsningar 
• Ekonomi 

Insamlingsresultat, miljö och kundperspektiv är aspekter som är avgörande för nyttan 
med insamlingssystemet och därför bör värderas högt vid slutligt val av systemlösning. 

Olika typer av insamlingssystem beskrivs i bilaga 1. 

3.1 Insamlingssystem som analyseras 
En grundläggande förutsättning för de alternativ som analyseras är att de ska 
ligga i linje med de nationella miljökvalitetsmålen och kommunernas mål och 
strategier om bl.a. bättre sortering, god resurshushållning och strävan uppåt i 
avfallstrappan. De alternativ som studeras ska uppfylla följande kriterier: 

• Samtliga fraktioner av matavfall, förpackningar av glas, metall, plast, 
papper samt returpapper sorteras ut vid källan (källsortering) och 
samlas in. Källsortering är väl etablerat inom svensk avfallshantering 
och är den sorteringsprincip som generellt visat sig ge bäst kvalitet på 
insamlade fraktioner. 

• De utsorterade fraktionerna samlas in i separata behållare eller fack, i 
syfte att skapa förutsättningar för ett bra insamlingsresultat med hög 
källsorteringsgrad, rena fraktioner och god resurshushållning. System 
som bygger på insamling i separata behållare eller fack har enligt 
nationell statistik visat sig ge det bästa insamlingsresultatet. 

• Utsorterade fraktioner av förpackningar och returpapper ska så långt möjligt 
samlas in oemballerat, i syfte att undvika onödig användning av plast i form 
av plastpåsar och att minska risken för spridning av plast i miljön. 

• I alternativ där kommunerna även samlar in förpackningar och 
returpapper ska detta ske genom ett huvudsystem med FNI som kan 
kombineras med kvartersnära insamling samt med ett mindre antal 
ÅVS:er som backup. 

• Behållare, fordon och andra tekniska lösningar som tillämpas ska 
vara beprövade och erfarenheter från drift i full skala ska finnas. 

• Insamlingssystemen ska kunna användas i alla kommunerna för att 
underlätta samordning och kostnadseffektiv insamling. 
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Kriterierna har valts av projektgruppen i samråd med Miljö & Avfallsbyrån. 

Lokala förutsättningar i kommunerna som bedöms vara av särskild betydelse 
vid val av system och utformning av alternativ för analys i denna utredning är: 

• Insamling av matavfall i papperspåse med separat behållare är sedan 
flera år fullt utbyggd i kommunerna med bra insamlingsresultat. 

• FNI av förpackningar och returpapper i separata behållare från 
lägenheter är vanligt. 

• Brist på utrymmen. Detta gäller särskilt i tätorterna där i vissa fall bra 
utrymmen för FNI saknas, där nybyggnationen är omfattande och där det 
byggs allt tätare. Detta gör att det finns behov av komplementsystem i 
framförallt lägenhetsbebyggelse. 

• Relativt korta avstånd mellan centralorterna i en väl sammanhållen 
region. 

• Behandlingsanläggningar inom rimliga avstånd 

• Tätbefolkad region med stor befolkningsökning och underlag för 
anläggningar för exempelvis omlastning. 

• Relativt höga tömningspriser enligt nuvarande avtal med 
insamlingsentreprenör. 

 
Vid genomförande av förändringar som respektive alternativ innebär förutsätts 
en större informationsinsats inledningsvis och därefter återkommande 
information över en längre tid för att önskat insamlingsresultat ska kunna 
uppnås. Samverkan mellan kommunerna kan bidra till ett kostnadseffektivt 
införande av FNI av förpackningar och returpapper. 

Baserat på ovanstående kriterier och lokala förutsättningar har projektgruppen i 
samråd med Miljö & Avfallsbyrån valt följande huvudsystem för analys: 

• Nuvarande hantering med separata behållare för matavfall och 
restavfall samt ÅVS:er för förpackningar och returpapper. 

• Fyrfackskärl (2 st) för villor, separata behållare för matavfall, 
restavfall, förpackningar och returpapper för lägenheter. 

Följande komplementsystem har valts för analys: 

• Underjordsbehållare för matavfall, restavfall, förpackningar och 
returpapper. 

• Krantömda markplacerade behållare för matavfall, restavfall, 
förpackningar och returpapper. 

• Sopsug för restavfall, en förpackningsfraktion och returpapper. Separata 
behållare för övriga förpackningsfraktioner och matavfall. 

Komplementsystemen kan tillämpas både vid fastighets- och kvartersnära insamling. 
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Alternativ med insamling i olikfärgade påsar för optisk sortering analyseras inte 
eftersom systemet kräver att de utsorterade fraktionerna emballeras i plastpåsar. 
Kommunerna vill också undvika att bli beroende av tillgång till en optisk 
sorteringsanläggning och de transporter och omlastning som detta medför innan 
avfallet kan skickas vidare till förbränning eller annan behandling/återvinning. 

3.2 Huvudsystem för insamling av mat- och restavfall, 
förpackningar och returpapper 

I denna del av analysen beskrivs för- och nackdelar med utvalda huvudsystem 
för insamling av matavfall, restavfall, förpackningar och returpapper enligt 
kriterier i kapitel 3.1. 

3.2.1 Alternativ 1: Nuvarande hantering  
Alternativ 1 innebär nuvarande hantering med ett insamlingssystem för 
matavfall och restavfall i separata kärl för både lägenheter och villor. 
Insamling sker med tvåfacksfordon, som vid insamling från villor kan vara 
antingen sid- eller baklastande. Matavfall samlas in i papperspåsar som sätts 
i en särskild påshållare i köket. 

Förpackningar och returpapper samlas in genom producenternas ÅVS:er för 
villor och genom eventuell FNI med separata behållare från lägenheter där 
fastighetsägaren slutit avtal med insamlingsentreprenör. 

 
Figur 5 Separata kärl för matavfall och restavfall, exempel från Sigtuna. 

Foto: Sigtuna Vatten & Renhållning AB 
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Tabell 7 För- och nackdelar med insamling i separata behållare för matavfall och 
restavfall och ÅVS för förpackningar och returpapper. 

Fördelar Nackdelar 

En- och tvåfackade standardfordon kan 
användas, vilket begränsar investeringarna (för 
entreprenören) 

Ingen utökad kommunal service till 
medborgarna genom utökad FNI av 
förpackningar och returpapper, nuvarande 
ÅVS:er behålls 

Konventionell och beprövad teknik  Sannolikt ingen ökad utsortering av 
förpackningar och returpapper, varför innehållet 
av förpackningar och returpapper i restavfallet 
kvarstår. Målen i avfallsplanerna måste därmed 
uppnås på annat sätt 

Standardkärl kan användas Nedskräpning vid ÅVS:er i samma omfattning 
som idag 

Inga större kärl än idag behövs Begränsade möjligheter till minskade 
behandlingskostnader när utsorteringen av 
förpackningar och returpapper inte ökar 

Inget nytt system behöver etableras  

 
Detta alternativ medför inga förändringar av kommunernas insamling 
eftersom nuvarande insamlingssystem för mat- och restavfall behålls. Om 
insamlingsservicen för förpackningar och returpapper ska utökas måste det 
istället ske genom andra aktörers försorg, t.ex. fastighetsägare eller 
producenter. Insamling av matavfall och restavfall sker med samma typ av 
insamlingsfordon som idag.  

Miljömässigt innebär insamling av matavfall för biologisk behandling god 
resurshushållning. Merparten av hushållen är även fortsättningsvis 
hänvisade till ett ÅVS-system för avlämning av förpackningar och 
returpapper. Möjligheten att åstadkomma en ökad utsortering av 
förpackningar och returpapper i befintligt ÅVS-system genom exempelvis 
information bedöms vara begränsad även om antalet ÅVS:er skulle utökas. 
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3.2.2 Alternativ 2: Fyrfackskärl (2 st) i villa och separata behållare i lägenhet 
Alternativ 2 innebär att nuvarande insamlingssystem för villor ersätts med ett 
fyrfackskärlsystem där matavfall, restavfall, förpackningar och returpapper samlas 
in fastighetsnära. Tömning av det ena kärlet sker varannan vecka och av det andra 
var fjärde vecka. Vid insamling med fyrfackskärl är det vanligt att använda 
påhängsbehållare för glödlampor och batterier. Insamling i lägenheter sker i 
separata kärl för matavfall och restavfall och FNI av förpackningar och returpapper 
(vilket i viss utsträckning sker redan idag). Matavfall samlas in i papperspåsar. 
ÅVS:er fungerar som backup för specifika fastigheter där förutsättningar för FNI 
saknas eller för situationer då kärlvolymen inte är tillräcklig.  

 
Figur 6 Fyrfackskärl med fack för åtta fraktioner och påhängsbehållare för lampor 

och småbatterier, exempel från villaområde (t.v.).  
Separata kärl för matavfall, restavfall, förpackningar och returpapper i 
lägenhetsområde (t.h.). Foto: PWS AB (t.v.) och Göteborgs stad (t.h.). 

 
Tabell 8 För- och nackdelar med insamling i fyrfackskärl i villa och  

separata behållare i lägenhet. 

Fördelar Nackdelar 

Flera fraktioner hämtas i samma system som 
matavfall och restavfall 

Fyrfackskärl för villor måste tömmas med 
särskilda fyrfackade fordon 

Kraftigt ökad servicenivå – FNI för i stort sett 
samtliga hushåll 

Särskilda/stora kärl krävs för fyrfackssystemet, 
även större utrymme krävs hos fastighetsägare  

Hög källsorteringsgrad Stora investeringar krävs i kärl 

Hög kvalitet på insamlat avfall i fyrfacksystemet Fyrfacksfordonen är dyrare än standardfordon 

Större möjligheter till intäkter från insamlade 
material och större möjligheter till minskade 
behandlingskostnader 

De särskilt utformade fyrfackskärlen begränsar 
möjligheterna till att utöka antalet fraktioner i 
framtiden 

Lätt att göra kvalitetskontroller av oemballerade 
förpackningar och returpapper i kärl och ge 
återkoppling till enskilda hushåll 

Fyrfacksfordon har mer rörliga delar och mer 
hydraulik som kräver underhåll och reparation 

Oemballerat avfall i separata fack/kärl är tydligt 
och pedagogiskt 

Gemensamhetslösningar och containerhämtning 
kan inte betjänas med fyrfacksfordon, vilket kan 
inverka på logistiken. Det kommer ändå, liksom 
idag, att behövas traditionella baklastande fordon 
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Fördelar Nackdelar 

Möjlighet till färre tömningar av ÅVS, antingen 
genom minskad tömningsfrekvens eller 
minskat antal platser 

Ökade transporter med sopbil från villor p.g.a. 
att varje fastighet måste besökas oftare2 

Färre ÅVS:er kan minska problemen med 
nedskräpning vid avlämningsplatser för 
förpackningar och returpapper 

Kommunerna behöver tillgång till en eller flera 
platser för omlastning och mellanlagring av 
insamlade förpackningar och returpapper 

Kraftigt minskade transporter med personbil till 
ÅVS 

Ökade kostnader för hanteringen, p.g.a. dyrare 
kärl och dyrare tömning 

Möjlighet till påhängsbehållare för batterier och 
ljuskällor finns som standard för fyrfackskärl 

Endast baklastande fordon kan användas, 
vilket kräver mer personal och manuellt arbete 
än vid sidlastarhämtning 

Hushåll behöver inte lagra utsorterade fraktioner 
i någon större utsträckning i bostaden 

 

Detta alternativ medför en kraftigt ökad servicenivå vid insamling av 
förpackningar och returpapper från villor och de lägenheter som idag inte 
har tillgång till FNI av förpackningar och returpapper. Insamlingsresultatet 
avseende framförallt förpackningar och returpapper kan därmed, baserat på 
erfarenheter från andra kommuner, väntas förbättras avsevärt. 

Samtidigt ökar kostnaderna för insamlingen till följd av mer avancerade kärl 
och fordon för villor, fler kärl för lägenheter samt ökade transporter. 
Transporterna vid villahämtning ökar, främst till följd av att varje fastighet 
har två kärl som inte kan tömmas av samma fordon men även för att 
insamlingen i olika fack kan innebära att fordonet inte kan fyllas lika 
effektivt. Möjligheten att tömma andra typer av behållare med 
fyrfackfordonen är begränsad och kan också bidra till ökade 
insamlingskostnader. I fyrfacksfordonens två nedre fack kan även 
traditionella enfackskärl tömmas, varför valet av vilka fraktioner som ska 
samlas in i de fack i kärlen som töms i bilens nedre fack blir av strategisk 
betydelse om fyrfacksbilen av logistiska skäl även ska användas för att 
tömma traditionella enfackskärl från fastigheter som inte är anslutna till 
systemet. Vilka fraktioner som töms i bilens nedre fack är även av betydelse 
för möjligheten att tömma separata behållare för förpackningar och 
returpapper vid gemensamhetslösningar med samma bil som samlar in avfall 
från lägenheter. Om insamling ska ske av tillkommande fraktioner kan detta 
inte ske i befintliga kärl utan i så fall behövs kompletterande behållare.  

Kostnadsökningen till följd av dyrare insamling motverkas dock av bättre 
sortering som ger mindre avfall till förbränning och möjlighet till intäkter för 
insamlade fraktioner. De särskilt anpassade kärlen för villor begränsar 
möjligheten att utöka antalet fraktioner. Fyrfacksbilar finns endast i 
baklastande utförande, vilket gör att den insamling med sidlastare som idag 
sker i vissa av kommunerna måste upphöra. 

                                                        
2 Kärl 1 töms varannan vecka och kärl 2 var fjärde vecka, vilket betyder att varje villafastighet måste 
besökas totalt 39 ggr/år. I dagsläget besöks varje villafastighet 26 ggr/år. 
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3.3 Komplementsystem 
I denna del av analysen beskrivs för- och nackdelar med utvalda 
komplementsystem som kan användas istället för huvudsystemet för 
insamling i kärl för matavfall, restavfall, förpackningar och returpapper. 
Komplementsystemen jämförs med huvudsystemet med separata kärl för 
respektive fraktion. 

3.3.1 Underjordsbehållare 
Underjordsbehållare är ett vanligt förekommande komplement i ett i övrigt 
kärlbaserat insamlingssystem. Underjordsbehållare används framförallt i 
lägenhetsområden. Tömning sker med kranbil. 

 
Figur 7 Inkast till underjordsbehållare (t.v.). Tömning av underjordsbehållare (t.h.). 

Foto: PWS AB (t.v.), San-Sac AB (t.h.) 

 
Tabell 9 För- och nackdelar med insamling i underjordsbehållare. 

Fördelar Nackdelar 

Stora volymer avfall kan samlas in på liten yta Lägre kvalitet och mindre mängd utsorterat 
matavfall jämfört med separata kärl enligt 
nationell statistik. Uppgifter saknas avseende 
förpackningar och returpapper, men 
utsorteringsgraden kan antas bli lägre än för 
separata kärl 

Samtliga fraktioner kan samlas in i systemet Avfallet är inte synligt för avfallslämnaren, vilket 
kan upplevas som mindre pedagogiskt och 
därmed riskera ge lägre kvalitet på insamlat 
avfall än vid insamling i kärl 

Rationell tömning utan manuellt arbete med att 
dra kärl 

Underjordsbehållare kan inte placeras lika tätt i 
bebyggelsen som kärl vanligtvis kan vilket kan 
påverka servicenivån 

Chaufförer kommer i mindre utsträckning i 
kontakt med avfall, särskilt vid insatsbehållare 
av metall 

Krantömning innebär särskilda 
arbetsmiljörisker 

Färre besök med insamlingsfordon i 
bostadsområdet och färre i- och urstigningar 
för chauffören ur fordonet 

Avfallet lämnas i behållare utomhus, vilket kan 
vara obekvämt för avfallslämnaren vintertid  
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Fördelar Nackdelar 

Förvaring av avfall under mark ger mindre risk 
för luktproblem  

Skottning av behållarens ovansida kan 
behövas inför tömning vintertid 

Lämplig inkasthöjd även för rullstolsburna Behållarna kräver nedgrävning, vilket medför 
kostnader och gör dem svåra att placera och 
att flytta 

Estetiskt tilltalande lösning Svårt att utöka antalet fraktioner 

Flexibelt för varierande avfallsmängder Dyrt system för ett mindre antal hushåll  

 
Denna lösning medför flera fördelar såsom möjlighet till yteffektiv insamling 
av stora volymer avfall, rationell tömning, ingen manuell hantering av kärl 
och estetiskt tilltalande lösningar. Samtidigt finns nackdelar där den 
viktigaste är risken för sämre insamlingsresultat än vid insamling i kärl. 

För en insamlingsplats med exempelvis 8-10 stycken underjordsbehållare 
krävs en yta av ca 40 m2 med en tillkommande yta för uppställning av 
insamlingsfordonet på ca 20 m2. Insamling av avfall i underjordsbehållare 
kan ske för samtliga avfallsslag eller som ett komplement enbart för vissa 
fraktioner. 

 
Figur 8 Kvartersnära insamlingsplats för flera fraktioner med underjordsbehållare. 

Exempel från Lund. 

Ett avfallsutrymme med kärl för samtliga avfallsslag för ca 100 lägenheter 
kan kräva en yta av i storleksordningen 50 m2, baserat på rekommendationer 
enligt Avfall Sveriges Handbok för avfallsutrymmen. 

Hur dimensioneringen kommer att se ut i en specifik fastighet beror på bl.a. 
hämtningsfrekvens, lägenheternas storlek (antal personer) och hur väl 
hushållen sorterar. 
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3.3.2 Krantömda markplacerade behållare 
Krantömda markplacerade behållare kan, liksom underjordsbehållare, 
utgöra ett komplement till ett i övrigt kärlbaserat insamlingssystem. 
Behållartypen är vanligast i lägenhetsområden men exempel finns även på 
användning i villaområden. 
Tabell 10  För- och nackdelar med insamling i krantömda markplacerade behållare. 

Fördelar Nackdelar 

Behållarna kan vanligtvis placeras tätt i 
bebyggelsen (tätare än underjordsbehållaren) 

Nationell statistik för insamlingsresultat med 
denna typ av system saknas men kan antas 
ligga i nivå med underjordsbehållare. 
Underjordsbehållare uppvisar en lägre kvalitet 
och mindre mängd utsorterat matavfall jämfört 
med separata kärl enligt nationell statistik. 
Uppgifter saknas avseende förpackningar och 
returpapper, men utsorteringsgraden kan antas 
bli lägre än för separata kärl 

Stora volymer avfall kan samlas in på liten yta 
(men systemet kan bli mer ytkrävande än 
underjordsbehållare eftersom behållarna är 
mindre) 

Avfallet är inte synligt för avfallslämnaren, vilket 
kan upplevas som mindre pedagogiskt och 
därmed riskera ge lägre kvalitet på insamlat 
avfall än vid insamling i kärl 

Samtliga fraktioner kan samlas in i systemet Avfallet lämnas i behållare utomhus, vilket kan 
vara obekvämt för avfallslämnaren vintertid 

Färre besök med insamlingsfordon i 
bostadsområdet och färre i- och urstigningar 
för chauffören ur fordonet (men mer än för 
underjordsbehållare) 

Krantömning innebär särskilda 
arbetsmiljörisker 

Chaufförer kommer i mindre utsträckning i 
kontakt med avfall 

Skottning av behållarens ovansida kan 
behövas inför tömning vintertid 

Rationell tömning utan manuellt arbete med att 
dra kärl 

 

Möjlighet att anpassa lösning till ett mindre 
antal hushåll 

 

Estetiskt tilltalande lösning  

Flexibelt för varierande avfallsmängder (mindre 
volym ger dock mindre flexibilitet än 
underjordsbehållare) 

 

Behållarna behöver (till skillnad från 
underjordsbehållare) inte grävas ner, vilket ger 
en lägre kostnad samt gör behållarna mer 
lättplacerade och flyttbara.  

 

Förutsatt att det finns yta är det relativt lätt att 
utöka antalet fraktioner 

 

 

Denna lösning medför, liksom vid insamling i underjordsbehållare, flera 
fördelar såsom rationell tömning, ingen manuell hantering av kärl och 
estetiskt tilltalande lösningar. Samtidigt finns nackdelar där den viktigaste är 
risken för sämre insamlingsresultat än vid insamling i kärl. Lösningen är inte 
lika yteffektiv som underjordsbehållare men de markplacerade behållarna är 
mer lättplacerade och flyttbara, vilket kan ge möjlighet till mer 
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kundanpassade lösningar. Krantömda markplacerade behållare kräver 
mindre markarbete än underjordsbehållare och därmed mindre 
investeringar. 

Erfarenheter från Falun med insamling i flera fraktioner från både villor och 
lägenheter visade att hushållen var övervägande positiva till systemet och 
upplevde en ökad service. 

3.3.3 Sopsug 
Insamling av avfall i sopsugssystem kan utgöra ett komplement till ett i 
övrigt kärlbaserat insamlingssystem. Sopsugssystemet kan användas för 
vissa fraktioner (normalt upp till tre stycken) medan övriga fraktioner 
hanteras på annat sätt, genom exempelvis insamling i separata kärl eller 
underjordsbehållare. 

Avfallet sugs med hjälp av undertryck i ledningar från olika inkastställen. 
Sopsugstekniken finns i mobilt och stationärt utförande. Vid mobil sopsug är 
sugaggregatet installerat i tömningsfordonet medan stationär sopsug innebär 
att avfallet sugs till en särskild terminal och samlas i containrar som töms 
med lastväxlarfordon. Lösningen är mer storskalig än exempelvis insamling i 
underjordsbehållare och kräver ett stort antal anslutna hushåll, varför den 
endast förekommer i lägenhetsområden. Systemet är särskilt lämpligt att 
installera vid nybyggnation. 
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Tabell 11 För- och nackdelar med insamling i sopsugssystem 

Fördelar Nackdelar 

Effektivt utnyttjande av markyta i 
bostadsområdet 

Sämre kvalitet på utsorterade fraktioner vid 
insamling i sopsug än i övriga system, enligt 
nationella nyckeltal och erfarenheter 

Endast besök med insamlingsfordonet i 
bostadsområdet för fraktioner som samlas i 
kärl 

Risk att fraktioner förorenar varandra vilket ger 
sämre kvalitet på insamlat material 

Stora volymer avfall kan samlas in på liten yta Avfallet är inte synligt för avfallslämnaren, vilket 
kan upplevas som mindre pedagogiskt och 
därmed riskera ge lägre kvalitet på insamlat 
avfall än vid insamling i kärl 

Estetiskt tilltalande lösning Risk för två olika avlämningsplatser då miljöbod 
och sopsugsinkast vanligen inte placeras på 
samma plats 

Inkasten kan placeras på innergårdar eller i 
trapphus 

Risk för nedskräpning vid inkasten vid 
driftstopp 

Liten risk för lukt sommartid  Samtliga fraktioner kan inte hanteras i 
sopsugssystemet, komplement krävs för flera 
fraktioner 

Chaufförer kommer i mindre utsträckning i 
kontakt med avfall som samlas in genom 
sopsug 

Tekniskt komplicerat system 

Rationell tömning utan manuellt arbete för 
fraktioner som samlas in i sopsugen på plats 
där allmänhet inte har tillträde 

Samordning med t.ex. el och VA i mark krävs 
vid dragning av rör 

 Svårt installera sopsug i befintlig bebyggelse 

 Svårt göra förändringar i systemet i efterhand 
p.g.a. omfattande anläggnings- och 
installationsarbeten 

 Stora investerings- och driftkostnader 

 Dyrt system för ett mindre antal hushåll  

 

Denna lösning är estetiskt tilltalande och medför flera fördelar såsom mindre 
tung trafik i anslutning till bostäderna och en rationell insamling med 
effektivt utnyttjande av markyta. En nackdel är att inte samtliga fraktioner 
kan hanteras i systemet. Erfarenheter visar också att det är svårt att uppnå 
bra kvalitet på det sorterade avfallet och att det finns risk för att olika 
fraktioner förorenar varandra genom att de hanteras i samma rör. Det 
tekniskt avancerade systemet kräver särskild kompetens. 

Sopsug är förknippat med stora investerings- och driftkostnader. De stora 
investeringarna försvårar installation i befintlig bebyggelse och framtida 
förändringar av systemet. 
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3.4 Servicenivå 
I denna del av analysen beskrivs för- och nackdelar med fastighets- respektive 
kvartersnära insamling av matavfall, restavfall, förpackningar och returpapper. 

3.4.1 Fastighetsnära insamling 
Denna servicenivå innebär att hushållen har tillgång till fastighetsnära 
insamling av förpackningar och returpapper och i många fall även batterier 
och smått elavfall. Dessa fraktioner kan därmed lämnas i behållare inom 
fastigheten. 
Tabell 12 För- och nackdelar med fastighetsnära insamling av mat- och restavfall, 

förpackningar och returpapper. 

Fördelar Nackdelar 

Hög servicenivå bidrar till högt utbyte och rena 
fraktioner 

Kraftigt minskade transporter med personbil till 
ÅVS 

Högt utbyte och rena fraktioner kan ge intäkter 
och ger lägre behandlingskostnader 

Kvalitetskontroll av avfall och spårbarhet till 
enskilda fastigheter underlättas 

Fastighetsnära insamling kan tillämpas oavsett 
typ av insamlingssystem 

Insamlingsplatser behöver i de flesta fall endast 
finnas inom fastigheten 

Fastighetsägaren är ansvarig för 
insamlingsplatsen 

Avfallslösningar inom fastigheten mindre 
juridiskt komplicerat 

Kräver utrymmen för behållare i fastigheterna 
och kan medföra kostsamma ombyggnader 

Insamlingsfordon måste trafikera vägar i 
bostadsområdena 

Ökade transporter med tunga fordon vid 
insamling av flera fraktioner vid fastigheten 

 

Fastighetsnära insamling medför framförallt en hög servicenivå för 
avfallslämnaren, vilket bidrar till väl fungerande sortering och god 
resurshushållning. Mark på allmänna platser behöver heller inte tas i 
anspråk för avfallshantering. Till nackdelarna hör att behoven av utrymmen 
för behållare i fastigheter och transporterna med tunga fordon för insamling 
ökar. 

3.4.2 Kvartersnära insamling 
Denna servicenivå innebär att hushållen har tillgång till kvartersnära insamling 
av förpackningar och returpapper. Varje insamlingsplats vid kvartersnära 
insamling är gemensam för flera fastigheter och en definierad grupp av hushåll. 
Insamlingsplatsen placeras där hushållen normalt passerar. 
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Tabell 13 För- och nackdelar med kvartersnära insamling av mat- och restavfall, 
förpackningar och returpapper. 

Fördelar Nackdelar 

Högre servicenivå än i ett ÅVS-system 

Inga avfallsutrymmen behövs i fastigheterna, 
vilket betyder minskade kostnader för 
fastighetsägarna 

Mindre trafik av insamlingsfordon i 
bostadsområdena 

Mindre transporter med insamlingsfordon 
betyder mindre utsläpp 

Färre kärl och kortare transporter betyder lägre 
insamlingskostnader 

Lägre servicenivå än vid FNI, till följd av längre 
avstånd till insamlingsplatsen 

Lägre servicenivå än vid FNI kan riskera att ge 
ett lägre utbyte 

Svårare följa upp bristande kvalitet p.g.a. 
sämre spårbarhet till enskilda fastigheter 

Risk för personbilstransporter till 
insamlingsplatser 

Risk att obehöriga försöker lämna avfall i 
behållarna 

Svårare arrangera insamling av batterier och 
smått elavfall vid kvartersnära insamling 

Risk för lägre utbyte och sämre renhet på 
insamlade fraktioner, vilket kan ge sämre 
behandlingsekonomi 

Insamlingsplatser för kvartersnära insamling 
måste etableras och mark tas i anspråk 

Svårt hitta lämpliga insamlingsplatser i 
tätbebyggda områden 

Långa avstånd till insamlingsplatser på 
landsbygd 

Svårare arrangera skötsel för en kvartersnära 
lösning än en fastighetsnära 

Insamlingsplatser som är gemensamma för 
flera fastigheter kan bli juridiskt komplicerat 

Osäkerheter kring vad som är ett rimligt 
gångavstånd för avlämning av avfall i ett 
kvartersnära insamlingssystem 

 

Kvartersnära insamling medför en lägre servicenivå för avfallslämnaren, 
vilket innebär en risk för sämre sortering än vid fastighetsnära insamling 
men samtidigt en högre servicenivå för de hushåll som idag är hänvisade till 
återvinningsstationer. Mark på allmänna platser måste tas i anspråk för 
kvartersnära insamling, vilket kan bli ett problem i framförallt de mest 
tätbebyggda områdena men även i andra delar av en kommun. Viktiga 
fördelar med kvartersnära insamling jämfört med fastighetsnära insamling 
är att behoven av utrymmen för behållare inom fastigheterna och transporter 
med tunga fordon minskar. 
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4 Kostnadsberäkningar 
Översiktliga kostnadsberäkningar har genomförts avseende nuvarande 
hantering (matavfallsinsamling i separat kärl och ÅVS:er för förpackningar 
och returpapper) samt alternativ med högre servicenivå för insamling av 
förpackningar och returpapper. 

Resultaten av beräkningarna redovisas sammanlagt för Håbo, Knivsta, Sigtuna 
och Upplands-Bro kommuner i följande kapitel. I Bilaga 3 redovisas 
beräknade kostnader per kommun. Samtliga kostnader presenteras utan 
moms. 

Beräkningarna görs utifrån dagens situation där producentansvar råder, 
d.v.s. att producenterna ansvarar för och bekostar nuvarande ÅVS:er för 
förpackningar och returpapper. För att möjliggöra jämförelser mellan de 
olika alternativens totala kostnader har även kostnaderna beräknats för 
producenternas ÅVS:er. 

4.1 Generella beräkningsförutsättningar 
Till grund för beräkningarna av kostnaderna för huvudsystem och 
komplementsystem ligger följande generella förutsättningar: 

• I beräkningar avseende kärlbaserad insamling ingår 
reinvesteringskostnad för befintliga kärl.    

• Anslutningsgraden till matavfallsinsamling är 100 %. 

• Förbrukningen av matavfallspåsar är 3 påsar/hushåll och vecka. 
Matavfallspåsarna bedöms kosta 0,30 kr/st. 

• Insamling utförs av entreprenör, vilket innebär att kapitalkostnader 
för fordon ingår i tömningspriserna. 

• Matavfall och restavfall transporteras till samma behandlings-
anläggningar som idag. Aktuell transportkostnad är 30 kr/ton. 

• Biologisk behandling och förbränning handlas upp. Aktuella 
behandlingspriser är 338 kr/ton för biologisk behandling och 
436 kr/ton för förbränning. 

• Ersättningen för insamlade förpackningar och returpapper baseras på 
producenternas nuvarande ersättningsnivåer. 

• Samtliga fraktioner omlastas till en kostnad av 70 kr/ton för mat- och 
restavfall och 100 kr/ton för förpackningar och returpapper. 

• Investeringar skrivs av enligt följande principer: Behållare 10 år, 
anläggningar 10–20 år beroende på typ av investering. Kalkylränta 2,5%. 
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4.2 Huvudsystem för insamling av mat- och restavfall, 
förpackningar och returpapper 

4.2.1 Beräkningsförutsättningar 
Till grund för beräkningarna av kostnaderna för huvudsystemen ligger 
följande förutsättningar: 

• Beräkningarna bygger på basfakta om kommunerna (antal invånare, 
antal hushåll, antal kärl, antal tömningar, antal ÅVS:er och insamlade 
mängder). 

• Kostnader för införande av ett nytt insamlingssystem har beräknats 
baserat på erfarenhetsbaserade bedömningar. Kostnaden för 
projektledning, planering, information och övrig administration har 
satts till 100 kr/hushåll. Kostnaden för montering och distribution av 
nya kärl och återtagning av befintliga kärl har satts till 100 kr/kärl för 
standardkärl och 200 kr/kärl för 4-fackskärl.3 

• Beräkningarna avseende insamling med fyrfackskärl samt ÅVS:er 
bygger på nyckeltal, à-priser och erfarenhetsbaserade bedömningar 
avseende dessa insamlingssystem. Beräkningar avseende FNI med 
separata kärl i lägenheter bygger på Avfall Sveriges rekommenderade 
dimensionering. 

• Tömningspriserna är specifika för respektive kärlstorlek och varierar 
mellan kommunerna. Tömningspriset för fyrfackskärl i villa och 
fritidshus är satt till 26 kr/tömning, utifrån en bedömning baserat på 
förutsättningarna i regionen och nivåer i andra kommuner. 

• Anslutningsgraden till FNI från lägenheter vid nuvarande hantering 
är i genomsnitt 55 %. 

• Tömning av containrar vid ÅVS:er utförs av upphandlad entreprenör. 

                                                        
3 I praktiken beror kostnaderna på hur kommunerna väljer att samverka och på vilket sätt införandet sker. 
Kostnaden kan därför bli antingen högre eller lägre. 
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4.2.2 Årskostnader 
Nedan presenteras beräknade ungefärliga årskostnader avseende insamling av matavfall, 
restavfall, förpackningar och returpapper i kommunerna sammanlagt. Observera att 
kostnaderna per hushåll är genomsnitt för villor och lägenheter i 
kommunerna. Kostnaden för villor är högre och lägenheter lägre än genomsnittet. 
Tabell 14 Ungefärliga årskostnader för kommunerna avseende insamling av matavfall, restavfall, 

förpackningar och returpapper i kommunerna jämfört med nuvarande hantering, Mkr/år. 
Kostnader inklusive befintligt ÅVS-system inom parentes. 

 Alternativ 1: 

Nuvarande hantering. 

Insamling av matavfall 
i samtliga kommuner. 

ÅVS för förpackningar 
och returpapper.4 

Alternativ 2: 

FNI med fyrfackskärl  
i villa, 
separata behållare i 
lägenhet. 

ÅVS som backup. 

Kärl 3,0 7,4 

Påsar, inkl. distribution och 
påshållare för matavfall 

3,5 3,5 

Insamling 23,7 27,0 

Omlastning1 1,8 (2,4) 2,5 (2,5) 

Transport av mat- och 
restavfall till behandling 

0,8 0,7 

Behandling mat- och 
restavfall 

10,8 10,0 

Ersättning för förpackningar 
och returpapper2 

0 (-1,9) -2,8 (-2,8) 

ÅVS:er3 0 (7,9) 0 (4,2) 

Summa 43,6 (50,2) 48,1 (52,3) 

   Summa, kr/hushåll och år 1000 (1150) 1100 (1260) 

1) Omlastningskostnaderna i Alternativ 1 avser mat- och restavfall samt i Alternativ 2 även 
förpackningar och returpapper som samlas in fastighets-/kvartersnära. I Alternativ 2 är 
omlastningskostnaderna något överskattade, eftersom beräkningen förenklats genom att en 
mindre men okänd mängd förpackningar och returpapper som samlas in via producenternas 
ÅVS:er inte har räknats av i detta alternativ. 
2) I Alternativ 1 samlar producenterna in förpackningar och returpapper via ÅVS:er, varför 
ingen ersättning för detta utgår till kommunerna. I Alternativ 2 där kommunerna samlar in 
förpackningar och returpapper förutsätts ersättning för insamlade förpackningar och 
returpapper tillfalla kommunerna. Ersättningen vid producentansvar är något överskattad, 
eftersom beräkningen förenklats genom att en mindre men okänd mängd förpackningar och 
returpapper som samlas in via producenternas ÅVS:er inte har räknats av i detta alternativ. 
3) ÅVS:erna drivs av producenterna. 
4) Insamling av förpackningar och returpapper från lägenheter antas delvis ske via FNI med 
samma anslutningsgrad som idag (ca 55 %), vilket ingår i beräkningarna. 
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Av Tabell 14 framgår att den årliga merkostnaden för att inte bara samla in mat- 
och restavfall utan även förpackningar och returpapper fastighetsnära beräknas 
bli ca 5 Mkr för kommunerna sammanlagt. 

I Bilaga 3 presenteras beräknade årskostnader för respektive kommun. 
Merkostnaden blir i genomsnitt ca 110 kr/hushåll vid insamling i fyrfackskärl i 
villa och separata kärl i lägenhet utslaget på samtliga hushåll i kommunerna. 
Merkostnaden för en villa vid insamling i fyrfackskärl varierar mellan 
kommunerna och beräknas bli 100-450 kr/år (i genomsnitt ca 300 kr/år). Den 
ekonomiska konsekvensen för fastighetsägarna beror på abonnemangsalternativ 
och styreffekter i avfallstaxan samt moms. 

Om kostnaderna för befintligt ÅVS-system inkluderas blir den årliga 
merkostnaden för hanteringen ca 2 Mkr vid insamling i fyrfackskärl. 

4.2.3 Investeringar och införandekostnader 
Nedan presenteras beräknade ungefärliga investeringar avseende insamling av 
matavfall, restavfall, förpackningar och returpapper i kommunerna sammanlagt. 
Investeringarna lgger till grund för beräknade årskostnader i kapitel 4.2.2. 
Tabell 15 Ungefärliga investeringar för kommunerna avseende insamling av matavfall, 

restavfall, förpackningar och returpapper jämfört med nuvarande hantering. 
Kostnader inklusive befintligt ÅVS-system inom parentes. 

 Alternativ 1: 

Nuvarande hantering. 

Insamling av matavfall 
i samtliga kommuner. 

ÅVS för förpackningar 
och returpapper. 

Alternativ 2: 

FNI med fyrfackskärl 
i villa, 
separata behållare i 
lägenhet. 

ÅVS som backup. 

Kärl 26,6 64,7 

ÅVS:er 0 (34,3) 0 (17,9) 

Summa, Mkr 26,6 (60,9) 64,7 (82,6) 

 

Av Tabell 15 framgår att löpande reinvesteringar i befintlig kärlpark och för 
mat- och restavfall vid nuvarande hantering sammanlagt uppgår till ca 27 Mkr. 
Vid beräkning av årskostnaden för nuvarande hantering har summan av 
löpande reinvesteringar slagits ut på kärlens avskrivningstid, d.v.s. enligt 
samma principer som vid beräkning av årskostnaden för alternativet med 
fyrfackskärl. Verklig reinvesteringstakt i befintliga kärl är troligtvis lägre. 

Ett nytt insamlingssystem med fyrfackskärl för villor och ökad utbyggnad av 
FNI med separata kärl för lägenheter innebär investeringar i nya kärl på 
ca 65 Mkr, varav ca 55 Mkr avser nyinvesteringar och resterande avser löpande 
reinvesteringar i befintliga kärl för FNI för lägenheter. Investeringar i 
omlastningsstation, antingen genom upphandlad entreprenör eller på egen 
anläggning i kommunal regi, tillkommer. 
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Utöver ovan redovisade investeringar tillkommer kostnaden för projektledning, 
planering, information och övrig administration samt kärlhantering i samband 
med införande av nytt insamlingssystem. Denna engångskostnad för själva 
införandet har beräknats till i storleksordningen 300-450 kr/hushåll vid 
insamling med fyrfackskärl i villa. Kostnaden är lägre för lägenheter. Kostnaden 
beror till stor del på montering och utkörning av fyrfackskärlen och beror i hög 
grad på hur detta genomförs i praktiken.  

4.3 Komplementsystem för insamling av mat- och 
restavfall, förpackningar och returpapper 

Nedan redovisas beräknade kostnader vid insamling med några olika typer av 
komplementsystem (underjordsbehållare, krantömda markplacerade behållare 
och sopsug) samt insamling i separata kärl i miljöbod som jämförelse. I de 
kostnadsberäkningar avseende huvudsystem som redovisas i kapitel 4.2 ingår 
inga kostnader för avfallsutrymmen eller andra installationer på fastigheten, 
varför de kostnader som redovisas i kapitel 4.2 och kapitel 4.3 inte är jämförbara. 

Kostnadsberäkningarna avseende komplementsystemen görs på 
exempelområden med lägenheter som illustration. Lösningarna kan utformas 
fastighetsnära eller kvartersnära. Hur den fastighetsnära eller kvartersnära 
insamlingen utformas beror framförallt på områdets karaktär och antalet 
anslutna hushåll. I praktiken kan fysiska förutsättningar i ett område innebära 
praktiska begränsningar för vissa avfallslösningar. 

4.3.1 Beräkningsförutsättningar, årskostnader och investeringar 
Till grund för beräkningarna av kostnaderna för komplementsystemen ligger 
följande förutsättningar: 

• Antalet hushåll per exempelområde har valts för att ge en gynnsam 
ekonomi för respektive system. Detta innebär att antalet hushåll är olika 
för de olika systemen men går att jämföra genom kostnad per hushåll. 

• Samtliga exempel inkluderar matavfall, restavfall, samtliga 
förpackningsfraktioner och returpapper. 

• Behållarvolymer är beräknade utifrån Avfall Sveriges Handbok för 
avfallsutrymmen. Insamlingskostnaden är troligen något överskattad 
eftersom den bygger på Avfall Sveriges Handbok för dimensionering 
av avfallsutrymmen och inte beräknad mängd av respektive fraktion. 

• Mängden av respektive fraktion baseras på ett medelvärde av 
mängder från insamling i kärl i traditionell lägenhetsbebyggelse i 
några exempelområden i Skåne (Avfall Sverige Rapport 2017:19). 

• Insamlade mängder av respektive fraktion antas vara lika stor oavsett insam-
lingssystem. Antagandet görs därför att kompletta data om insamlingsresultat 
saknas för flera av de system som jämförs. Erfarenheter tyder på att val av 
insamlingssystem påverkar insamlingsresultatet för olika fraktioner. 

• Fastighetsägaren står för investeringar i utrymmen och installationer 
på fastigheten och kommunen står för insamling och behandling. 
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Separata kärl 
Beräkningarna avser insamling av samtliga fraktioner i separata kärl i 
miljöbod på gården. Beräkningarna utgör referens till komplementsystemen. 

• Antalet kärl för respektive fraktion har bestämts utifrån bedömda 
tömningsintervall för respektive fraktion och lämpliga kärlstorlekar. 

• Avskrivningstiden har satts till 25 år för en miljöbod.  

Den årliga kostnaden för exempelområdet på 45 lägenheter är ca 62 000 kr, 
vilket utslaget per hushåll blir ca 1 370 kr. Investeringskostnaden för en 
miljöbod har uppskattats till 400 000 kr. 

Underjordsbehållare 
Beräkningarna avser insamling av samtliga fraktioner i underjordsbehållare 
samlade på en plats. 

• Beräkningarna är gjorda utifrån en underjordsbehållarstation där 
restavfallets volym och en hämtningsfrekvens på en gång i veckan är 
dimensionerande för antalet anslutna hushåll. 

• Hämtningsfrekvensen för förpackningar och returpapper har 
anpassats för att uppnå god fyllnadsgrad i behållarna, där flera 
fraktioner hämtas på ”avrop” (d.v.s. när behållaren nått god 
fyllnadsgrad). Vid ett väl utbyggt system med underjordsbehållare i 
en bebyggelse ges förutsättningar för tömning med godtagbar 
logistik. Tömningsfrekvensen för restavfall och matavfall är satt till 
en gång i veckan av hygieniska skäl. 

• Behållarens volym nyttjas inte fullt ut eftersom inkastet är placerat 
ovanför centrum av behållaren, vilket gör att avfallet hamnar i mitten 
och behållaren fylls koniskt där luftutrymme finns i ytterkanterna för 
vissa avfallsslag. Samtidigt komprimeras flera fraktioner av sin egen 
vikt. I beräkningarna förutsätts att dessa effekter tar ut varandra.  

• Storleken på underjordsbehållarens insatsdel varierar mellan 3 och 5 
m3 beroende på fraktion. Matavfallsfraktionen bör inte samlas in i 
behållare större än 3 m3. Glasförpackningarna bör av viktskäl inte 
samlas in i behållare större än 4 m3. 

• Service och reparation har satts till 2 400 kr/behållare och år, enligt 
avtalsexempel från leverantör. 

• Avskrivningstiden för underjordsbehållarna har satts till 15 år, vilket 
bygger på god skötsel och bra serviceavtal. 

Den årliga kostnaden för exempelområdet på 80 lägenheter är ca 124 000 kr, 
vilket utslaget per hushåll blir ca 1 550 kr/år. Investeringskostnaden 
(inklusive installation och markarbete) för åtta stycken underjordsbehållare 
med insatsdel av metall är ca 700 000 kr. 
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Krantömda markplacerade behållare 
Beräkningarna avser insamling av samtliga fraktioner i krantömda 
markplacerade behållare samlade på en plats. 

• Beräkningarna är gjorda utifrån en station med markplacerade 
behållare där restavfallets volym och ett hämtningsintervall på en 
gång i veckan är dimensionerande för antalet anslutna hushåll. 

• Hämtningsfrekvensen för förpackningar och returpapper har 
anpassats för att uppnå god fyllnadsgrad i behållarna, där flera 
fraktioner hämtas på avrop. Vid ett väl utbyggt system med 
krantömda behållare i en bebyggelse ges förutsättningar för tömning 
med godtagbar logistik. Tömningsfrekvensen för restavfall och 
matavfall är satt till en gång i veckan av hygieniska skäl. 

• Storleken på de markplacerade behållarna varierar mellan 2 och 3 m3 
beroende på fraktion.  

• Service och reparation har satts till 1 000 kr/behållare och år. 

• Avskrivningstiden för de markplacerade behållarna har satts till 10 år. 

Den årliga kostnaden för exempelområdet på 60 lägenheter är ca 97 000 kr, 
vilket utslaget per hushåll blir ca 1 610 kr/år. Investeringskostnaden 
(inklusive hårdgjord yta för uppställning av behållarna) för åtta stycken 
markplacerade behållare är ca 350 000 kr. 

Sopsug (med kompletterande miljöbod) 
Beräkningarna avser insamling av restavfall, returpapper och 
plastförpackningar i sopsug. Exemplet är beräknat utifrån att matavfall, 
glasförpackningar, pappersförpackningar och metallförpackningar samlas in 
genom ett kompletterande system med separata kärl i miljöbod. Skälen till 
att dessa fraktioner istället förläggs till insamling i kärl i miljöbod är: 

• Erfarenheter från plockanalyser på avfall som samlats in i sopsug är att 
avfallet ofta är sönderrivet mer än från andra avfallsinsamlingssystem, 
vilket även gäller matavfall. Matavfall som blir kvar i rören kladdar lätt 
ned andra fraktioner och utbytet försämras. 

• Glasförpackningar kan inte samlas in genom sopsug då de riskerar gå 
sönder och orsaka glassplitter i övriga fraktioner. 

• Större pappersförpackningar (t.ex. pizzakartonger) riskerar att fastna 
i rören och orsaka driftstopp. 

• Metallförpackningar uppstår i liten mängd. En installation med eget 
inkast för den fraktionen blir således dyrt för en liten mängd. 
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Kostnaderna per hushåll påverkas starkt av antal anslutna hushåll i 
sopsugssystem. Beräkningen i detta exempel avser ett område med 1 000 
anslutna hushåll, som är en rimlig storlek med utgångspunkt från 
omfattningen av planerade nyexploateringar. Antalet hushåll anslutna till 
varje miljöbod och varje plats med tre inkast (för de olika fraktionerna) är 83 
stycken. Följande förutsättningar ligger till grund för beräkningarna: 

• Investeringen är beräknad utifrån att inkasten placerats på 
innergårdarna. I investeringskostnaden ingår inkast, schakt och 
material för rördragning. Terminal (inklusive byggnad och ytor 
utanför) med minsta tillgängliga storlek på containrar för de tre 
fraktionerna, okomprimerande containrar för restavfall och 
returpapper och en komprimerande container för plastförpackningar. 
Montage, frakt, projektering och idrifttagning inkluderas. 

• Avskrivningstiden för sopsug och miljöbodar har satts till 25 år. 

• Sopsugens terminal förutsätts ligga utanför fastighetsägarens mark 
och arrendet för marken har antagits vara 150 kr/m2 och år. 

• Systemets driftskostnad har antagits vara lika stor som faktisk 
driftskostnad per lägenhet i Eriksberg i Göteborg som är ett 
väletablerat sopsugsområde som varit i drift sedan slutet av 1990-
talet. Driftskostnaden (inklusive insamling och behandling) har satts 
till 1 200 kr/hushåll och år. 

• Tömningsfrekvensen för containrarna är en gång i veckan för 
restavfall, varannan vecka för returpapper (för att undvika att 
returpappret blir fuktigt vilket försämrar kvaliteten) och var fjärde 
vecka för plastförpackningar. 

Den årliga kostnaden för exempelområdet är ca 3 018 000 kr för 1 000 
hushåll, vilket utslaget per hushåll blir ca 3 020 kr/år. Investeringskostnaden 
för miljöbodar och sopsugssystemet är ca 25 miljoner kr. 
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4.3.2 Årlig kostnad per hushåll 
Utifrån räkneexemplen på de olika komplementsystemen och de 
förutsättningar som presenterats för respektive komplementsysten ovan har 
en kostnadssammanställning gjorts per hushåll och vecka, se Tabell 16. 
Systemet med separata kärl i miljöbod utgör referens till övriga presenterade 
system. 
Tabell 16  Årlig kostnad per hushåll för komplementsystemen jämfört med insamling i 

separata kärl i miljöbod (referens) beräknat på förutsättningar gällande för 
respektive system (presenterat ovan). 

 
Separata kärl  
i miljöbod 
(referens), 
kr/hushåll och 
år 

Underjords-
behållare,  
kr/hushåll och 
år 

Krantömda 
markplacerade 
behållare, 
kr/hushåll och år 

Sopsug  
(kombinerat 
med separata 
kärl i miljöbod), 
kr/hushåll och 
år 

Anläggnings- och driftskostnad 632 947 800 2 431 

Markarrende 0 0 0 60 

Kärl 54 0 0 21 

Påshållare och påsar  
för matavfall (inkl. distribution) 

82 82 82 82 

Insamling 513 428 643 356 

Omlastning 25 25 25 10 

Behandling matavfall inklusive 
transport till behandling 

23 23 23 23 

Behandling restavfall inklusive 
transport till behandling 

75 75 75 75 

Ersättning förpackningar och 
returpapper 

-40 -40 -40 -40 

Summa 1 365 1 540 1 609 3 018 

 varav kommunens kostnad 732 593 809 527 

 varav fastighetsägarens kostnad 632 947 800 2 491 

 

Kommentarer: 

• Anläggnings- och driftkostnad 
Avser fastighetsägarens kapitalkostnader för anläggningen, service och 
underhåll samt exempelvis energikostnader för drift av sopsug.  

• Markarrende 
Ingen kostnad har inkluderats för mark då avfallslösningen placerats på 
fastighetsägarens egen mark. Sopsugens terminalbyggnad förutsätts ligga 
utanför fastighetsägarens mark och hyra för marken betalas av 
fastighetsägaren. 

• Kärl 
Kostnaden avser kommunens kapitalkostnad för investering i kärl. 
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• Påshållare och påsar 
Avskrivningstid för påshållaren 7 år. Förbrukning av matavfallspåsar har 
satts till 3 påsar per hushåll och vecka. 

• Insamling  
Avser tömning av behållare. 

• Omlastning 
Omlastning av samtliga fraktioner förutsätts ske på av kommunen anordnad 
plats i närområdet. Omlastningskostnaden är beräknad på 70 kr/ton för 
mat- och restavfall och 100 kr/ton för förpackningar och returpapper. 

• Behandling av matavfall  
Behandlingspriset för matavfall, inklusive transport från omlastning till 
behandling, har satts till 368 kr/ton. 

• Behandling av restavfall 
Behandlingspriset för restavfall, inklusive transport från omlastning till 
behandling, har satts till 466 kr/ton. 

• Ersättning för förpackningar och returpapper 
Ersättning från producenterna för utsorterade förpackningar och 
returpapper. 

 

Systemens kostnad för investering i avfallslösningen och driftkostnaden på 
fastigheten (såsom underhåll av byggnader och installationer, 
energiförbrukning m.m.) skiljer sig åt mellan systemen, där de tekniskt mer 
komplicerade lösningarna är dyrare ur drift- och investeringssynpunkt. 
Separata kärl, underjordsbehållare och markplacerade krantömda behållare 
ligger i samma kostnadsnivå, men där insamling i separata kärl innebär en 
något lägre årlig kostnad än de två övriga. Av jämförda system är sopsugen 
dubbelt så dyr per hushåll och år beroende på den investeringskostnad som 
krävs för sopsugssystem.  

Kommunens insamlingskostnad ligger i samma nivå för analyserade 
komplementsystem, med undantag för insamling från sopsug som innebär 
en något lägre kostnad (under förutsättning att kommunen inte är 
huvudman för sopsugssystemet). 

Sammantaget ligger kommunens insamlingskostnader i samma nivå för 
samtliga system, medan fastighetsägarens kostnader för drift och 
investeringar kan variera kraftigt mellan systemen. 
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5 Samlad bedömning och analys 
5.1 Huvudsystem 
Nedan sammanfattas de viktigaste resultaten av analysen av för- och 
nackdelar med olika systemlösningar för insamling av mat- och restavfall, 
förpackningar och returpapper från villor och lägenheter. 

I Tabell 17 redovisas en översiktlig sammanställning av de för- och nackdelar 
som identifierats med de studerade insamlingsalternativen utifrån olika 
aspekter enligt kapitel 3.1 och 3.2. För aspekter där fördelarna sammantaget 
klart överväger för ett visst insamlingsalternativ har det markerats med ”+”. 
Där fördelarna inte lika tydligt överväger har det markerats med ”(+)” satt 
inom parentes. Grönmarkerade aspekter är sådana som är avgörande för 
nyttan med insamlingssystemet. Det samlade underlaget till bedömningen av 
för- och nackdelar med de huvudsystem som har studerats redovisas i  
Bilaga 2. 
Tabell 17 Sammanställning av för-/nackdelar med olika huvudsystem. 

 Alternativ 1: 
Nuvarande 
hantering 
ÅVS:er för 

förpackningar  
och returpapper 

Alternativ 2: 
Fyrfackskärl  

i villa och separata 
kärl i lägenheter 

Insamlingsresultat  + 

Miljö  + 

Kundperspektiv  + 

Arbetsmiljö (+) (+) 

Tekniska begränsningar +  

Ekonomi (+)  

 

Nedan ges en förklaring till gjorda bedömningar av de olika aspekterna 
utifrån de viktigaste för- och nackdelarna. 

5.1.1 Insamlingsresultat 
Alternativet med fyrfackskärl i villa och separata kärl i lägenhet innebär hög 
servicenivå genom fastighetsnära insamling av samtliga fraktioner i separata 
kärl eller fack. Fraktionerna är också tydligt åtskilda genom att matavfall 
samlas in i papperspåsar och förpackningar och returpapper samlas in 
oemballerat så att de är synliga i kärlen. Systemet bedöms därför bättre 
kunna bidra till att den grundläggande målsättningen om god 
resurshushållning uppfylls. Totalt beräknas införande av fyrfackssystemet för 
villor och en ökad utbyggnad av FNI i separata kärl för lägenheter medföra 
en ökning av mängden utsorterade och insamlade förpackningar och 
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returpapper med ca 1 800 ton/år, baserat på erfarenheter från andra 
kommuner. 

5.1.2 Miljö 
De viktigaste miljöaspekterna på insamling av hushållsavfall är framförallt 
hur och i vilken utsträckning det insamlade avfallet kan nyttiggöras som en 
resurs men också vilket transportarbete som krävs för att samla in och 
transportera avfallet till behandling eller återvinning. Som konstaterats i 
kapitel 5.1.1 så bedöms införande av fyrfackssystemet för villor och en ökad 
utbyggnad av FNI i separata kärl för lägenheter ge ett bättre 
insamlingsresultat än nuvarande hantering därmed bäst förutsättningar för 
att avfallet ska kunna nyttiggöras som en resurs. 

Fastighetsnära insamling i fyrfackskärl från villor och separata kärl från 
lägenheter innebär dock ett ökat transportarbete med insamlingsfordon 
jämfört med nuvarande hantering av avfall. Från miljösynpunkt motverkas 
detta av att hushållens transporter med personbil till återvinningsstationer 
minskar kraftigt när alla fraktioner kan lämnas i kärl på fastigheten. Minst 
transportarbete krävs normalt vid insamling av få fraktioner men då 
försvåras eller omöjliggörs en god resurshushållning av delar av avfallet. 
Samtidigt visar studier (t.ex. Avfall Sverige rapport 2017:09) av källsortering 
och avfallshantering att avfall som samlas in för återvinning i normalfallet 
kan bära ett ganska stort transportarbete utan att miljönyttan av 
källsorteringen går förlorad. Olika typer av komplementsystem eller system 
som helt eller delvis bygger på gemensamhetslösningar, t.ex. kvartersnära 
insamling, är normalt mindre transportkrävande än fastighetsnära insamling 
i kärl, varför sådana lösningar kan var att föredra från transportsynpunkt där 
så är möjligt. 

Sammantaget bedöms insamling i fyrfackskärl för villor och separata kärl för 
lägenheter vara att föredra från miljösynpunkt framför nuvarande hantering 
där anslutningen till FNI är begränsad till en del av lägenhetsbebyggelsen. 

5.1.3 Service 
Service, inklusive i vilken utsträckning insamlingssystemet är enkelt för 
hushållen att förstå och använda, är den mest grundläggande förutsättningen 
för ett bra insamlingsresultat och därmed en god resurshushållning. 

Erfarenheter visar att servicenivån i insamlingen är av stor betydelse från ett 
kundperspektiv. Fastighetsnära insamling är därför att föredra framför 
exempelvis insamling vid återvinningsstationer. 

När det gäller hur enkelt insamlingssystemet är att förstå så är systemets 
tydlighet och pedagogik av betydelse, se kapitel 5.1.1. Vid insamling av samtliga 
fraktioner i fyrfackskärl eller separata kärl tydliggörs att de olika fraktionerna 
ska sorteras ut och hållas åtskilda genom att avfallet läggs i olika fack med 
särskilda skyltar eller dekaler. 

Vid jämförelse mellan olika typer av insamlingssystem är resultat från 
genomförda kundenkäter i olika kommuner av intresse. Kundnöjdheten är 
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generellt hög i de fastighetsnära insamlingssystem som tillämpas i Sverige 
idag, exempelvis etablerade fyrfackskärlsystem. 

Sammantaget bedöms insamling i fyrfackskärl för villor och separata kärl för 
lägenheter vara att föredra från servicesynpunkt framför nuvarande 
hantering, främst därför att samtliga fraktioner samlas in fastighetsnära från 
i princip samtliga villor och merparten av lägenheterna. 

5.1.4 Arbetsmiljö 
Arbetsmiljö innefattar både insamling och behandling. Exempel på 
arbetsmiljöaspekter är risk för tunga kärl och exponering för lukt och sporer 
från avfall vid insamling och behandling. 

Oavsett vilket insamlingssystem som används för avfall så finns risk för 
exponering för lukt och sporer. Risken för tunga kärl ökar vid användning av 
större behållare, såsom vid insamling i fyrfackskärl eller separata kärl för 
tunga fraktioner såsom glasförpackningar eller returpapper. För att 
underlätta hantering av fyrfackskärl kan kärlen utrustas med s.k. fronthjul. 
Kärlen kan i dessa system inte heller tömmas med sidlastare, vilket kan 
innebära nackdelar men även fördelar från arbetsmiljösynpunkt. 

Om fler fraktioner - såsom exempelvis farligt avfall eller smått elavfall - ska 
hämtas fastighetsnära så ökar inslagen av manuell hantering i 
avfallshanteringssystemet, vilket är en nackdel från arbetsmiljösynpunkt. 

Sammantaget bedöms nuvarande hantering vara att föredra från 
arbetsmiljösynpunkt men även insamling i fyrfackskärl och separata kärl 
bedöms ge möjligheter till en sund och säker arbetsmiljö. 

5.1.5 Tekniska begränsningar 
Ju mer tekniskt utvecklad hanteringen är och ju fler fraktioner som ska 
samlas in samtidigt desto mindre flexibilitet har vanligen insamlingssystemet 
mot förändringar avseende exempelvis antal fraktioner, typ/storlek av 
behållare som kan hanteras eller typ av insamlingsfordon som kan användas. 
Till insamlingssystemets tekniska begränsningar kan även anses höra 
systemets driftsäkerhet. Driftsäkerheten beror av flera faktorer, där några av 
de viktigaste är hur beprövade de tekniska lösningarna är, hur tekniskt 
komplicerat systemet är och hur väl hushållens och eventuell eftersortering 
kan förväntas fungera. 

Vid insamling i fyrfackskärl finns ett flertal tekniska begränsningar som i 
många fall har att göra med själva tömningen med fyrfacksfordonen: 

• Möjligheten att utöka systemet med fler fraktioner begränsas av 
antalet fack i behållarna och i insamlingsfordonen. 

• Möjligheten att välja annan kärlstorlek eller avvikande 
hämtningsintervall är begränsad och beror på bl.a. vilka fack i kärlen 
som används för vilka fraktioner. 
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• Systemet kräver en viss typ av fordon. Sidlastare kan inte användas 
och vid ett eventuellt fordonshaveri kan inte ett traditionellt enfackat 
fordon utföra tömningen. Fyrfackskärl kan endast tömmas med ett 
fyrfacksfordon. 

• Systemet kräver tillgång till en omlastningsstation för samtliga 
insamlade fraktioner. 

• Utbudet av fyrfackskärl med olika storlekar är begränsat men det 
finns insatsbehållare med olika stora volymer. 

• Möjligheten att tömma andra typer av behållare med fyrfackfordonen 
är begränsad. Vilka fack som används till vilka fraktioner i 
fyrfackskärlen blir styrande för möjligheten att tömma traditionella 
enfackskärl, där exempelvis matavfall och restavfall måste hanteras i 
de större facken om traditionella kärl för matavfall och restavfall 
önskas kunna tömmas från fastigheter där dessa fraktioner samlas in 
i separata behållare. Detta är av betydelse för logistiken i 
insamlingen, där exempelvis separata behållare för förpackningar och 
returpapper vid gemensamhetslösningar kan behöva tömmas med 
samma bil som samlar in avfall från lägenheter. 

Nuvarande hantering med insamling i separata enfackskärl bedöms 
sammantaget som det mest driftsäkra alternativet avseende själva 
insamlingen. De fordon och behållare som används i nuvarande hantering är 
av beprövad standardtyp. Även alternativet med insamling i fyrfackskärl 
bedöms idag vara ett driftsäkert system och de problem som förekom med de 
första fyrfacksbilarna är idag i allt väsentligt lösta men det är viktigt att vara 
medveten om att dessa bilar är mer komplicerade än traditionella fordon och 
kräver mer service. 

Nuvarande hantering med traditionella enfackskärl medför inga särskilda 
tekniska begränsningar avseende typ av behållare eller insamlingsfordon och 
bygger på driftsäker och beprövad teknik. Systemet erbjuder stor flexibilitet 
avseende vilka fordon som nyttjas. Om antalet fraktioner som samlas in 
fastighetsnära önskas utökas krävs dock tillgång till utrymmen för fler kärl 
och mer omfattande logistik, vilket kan betraktas som en större teknisk 
begränsning i jämförelse med insamling i fyrfackskärl där flera fraktioner 
hanteras i samma kärl. 

5.1.6 Ekonomi 
Nuvarande insamling av restavfall, matavfall, förpackningar och returpapper 
samt insamling i fyrfackskärl för villa och ökad utbyggnad av FNI i separata 
kärl för lägenheter har även analyserats utifrån ett ekonomiskt perspektiv. 
Kostnaderna för tömning, påsar för matavfall, kärl, omlastning, behandling av 
mat- och restavfall i de båda alternativen har jämförts. Intäkter för försäljning 
av förpackningar och returpapper ingår som en del av beräkningarna. 

Jämförelsen visar att de årliga nettokostnaderna (efter avdrag för intäkter från 
försäljning av insamlade förpackningar och returpapper) beräknas ligga på 
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ca 43 Mkr med nuvarande hantering och ca 48 Mkr för ett system med 
fyrfackskärl för villor och ökad utbyggnad av FNI i separata kärl för 
lägenheter. Den begränsade kostnadsskillnaden jämfört med nuvarande 
hantering förklaras av de relativt höga tömningspriserna i nuvarande 
hantering och de i övrigt goda förutsättningarna i regionen. 

Merkostnaden för alternativet med fyrfackskärl beror främst på dyrare kärl 
och högre insamlingskostnader. Kostnaderna för dessa alternativ motverkas av 
intäkter från försäljning av insamlade förpackningar och returpapper och 
minskade kostnader för förbränning av restavfall. 

I kapitel 4 presenteras beräkningsförutsättningar och resultat från 
kostnadsberäkningarna mer utvecklat. 

5.2 Komplementsystem 
Nedan sammanfattas de viktigaste resultaten av analysen av för- och 
nackdelar med olika komplementsystem samt insamling i separata kärl för 
mat- och restavfall, förpackningar och returpapper på samma sätt som för 
huvudsystemen, se kapitel 5.1. 

Det samlade underlaget till bedömningen av för- och nackdelar med de 
komplementsystem som har studerats redovisas i Bilaga 2. 
Tabell 18 Sammanställning av för-/nackdelar med olika komplementsystem samt 

insamling i separata kärl (referens).  

 Separata  
kärl i 

miljöbod 
(referens) 

Underjords-
behållare 

Krantömda 
mark-

placerade 
behållare 

Sopsug 
(kombinerat 
med separata 

kärl i miljöbod) 

Insamlingsresultat + (+) (+)  

Miljö (+) (+) (+)  

Kundperspektiv + + + (+) 

Arbetsmiljö  (+) (+) (+) 

Tekniska 
begränsningar 

+ (+) (+)  

Ekonomi + (+) (+)  

 

Nedan ges en förklaring till gjorda bedömningar av de olika aspekterna 
utifrån de viktigaste för- och nackdelarna. 

5.2.1 Insamlingsresultat 
Erfarenheter visar att insamling i separata kärl visar att det är möjligt att 
uppnå goda insamlingsresultat för lägenhetsbebyggelse avseende 
källsorteringsgrad och renhet på utsorterade fraktioner. I separata kärl är 
avfallet synligt för avfallslämnaren, vilket sänder pedagogiska signaler om 
hur avfallet ska sorteras. I övriga analyserade komplementsystem är avfallet 
inte synligt för avfallslämnaren, vilket riskerar att ge en sämre kvalitet. 
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Sopsugssystem är dessutom ett tekniskt komplicerat insamlingssystem där 
kvaliteten och insamlingsresultatet riskerar försämras genom att fraktioner 
förorenar varandra på grund av hur den tekniska lösningen är utformad.  

5.2.2 Miljö 
Ett bra insamlingsresultat med stor mängd utsorterat material och hög 
renhet är den viktigaste miljöaspekten eftersom det ger förutsättning för 
recirkulation av material. Sopsugssystemet uppvisar ett betydligt sämre 
insamlingsresultat än övriga analyserade system. Miljöpåverkan från de 
transporter som sker i samband med insamlingen påverkar miljön negativt 
för samtliga system. Minst antal transporter sker från insamling i sopsug 
men miljöpåverkan sker istället från drift av systemet i form av förbrukning 
av exempelvis el för att driva fläktar. 

5.2.3 Kundperspektiv 
FNI innebär en hög servicenivå för samtliga komplementsystem där alla 
avfallsslag kan avlämnas nära insamlingsplatsen. Krantömda markplacerade 
behållare, underjordsbehållare och inkast för sopsug som vanligen 
dimensioneras för att betjäna ett större antal lägenheter riskerar hamna 
längre ifrån bostaden men avståndet beror framförallt på områdets karaktär 
snarare än på antalet lägenheter som är anslutna till respektive 
avlämningsplats. Erfarenheter visar också att det som har störst betydelse för 
servicen inte är det faktiska avståndet utan snarare att insamlingsplatsen 
ligger där människor naturligt passerar. Sopsugens inkast kan placeras mer 
flexibelt exempelvis på innergårdar eller i trapphus. Detta innebär dock att 
insamlingen av olika fraktioner sker på olika platser eftersom insamling i 
sopsug behöver kompletteras med etta annat insamlingssystem, t.ex. 
separata kärl. Insamling på olika platser innebär en något sämre service och 
riskerar också att påverka insamlingsresultatet negativt. 

5.2.4 Arbetsmiljö 
Samtliga insamlingssystem innebär risker och det finns aspekter som 
behöver beaktas avseende arbetsmiljö. Genom god planering kan risker med 
insamlingen minskas. Av analyserade system är insamling i separata kärl det 
system som kräver mest manuell hantering med risk för belastnings- och 
förslitningsskador.  

Krantömning av underjordsbehållare eller markplacerade behållare innebär 
maskinell tömning som skonar insamlingspersonalen. Där kan dock lyft över 
exempelvis gångbanor utgöra en säkerhetsrisk. 

Insamling med sopsug innebär rationell och maskinell tömning. Risker och 
olägenheter kan dock uppstå när driftstopp (som vanligtvis beror på att avfall 
fastnar i rören) behöver åtgärdas. 

5.2.5 Tekniska begränsningar 
Insamling i separata kärl är ett flexibelt system som förhållandevis lätt kan 
anpassas till varierande avfallsmängder och fler fraktioner genom ändrat 
antal kärl eller ändrad tömningsfrekvens. 
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Krantömda system kan hantera variationer i avfallsmängder inom ett större 
spann och genom anpassad tömningsfrekvens men däremot finns liten 
flexibilitet för att utöka antal fraktioner. Systemen kan dock kompletteras 
med separata kärl om så behövs. 

Sopsugssystemet kan genom förändrade sugningsintervall hantera 
varierande avfallsmängder. Det finns dock mycket liten flexibilitet för att 
utöka antalet fraktioner. Utökning av antal fraktioner i ett befintligt system 
skulle kräva mycket stora investeringar. Sopsugssystemet är också tekniskt 
begränsat genom att flera av förpackningsfraktionerna är olämpliga att samla 
in genom sopsugssystemet, såsom exempelvis glasförpackningar. För att få 
FNI av samtliga fraktioner behöver sopsugssystemet alltid kombineras med 
en annan insamlingslösning, t.ex. separata kärl. 

5.2.6 Ekonomi 
Kostnaderna för insamling, omlastning och behandling är i samma 
storleksordning för samtliga analyserade komplementsystem. 

Investeringskostnaden på fastigheten är lägst avseende separata kärl i 
miljöbod följt av de krantömda systemen som innebär en något högre 
investeringskostnad. Investeringen i sopsugssystemet är avsevärt högre än 
för övriga analyserade insamlingssystem. 

Av de studerade systemen är den totala årskostnaden högst för sopsug och 
väsentligt lägre för övriga system. System med separata kärl, 
underjordsbehållare eller krantömda markplacerade behållare har beräknats 
ge ungefär samma årskostnader.  
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6 Diskussion och förslag 
Vid utformning av ett insamlingssystem för avfall från hushåll är 
avfallsplanernas mål om bl.a. ökad andel utsorterat avfall, förbättrad service 
och strävan uppåt i avfallstrappan grundläggande. Flera förutsättningar och 
aspekter måste vägas in och de viktigaste av dessa är lokala förhållanden, den 
förväntade nyttan med insamlingssystemet (insamlingsresultat, miljö och 
service – ”det ska vara lätt att göra rätt”) samt systemets ekonomi. Övriga 
aspekter som analyserats i denna utredning är arbetsmiljö och tekniska 
begränsningar (inklusive flexibilitet och driftsäkerhet). 

6.1 Förutsättningar för FNI i Håbo, Knivsta, Sigtuna och 
Upplands-Bro kommuner 

Förutsättningarna för FNI med de studerade insamlingsalternativen i 
kommunerna bedöms vara goda. Baserat på de förutsättningar som beskrivs 
i utredningen bedöms det vara möjligt att införa en högre service vid 
insamling av förpackningar och returpapper för villor och lägenheter genom 
FNI istället för systemet med återvinningsstationer som finns idag, till vilket 
merparten av hushållen är hänvisade. I kommunerna finns ett fullt utbyggt 
insamlingssystem med separat kärl för matavfall för både villor och 
lägenheter. Ungefär hälften av lägenheterna är dessutom anslutna till FNI av 
förpackningar och returpapper i separata kärl. 

En begränsande faktor är bristen på utrymmen för fler kärl, vilket särskilt 
gäller lägenhetsbebyggelse i tätorter med omfattande nybyggnation där det 
byggs allt tätare. En speciell miljö är Sigtuna centrum med smala gator och 
begränsad framkomlighet och tillgång till utrymmen för placering av kärl. I 
exempelvis Håbo kommun kan det även i viss villabebyggelse finnas något 
eller några hundratal fastigheter där det kan bli svårt att få plats med kärl för 
flera fraktioner vid varje fastighet. Det finns därför ett behov av alternativ till 
kärlbaserad FNI genom komplementsystem för fastighets- eller kvartersnära 
insamling. 

Kommunerna utgör tillsammans en väl sammanhållen region med relativt 
liten yta och avstånden mellan centralorterna är korta, vilket betyder att 
förutsättningarna för en kostnadseffektiv insamling borde vara goda. 
Tömningspriserna i nuvarande avtal med insamlingsentreprenörer i 
kommunerna är trots detta relativt höga. 

För att skapa en effektiv logistik krävs omlastning av samtliga fraktioner 
centralt i regionen. Detta förutsätts kunna ske antingen genom upphandlad 
entreprenör eller i kommunal regi på egen anläggning. 

6.2 Nytta och ekonomi 
FNI av samtliga fraktioner från villor och separata kärl från lägenheter ger en 
högre servicenivå och därmed ett förväntat bättre insamlingsresultat än 
nuvarande hantering där merparten av hushållen förutsätts transportera 
förpackningar och returpapper till återvinningsstationer – helt i linje med 
avfallsplanernas mål om bl.a. ökad andel utsorterat avfall, förbättrad service och 
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strävan uppåt i avfallstrappan. FNI medför visserligen ökade transporter av 
avfall med sopbil men samtidigt minskar hushållens transporter av 
förpackningar och returpapper med personbil till återvinningsstationer kraftigt. 

Genomförd ekonomisk analys visar att en högre service vid insamling av 
förpackningar och returpapper med de alternativ som studerats i utredningen 
sammantaget betyder högre kostnader, främst till följd av högre kostnader för 
själva hämtningen men också till följd av ökade behållarkostnader. Vissa 
komplementsystem medför också betydande investeringar på fastigheten. 
Jämfört med nuvarande hantering beräknas dock kostnadsökningen till följd 
av införande av ett mer utvecklat system med högre service bli relativt 
begränsad. Det kan till stor del förklaras av de idag relativt höga 
tömningspriserna vid insamling av mat- och restavfall enligt nuvarande avtal 
men även av de sammantaget goda förutsättningarna i regionen. Ersättning 
för materialen och minskade kostnader för behandling av restavfall ger viss 
kompensation för de i övrigt högre kostnaderna för hanteringen. Genomförda 
kostnadsberäkningar visar att kostnadsökningen vid fullt utbyggd FNI med ett 
huvudsystem bestående av insamling i fyrfackskärl från villor och separata 
kärl från lägenheter i genomsnitt blir ca 110 kr/hushåll och år jämfört med 
nuvarande hantering där ca 55 % av lägenheterna är anslutna till FNI och 
övriga hushåll själva transporterar förpackningar och returpapper till 
återvinningsstationer. Kostnadsökningen för en villa med insamling i 
fyrfackskärl varierar mellan kommunerna och har beräknats till 100-450 
kr/år. 

Beräkningar på komplementsystem för några exempelområden med 
lägenheter som alternativ till huvudsystemet med separata kärl för respektive 
fraktion visar på kostnader för kommunerna för exempelvis kärl, insamling 
och behandling på ungefär samma nivå för komplementsystemet som 
huvudsystemet. Kostnaden för utrymmen och installationer på fastigheten 
beror i hög grad av vilket komplementsystem som väljs, där insamling i 
underjordsbehållare och krantömda markplacerade behållare ger ungefär 
samma kostnad som insamling i kärl medan ett sopsugssystem ger väsentligt 
högre kostnad. 

6.3 Övriga aspekter 
Beträffande arbetsmiljö konstateras att all avfallshantering innebär risker 
från arbetsmiljösynpunkt, exempelvis avseende manuell hantering av kärl 
och exponering för lukt och sporer. I detta avseende bedöms det finnas 
möjligheter till en sund och säker arbetsmiljö med FNI med fyrfackskärl för 
villor och separata kärl för lägenheter även om fler och större kärl ska 
hanteras. Exempelvis är fyrfackskärl vanligen utrustade med s.k. fronthjul 
för att underlätta förflyttning. 

De studerade systemen har olika typer av tekniska begränsningar, såsom 
möjlighet till utökat antal fraktioner, möjlighet att nyttja andra typer av 
behållare och fordon samt driftsäkerhet hos de tekniska lösningar som 
används. Nuvarande hantering betyder minst tekniska begränsningar, 
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framförallt därför att kärl och fordon är av beprövad standardtyp och systemet 
erbjuder stor flexibilitet avseende vilka fordon som nyttjas. Vid insamling i 
fyrfackskärl är möjligheten att använda andra typer av fordon begränsad. 
Systemet erbjuder dock möjlighet att använda andra typer av kärl men 
fackindelningen i kärlen är begränsande för vilka fraktioner som kan samlas in 
i andra typer av kärl. Om mängderna förpackningar och returpapper förändras 
över tid kan hämtningsfrekvens eller fackindelning behöva anpassas eller 
kompletterande behållare behövas. 

6.4 Förslag till systemlösning 
6.4.1 Huvudsystem 
I syfte att möjliggöra för kommunerna att leva upp till avfallsplanernas mål 
om bl.a. ökad andel utsorterat avfall, förbättrad service och strävan uppåt i 
avfallstrappan föreslås följande huvudsystem för mat- och restavfall, 
förpackningar och returpapper från villor och lägenheter införas: 

• Fastighetsnära insamling med fyrfackskärl för villor. 

• Fastighetsnära insamling med separata kärl i miljöbod eller annat 
avfallsutrymme för lägenheter. 

Skälet till detta förslag är främst de dokumenterat goda erfarenheterna från 
andra kommuner avseende de utsorterade insamlade fraktionernas mängd 
och kvalitet vid insamling med dessa system samt den höga servicenivån som 
systemen ger. Kostnadsökningen beräknas bli begränsad, främst p.g.a. de 
idag relativt höga insamlingskostnaderna i kommunerna. Beräknade 
kostnader för fyrfackssystemet ligger i nivå med kostnaderna i andra 
kommuner som har infört detta system. 

Omlastning av samtliga insamlade fraktioner förutsätts kunna ske centralt i 
regionen genom upphandlad entreprenör. 

Den fastighetsnära insamlingen kan på sikt minska behovet av 
återvinningsstationer för att i princip enbart betjäna fastigheter som inte 
har tillgång till FNI. Detta kan frigöra ytor för andra ändamål och även 
minska problem med nedskräpning och klagomål på överfulla behållare. 

6.4.2 Komplementsystem 
För framförallt lägenhetsfastigheter som inte kan anslutas till insamling 
genom huvudsystemet eller där mer ytsnåla eller estetiskt tilltalande 
lösningar önskas föreslås FNI erbjudas med något av följande 
komplementsystem: 

• Fastighetsnära insamling med underjordsbehållare 

• Fastighetsnära insamling med krantömda markplacerade behållare 

Sopsugssystem rekommenderas inte, främst med hänsyn till erfarenheter av 
bristande insamlingsresultat men även därför att systemet är väsentligt 
dyrare än de rekommenderade lösningarna. 
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De system som rekommenderas för lägenheter kan även tillämpas för villor 
genom kvartersnära insamling där så önskas i syfte att skapa en mer rationell 
insamling och minska kostnaderna för hanteringen. Etablering av 
komplementsystemen underlättas om det sker i samband med nybyggnation. 

Hushåll i fastigheter som inte kan anslutas till huvudsystemet och där det 
inte är möjligt att ordna insamling med något komplementsystem hänvisas 
till att lämna förpackningar och returpapper på återvinningsstationer. 

6.5 Rekommendationer vid införande 
I den fortsatta processen är det viktigt att kommunerna bevakar utfallet av 
beslutade ändringar (juni 2018) i förordningarna om producentansvar för 
förpackningar och returpapper. Kommunerna föreslås också fatta 
inriktningsbeslut med ställningstagande om utformningen av framtidens 
insamlingssystem för mat- och restavfall, förpackningar och returpapper 
inför samråd med producenterna och eventuellt beslut om införande av ett 
nytt insamlingssystem. 
Om samma systemlösning ska införas samtidigt för insamling av avfall i alla 
kommunerna kan detta ske tidigast 2020 efter att kommunernas avtal med 
insamlingsentreprenörer har gått ut men mest troligt senare av praktiska och 
organisatoriska skäl. Inför kommande upphandlingar föreslås kommunerna 
genomföra gemensamma upphandlingar och säkerställa att rimliga krav 
ställs i syfte att göra det attraktivt för flera entreprenörer att lämna anbud 
och därmed åstadkomma en rimlig prisnivå för insamlingen. 

Inför införande av nytt insamlingssystem föreslås ett fördjupat utredningsarbete 
genomföras innefattande bl.a. följande viktiga frågeställningar: 

• Alternativ till FNI med huvudsystemet i vissa fastigheter av exempelvis 
utrymmes- eller framkomlighetsskäl och vilka komplementsystem som 
i så fall kan vara tänkbara för aktuella fastigheter. 

• Lösning för omlastning av insamlade fraktioner, inklusive möjligheter 
med och behov av omlastning på egen anläggning. Flera aspekter 
behöver beaktas, däribland marknadsförutsättningar och 
trafiksituationen vid tänkbara anläggningar. 

• Avsättningsmöjligheter för insamlade förpackningar och returpapper, 
inklusive möjligheten att öka värdet på materialen genom exempelvis 
sortering och balning. 

• Alternativa behållarlösningar för villor som inte önskar fyrfackskärl, 
t.ex. separata kärl för matavfall och restavfall. 

• Organisation för det nya insamlingssystemet, inkl. resurser för införande. 

• Detaljerade ekonomiska beräkningar som underlag för budget och 
planering för införande av systemet. 

• Taxekonstruktion, inklusive abonnemangsalternativ, nivåer och styreffekter. 



Insamling av avfall i Håbo, Knivsta, Sigtuna och Upplands-Bro 
kommuner 

29 juni 2018 

 
 
 

58 (76) 

Efter att utredningsarbetet enligt ovan har genomförts behöver en plan för 
införande av systemet tas fram innefattande exempelvis följande viktiga 
moment: 

• Organisation 

• Fysisk planering avseende t.ex. platser för kvartersnära insamling 

• Upphandlingar av t.ex. kärl och utsättning/hemtagning av kärl 

• Upphandlingar av insamling 

• Information 

• Revidering av taxor, föreskrifter, avfallsplaner, handböcker för 
avfallsutrymmen och transportvägar m.m. 

Ovanstående förslag till insamlingssystem, fördjupad utredning och plan för 
införande bygger på att samma systemlösning införs i alla kommunerna, 
främst för att underlätta gemensamma upphandlingar, skapa logistiska 
fördelar och skalfördelar, ge ett större underlag för att successivt bygga upp 
erfarenhet, kunna samordna projektledning och information vid införandet 
samt underlätta informationsinsatser om avfallshanteringen i kommunerna. 
Kommunerna rekommenderas därför att fortsätta samverka beträffande 
avfallshantering. 
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Bilaga 1 Orientering om insamlingssystem 
Nedan görs en kort presentation av system som tillämpas i olika kommuner idag 
för insamling av mat- och restavfall, förpackningar och returpapper från hushåll. 
System utan matavfallsinsamling beskrivs inte. 

Separata behållare 

Matavfall och restavfall 
Insamling av matavfall och restavfall i separata behållare är den vanligaste 
lösningen för insamling av matavfall i Sverige och där det finns mest 
erfarenheter. Systemet bygger på att kärl för restavfall kompletteras med kärl 
för matavfall. I villabebyggelse används vanligen kärl med volym 140-190 
liter för matavfall. I lägenhetsområden där flera hushåll använder samma 
kärl riskerar kärlen att bli för tunga. Här är kärl med volym 140 liter att 
föredra men det förekommer även att större kärl används, exempelvis 190 
eller 240 literskärl. Kärlen töms med traditionella en- eller tvåfackade 
insamlingsfordon, vanligen varannan vecka för villor och en gång i veckan 
för lägenheter. 

 
Figur 9 Separata behållare för matavfall och restavfall från villor.  

Foto: Sigtuna Vatten & Renhållning. 

Matavfallet läggs vanligtvis i särskilda påsar som oftast tillhandahålls av 
kommunen. Påsarna är vanligen av papper men en del kommuner använder 
påsar av majsstärkelse eller plast. Kommuner som använder papperspåsar 
brukar framhålla pedagogiska aspekter såsom att en papperspåse med en 
karaktär som påtagligt avviker från ”den vanliga soppåsen” ger tydliga 
signaler om att endast matavfall ska läggas i påsen, att felkastade påsar i kärl 
för matavfall enkelt kan identifieras samt att förbehandling och behandling 
av matavfall som samlas in i papperspåsar underlättas. Erfarenheter visar att 
insamling av matavfall och restavfall med separata behållare och 
papperspåse för matavfall ger både rent matavfall och högt utbyte. Det 
nationella medianvärdet för insamling i system med papperspåsar och 
separat behållare för matavfall ligger på drygt 97 % enligt en kartläggning 
som Avfall Sverige och SP genomfört 2015. Motsvarande värde för insamling 
i plastpåsar är enligt samma studie ca 92-93 %. 
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Förpackningar och returpapper 
Insamling i separata behållare för respektive fraktion är också den lösning 
som är vanligast för fastighets- eller kvartersnära insamling av förpackningar 
och returpapper. Lösningen används främst i lägenhetsområden som 
komplement till befintlig insamling av mat- och restavfall och ÅVS:er för 
förpackningar och returpapper men förekommer även i villaområden, 
vanligen genom ett samarbete mellan fastighetsägare som har ordnat en 
gemensam kvartersnära avfallslösning. Insamling av förpackningar och 
returpapper i separata behållare med tömningsschema i villaområden med 
hämtning vid varje fastighet förekommer också men är inte vanligt. Kärlen 
töms vanligen med traditionella en- eller tvåfackade insamlingsfordon. 

 
Figur 8 Separata kärl i avfallsutrymme för mat- och restavfall och utsorterade 

förpackningar och returpapper. Exempel från Göteborg. Foto: Göteborgs stad 

Vid insamling i separata behållare för lägenheter placeras behållarna ofta i 
miljöhus tillsammans med behållare för restavfall och matavfall. Ett miljöhus 
i ett lägenhetsområde betjänar normalt 50-75 hushåll och placeras i 
anslutning till t.ex. ett gångstråk eller en parkeringsplats i området. Andra 
vanliga lösningar i lägenhetsområden är att placera behållare för 
förpackningar och returpapper i ett befintligt avfallsutrymme, i någon form 
av sopskåp eller att installera s.k. underjordsbehållare för förvaring under 
marknivå. Miljöhus i villaområden betjänar normalt ca 25 hushåll. I 
villaområden placeras miljöhuset ofta på en central plats i kvarteret eller vid 
exempelvis infarten till kvarteret. 

 
Figur 9 Miljöhus för mat- och restavfall, förpackningar och returpapper. Exempel 

på placering i lägenhetsområde i Västerås. Foto: Miljö & Avfallsbyrån 
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Kommuner som har valt detta system för FNI brukar lyfta fram systemets 
pedagogik och tydlighet med förvaring av avfallet oemballerat i separata 
behållare som bidragande orsaker till insamlingsresultaten. Kundnöjdheten 
är vanligtvis hög. En allmän erfarenhet från detta system är att det är 
utrymmeskrävande. Det kan konstateras att insamling av förpackningar och 
returpapper med separata behållare av bl.a. logistik- och utrymmesskäl inte 
lämpar sig för villabebyggelse med egen hämtning, men erfarenheter visar 
att systemet fungerar bra i lägenhetsbebyggelse eller i villabebyggelse med 
gemensam hämtning som komplement till såväl traditionell insamling av 
restavfall och matavfall som till andra system för FNI av förpackningar och 
returpapper. Systemet kräver normalt inga särskilt anpassade behållare eller 
fordon, utom vid tömning av underjordsbehållare som kräver kranbil. Hög 
anslutningsgrad till och acceptans för FNI minskar också behovet av ÅVS:er. 
Erfarenheter från olika kommuner visar att FNI av förpackningar och 
returpapper med separata behållare ger både rena fraktioner och ett högt 
utbyte. I Avfall Sveriges rapport 2017:19 presenteras erfarenheter från goda 
exempel på FNI av förpackningar och returpapper med separata behållare i 
Skåne. Nationella nyckeltal för renhet och utbyte saknas. 
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Fyrfackskärl 
Insamling av matavfall, restavfall, förpackningar och returpapper i 
fyrfackskärl sker i ett 30-tal kommuner. Lösningen är vanligast i småhus och 
bygger oftast på två kärl med fyra fack vardera. Kärlen töms av ett 
insamlingsfordon med fyra fack. 

 
Figur 10 Fyrfackskärl med fack för åtta olika fraktioner och påhängsbehållare för 

lampor och småbatterier. Foto: PWS AB 

De flesta kommuner och organisationer som har erfarenhet av denna form av 
insamling finns i södra Sverige men systemet har även börjat användas i 
andra delar av landet, exempelvis Härnösand, Södertälje och SRV-
kommunerna (Huddinge, Salem m.fl.). 

 
Figur 11 Tömning av fyrfackskärl. Foto: PWS AB 

Fyrfackskärlen utgörs vanligen av 370 liters kärl utrustade med mellanvägg 
och insatsbehållare med två mindre fack. Det finns även alternativ som 
bygger på 660 liters kärl som främst är avsedda för mindre 
lägenhetsfastigheter. Varje fastighet förses med två stycken fyrfackskärl, som 
ersätter befintliga kärl. Insatsbehållare finns med olika volymer och 
mellanväggens placering i sidled kan anpassas beroende på hur kommunen 
väljer att utforma systemet. Tömning sker vanligen enligt ett schema där det 
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ena kärlet töms varannan vecka och det andra kärlet var fjärde eller i vissa 
fall var sjätte vecka. Hur kommunen väljer att disponera facken i kärlen 
varierar. För bättre arbetsmiljö kan kärl med tre hjul användas för att minska 
risken för att tunga kärl behöver balanseras på två hjul. Fyrfackskärl kan 
kompletteras med särskilda behållare för fler fraktioner, t.ex. lampor; 
batterier eller småelektronik, som hängs på kärlet inför tömning. 

 
Figur 12 Exempel på placering av fyrfackskärl vid fastighet. Foto: PWS AB 

Erfarenheter visar att insamlingssystem för förpackningar och returpapper 
med fyrfackskärl ger både rena fraktioner och ett högt utbyte4. Hög 
anslutningsgrad till och acceptans för FNI minskar mängden brännbart 
avfall till behandling och behovet av ÅVS:er. 

Kommuner som har valt detta system brukar lyfta fram systemets pedagogik 
och tydlighet med förvaring av avfallet oemballerat i separata fack i kärlen 
som bidragande orsaker till insamlingsresultaten. Kundnöjdheten är hög, 
men särskilt inledningsvis, innan kärlen är utställda, förekommer 
synpunkter på att kärlen är utrymmeskrävande. Fordonen är längre än 
traditionella insamlingsfordon, men är liksom dessa treaxlade och styr även 
på bakhjulen, vilket underlättar framkomlighet. Till följd av fordonens högre 
vikt föreligger risk för högre axeltryck än vid insamling med traditionella 
insamlingsfordon. 

  

                                                        
4 Mängden förpackningar och returpapper i påsen för brännbart avfall i kommuner med fyrfackskärl ligger 
på 1 kg/hushåll och vecka, vilket kan jämföras med motsvarande mängd i kommuner med insamling vid 
återvinningsstationer på 1,7 kg/hushåll och vecka enligt Avfall Sverige Rapport 2016:28. 



Insamling av avfall i Håbo, Knivsta, Sigtuna och Upplands-Bro 
kommuner 

29 juni 2018 

 
 
 

65 (76) 

Olikfärgade påsar med optisk sortering 
Vid insamling i olikfärgade påsar med optisk sortering sorterar hushållen 
avfallet i plastpåsar med en specifik färg för respektive fraktion. Påsarna 
läggs i samma kärl, som töms av en traditionell enfackad sopbil och 
transporteras till en sorteringsanläggning där avfallet sorteras maskinellt. 
Avfallet matas in i anläggningen på transportband. Optisk 
avläsningsutrustning identifierar påsarnas färg och påsarna slås sedan av 
bandet och samlas i containrar för respektive fraktion. Påsarna öppnas 
därefter och innehållet skiljs från plastpåsar och felsorterat avfall. 

 
Figur 13 Transportband med olikfärgade påsar som sorteras efter färg med hjälp av 

optisk avläsning. Exempel från Eskilstuna. Foto: Optibag AB 

Två fraktioner 
Tekniken med s.k. optisk sortering användes första gången i Borås som en 
del i insamlingssystemet för matavfall. Idag används insamling av restavfall 
respektive matavfall i olikfärgade påsar med optisk sortering i ett 20-tal 
kommuner. Det finns även exempel på kommuner som har valt att frångå 
insamling med optisk sortering till följd av bristande kvalitet på insamlat 
matavfall eller lågt utbyte i systemet. Enligt en kartläggning som Avfall 
Sverige och SP genomfört 2015 ligger renheten på matavfall vid insamling i 
plastpåsar på ca 92-93 %, vilket är flera %-enheter lägre än vid insamling i 
system med papperspåsar och separat behållare. Enligt samma studie har 
dock kommuner som infört insamling av matavfall med optisk sortering på 
senare år lyckats uppnå en bättre kvalitet på matavfallet men kvaliteten är 
dock fortfarande väsentligt lägre än i papperspåsebaserade system. En annan 
erfarenhet är att systemet kan vara mycket informationskrävande.  

Till systemets mest utmärkande drag hör kravet på emballering av allt avfall i 
plastpåsar. Att lägga allt avfall i plastpåsar och dessutom i samma kärl 
försvårar även kvalitetssäkring av avfallet. En del kommuner menar att påsar 
av plast ger mindre tydliga signaler om vad som ska läggas i påsen. Vid 
rötning av matavfall i plastpåsar är det viktigt att påsarna avlägsnas inför 
behandlingen för att inte orsaka problem vid behandlingen. Plastpåsar 
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medför även ökad risk för synliga föroreningar, såsom plastfragment, i 
biogödseln vilket kan vara negativt vid användning på åkermark. 
Papperspåsar för matavfall vid optisk sortering är under utveckling men har 
hittills inte använts i full skala. Kommuner som har valt att samla in avfall i 
system med optisk sortering brukar motivera valet med att systemet är enkelt 
att införa, inklusive att särskilda utrymmen och kärl inte krävs och att 
befintliga fordon och i många fall även körturer kan nyttjas. 

Flera fraktioner 
Insamling av fler än två fraktioner i olikfärgade påsar för optisk sortering 
infördes för första gången i Sverige år 2011 i Eskilstuna kommun. Systemet har 
även införts i Strängnäs och Örebro kommuner, där Örebro har valt att 
hantera matavfallet i ett separat kärl. Sorteringen sker vid den enda svenska 
optiska sorteringsanläggningen för upp till sex fraktioner, vilken finns i 
Eskilstuna. Systemet förekommer även i Norge men då för färre och delvis 
andra fraktioner än i Sverige. Att så få kommuner använder sig av detta system 
begränsar tillgången på drifterfarenheter och data, vilket gör det svårt att dra 
säkra slutsatser om systemet. 

I Eskilstuna, som är den svenska kommun som har längst erfarenhet av 
systemet, sker optisk sortering i sex fraktioner: restavfall, matavfall, 
förpackningar av papper, plast och metall samt returpapper. Delar av avfallet 
eftersorteras också manuellt för att avskilja plastpåsar och eventuellt 
felsorterat avfall från vissa fraktioner. Glasförpackningar kan inte hanteras i 
systemet utan kräver ett separat insamlingssystem, t.ex. ÅVS:er. 

 
Figur 14 Köksskåp med källsorteringsutrustning för sex fraktioner i olikfärgade 

påsar. Exempel från Eskilstuna. Foto: Optibag AB 

I Eskilstuna tillämpas systemet endast i villabebyggelse. I 
lägenhetsbebyggelse sker insamling i separata behållare sedan många år. 
Erfarenheter från Eskilstuna visar att kvaliteten på utsorterade fraktioner i 
de olikfärgade påsarna från villahushållen är god, men att betydande 
mängder5 förpackningar fortfarande lämnas vid ÅVS:erna eller läggs i påsen 
för restavfall. I Eskilstuna sker sorteringen i anläggningen genom en 

                                                        
5 Mängden insamlade förpackningar och returpapper i påsen för restavfall från villahushåll i Eskilstuna 
enligt en plockanalys som gjordes 2011 efter att det nya insamlingssystemet infördes låg på ca 1,5 
kg/hushåll och vecka, vilket kan jämföras med motsvarande mängd i kommuner med insamling vid 
återvinningsstationer på 1,7 kg/hushåll och vecka enligt Avfall Sverige Rapport 2016:28. Mer aktuella 
uppgifter saknas. 
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kombination av maskinell och manuell sortering. Kundnöjdheten bland 
villahushållen i Eskilstuna är hög. För hushåll där befintlig behållarvolym 
(190 liter) inte räcker för samtliga fraktioner kan behov av byte till större kärl 
föreligga. I annat fall kan dessa hushåll fortsätta att lämna avfall vid 
ÅVS:erna när kärlvolymen inte är tillräcklig. 

Oavsett om kärlvolymen är tillräcklig så kommer ÅVS:er för 
glasförpackningar att behövas som komplement vid insamling av flera 
fraktioner i olikfärgade påsar. Vilken kvalitet och utsorteringsgrad som kan 
uppnås i lägenhetsbebyggelse vid insamling med denna lösning är osäkert 
eftersom referenser från svenska kommuner saknas men försök som gjorts i 
Eskilstuna indikerar att risken för bristande kvalitet på förpackningar och 
returpapper i olikfärgade påsar är högre från lägenheter än villor. 
Beträffande de utsorterade fraktionernas kvalitet kan även konstateras att 
avfall som är emballerat i påsar är svårare att kvalitetskontrollera än 
oemballerat avfall som läggs direkt i kärlet. Insamling av flera fraktioner i 
olikfärgade plastpåsar innebär användning av icke förnybara råvaror för 
tillverkning av plastpåsar för samtliga utsorterade fraktioner. 

I Norge förekommer optisk sortering i flera fraktioner i några kommuner. 
Tromsø är det enda exemplet där både matavfall och samtliga 
förpackningsfraktioner utom glas- och metallförpackningar samlas in genom 
optisk sortering. Totalt sorteras avfallet från Tromsø och Karlsøy kommuner 
i påsar med fem olika färger. Förpackningar av glas och metall samsorteras i 
en gemensam fraktion som samlas in vid ÅVS:er och separeras maskinellt. 
Vid jämförelse med Eskilstuna är Tromsø intressant därför att det liksom 
Eskilstuna är en större kommun med både villor och lägenheter. Tromsø 
kommun har dock, i motsats till Eskilstuna, valt att införa systemet i både 
villor och lägenheter. En annan viktig skillnad jämfört med Eskilstuna är den 
betydligt större behållarvolymen. För villahushåll är kärlvolymen 240 liter 
och tömning sker 1 gång i veckan (jämfört med 190 liters kärlvolym i 
Eskilstuna med tömning varannan vecka). Enligt det kommunala bolaget 
Remiks, som ansvarar för avfallshanteringen och driver den optiska 
sorteringsanläggningen, är denna kärlvolym nödvändig för att alla fraktioner 
ska få plats i kärlen. Kvaliteten på avfallet är tillräckligt hög för att bolaget 
ska få avsättning för utsorterade fraktioner. Enligt bolaget är hushållens 
kunskapsnivå och informationen om avfallshanteringen avgörande för 
resultatet och det är svårast att uppnå en hög kvalitet på avfall från hushåll i 
lägenheter, särskilt i områden med en stor andel studenter eller invandrare. 

Återvinningsstationer (ÅVS) 
ÅVS:er är det vanligaste insamlingssystemet för förpackningar av plast, papper, 
metall och glas samt returpapper. Idag finns ca 5 800 ÅVS:er i hela landet. 
Systemet bygger på att hushållen själva transporterar sitt avfall till stationerna. 
ÅVS:erna kan vara huvudsystem för dessa fraktioner eller utgöra komplement 
till ett väl utbyggt fastighetsnära insamlingssystem. Stationerna är vanligen 
placerade i anslutning till exempelvis butiker, köpcentra eller andra platser där 
människor passerar. Stationerna utgörs av obemannade mottagningsplatser 
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med uppställda containrar för respektive avfallsslag. För förpackningar av plast, 
papper och metall samt returpapper har FTI traditionellt använt containrar som 
töms med bak- eller frontlastade insamlingsfordon och för glasförpackningar 
med kranbil. På senare tid har krantömda containrar blivit allt vanligare. 

 
Figur 15 Återvinningsstation, exempel på utförande med frontlastartömda 

containrar. Exempel från Vännäs. Foto: FTI AB 

Erfarenheter av insamling av förpackningar och returpapper vid ÅVS:er visar att 
de insamlade mängderna per hushåll blir lägre än vid FNI. Detta kan antas 
förklaras av den lägre servicenivån som det innebär att lagra avfallet i bostaden 
och sedan själv transportera sitt avfall till en avlämningsplats istället för att få det 
hämtat vid fastigheten. Systemets anonymitet innebär också osäkerheter 
beträffande kvaliteten på det avfall som lämnas i containrarna. Många kommuner 
har också erfarenhet av problem med nedskräpning kring containrar på ÅVS:er 
till följd av att annat avfall än förpackningar lämnas utanför containrarna eller 
överfulla containrar som försvårar avlämning av avfall. 

 

Komplementsystem 
Nedan beskrivs de vanligaste tekniska lösningarna för fastighets- eller 
kvartersnära insamling som används i vissa områden eller typer av 
bebyggelse och därmed kan fungera som komplementsystem till 
huvudsystemet i en kommun. 

Underjordsbehållare 

Underjordsbehållare används för såväl restavfall och matavfall som 
förpackningar och returpapper. Underjordsbehållare installeras ofta i 
tätbebyggda områden i syfte att skapa estetiskt tilltalande lösningar, bättre 
arbetsmiljö och en rationell insamling med effektivt utnyttjande av markyta. 
Insamling med underjordsbehållare är enligt leverantörer, entreprenörer och 
kommuner, ett av de snabbast växande insamlingssystemen i Sverige.  

Behållarna finns i volym från några hundra liter upp till ca 5 m3. Tömning av 
behållarna sker med komprimerande sopbil utrustad med kran. Moderna 
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underjordsbehållare innebär ofta att hela behållarvolymen är under mark 
och att endast inkastet är synligt ovan mark. 

 
Figur 16 Inkast till underjordsbehållare (t.v.). Tömning av underjordsbehållare (t.h.). 

Foto: PWS AB (t.v.). San-Sac AB (t.h.) 

Flera leverantörer erbjuder delade underjordsbehållare för två fraktioner och 
speciella, täta, behållare för matavfall. Det utvecklas även lösningar där 
befintliga underjordsbehållare kan uppgraderas till delade. Tillval för 
underjordsbehållare kan vara t.ex. färganpassning av inkast och den del som 
i övrigt är ovan mark samt ljuddämpning för behållare för glas. Flera 
leverantörer erbjuder även underjordsbehållare med komprimering men 
denna lösning är än så länge vanligare i andra europeiska länder än Sverige.  

Erfarenheter visar att det kan vara svårt att uppnå lika bra kvalitet på det 
sorterade avfallet, som vid insamling med separata kärl. En bidragande orsak 
till detta kan vara att insamling med underjordsbehållare innebär en högre 
grad av anonymitet och att avfallet i behållaren inte är synligt för 
avfallslämnaren. Tekniken har dock utvecklats för bättre sortering och 
möjligheter till kvalitetskontroll. Idag finns exempelvis inkast som förhindrar 
att större föremål läggs i behållaren och det har även utvecklats tekniska 
lösningar som underlättar okulärbesiktning av avfallet genom t.ex. 
inspektionsluckor. På senare år har tekniska lösningar för 
underjordsbehållare tagits fram som möjliggör registrering av avfallslämning 
via kod eller nyckelbricka, vilket också utestänger obehöriga avfallslämnare.  

Sopsug 

System med sopsug kan idag teoretiskt utformas för separat hantering av 
upp till sex fraktioner. Idag finns anläggningar för tre fraktioner och en ny 
anläggning för fyra fraktioner planeras i Lund. Sopsug installeras ofta i 
tätbebyggda områden i syfte att skapa estetiskt tilltalande lösningar och en 
rationell insamling med effektivt utnyttjande av markyta. Inom 
bostadsområdet behövs dock ytor för inkasten och plats för s.k. ventiler och 
servicerum för sopsugen. Samordning med t.ex. el och VA i mark krävs vid 
dragning av ledningar för systemet. 

Sopsugstekniken finns i mobilt och stationärt utförande. Vid mobil sopsug är 
sugaggregatet installerat i tömningsfordonet medan stationär sopsug innebär 
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att avfallet sugs till en särskild terminal och samlas i containrar som töms 
med lastväxlarfordon. 

Erfarenheter visar att det är svårt att uppnå bra kvalitet på det sorterade 
avfallet. En bidragande orsak till detta kan vara att systemet innebär en 
högre grad av anonymitet och att avfallet inte samlas i behållare som är 
synligt för avfallslämnaren. Vid insamling med sopsug där avfall 
transporteras i rör, är det vanligare att påsar går sönder än vid insamling i 
andra system. Erfarenheter visar att vid insamling av fler fraktioner genom 
samma rör riskerar kvaliteten på insamlat material att försämras eftersom 
fraktionerna förorenar varandra. 

Sopsug är förknippat med stora investerings- och driftkostnader. 

Kombinationer och varianter av system 
Utöver ovan beskrivna system finns exempel på kombinationer och varianter 
av dessa, exempelvis: 

• Separat behållare och optisk sortering. I Örebro har befintligt 
insamlingssystem för matavfall i separat kärl vidareutvecklats genom 
insamling i olikfärgade påsar för optisk sortering i fem fraktioner från 
villor med start i mars 2016. Påsarna samlas in i befintligt restavfallskärl. 
Matavfall samlas som tidigare in i papperspåsar i ett separat kärl. 

• Separat behållare och ett fyrfackskärl. Ett alternativ till att 
ersätta befintliga kärl i villa med två stycken fyrfackskärl kan vara att 
komplettera befintligt kärl med ett fyrfackskärl för de högst 
prioriterade fraktionerna. Försök har gjorts i någon kommun med 
denna lösning, som inte ger en komplett FNI men minskar 
investeringen i kärl och är något mindre utrymmeskrävande. 

• Optisk sortering och sopsug. Vid insamling i sopsug kan antalet 
fraktioner utökas med hjälp av olikfärgade påsar för optisk sortering. 
Systemet förekommer i begränsad omfattning i Sverige. I Norge sker 
insamling i olikfärgade påsar med sopsug i bl.a. Tromsø. Erfarenheter 
visar att risken för att påsarna går sönder ökar vid insamling med 
sopsug, vilket försvårar den efterföljande optiska sorteringen.  

• Kompletterade kärlsystem. Insamling av förpackningar och 
returpapper i olika typer av hinkar, boxar eller säckar som kompletterar 
separata kärl för andra fraktioner är en form av FNI som förekommer i 
främst villabebyggelse. Dessa lösningar kallas ibland grindhämtning. 
Hämtningen sker vanligen med traditionella en- eller tvåfackade fordon 
men särskilt anpassade fordon med flera fack förekommer också. 
Systemet har i några kommuner i södra Sverige tillämpats under många 
år. En del av dessa har beslutat att införa andra typer av system, bl.a. för 
ökade insamlade mängder, förbättrad arbetsmiljö och enklare och mer 
rationell hantering. Det finns även exempel på att privata aktörer 
erbjuder grindhämtning på frivillig basis som en tjänst till småhus. 
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Bilaga 2 För- och nackdelar med olika alternativ för 
insamling av restavfall, matavfall, förpackningar och 
returpapper från hushåll i Håbo, Knivsta, Sigtuna och 
Upplands-Bro kommuner 
Nedan redovisas en kortfattad sammanställning av en bedömning av för- och 
nackdelar som identifierats med olika insamlingsalternativ. Grönmarkerade 
aspekter är sådana som är avgörande för nyttan med insamlingssystemet. 
Fördelar har skrivits med grön text och nackdelar med röd text. 

Huvudsystem 
 Alternativ 1: 

Nuvarande hantering 
ÅVS:er för förpackningar  

och returpapper 

Alternativ 3: 
Fyrfackskärl  

i villa och separata kärl i 
lägenhet 

Insamlingsresultat Sannolikt ingen ökad utsortering av 
förpackningar och returpapper, varför 

innehållet av förpackningar och 
returpapper i restavfallet kvarstår. 

Målen i avfallsplanerna måste 
därmed uppnås på annat sätt 

Hög källsorteringsgrad 

Hög kvalitet på insamlat avfall i 
fyrfacksystemet 

Lätt att göra kvalitetskontroller av 
oemballerade förpackningar och 

returpapper i kärl och ge återkoppling 
till enskilda hushåll 

Miljö Se ”Insamlingsresultat” 

Nedskräpning vid ÅVS:er i samma 
omfattning som idag 

Se ”Insamlingsresultat” 

Färre ÅVS:er kan minska problemen 
med nedskräpning vid 

avlämningsplatser för förpackningar 
och returpapper 

Kraftigt minskade transporter med 
personbil till ÅVS 

Ökade transporter med sopbil från 
villor p.g.a. att varje fastighet måste 

besökas oftare 

Kundperspektiv Inga större kärl än idag behövs 

Inget nytt system behöver etableras 

Ingen utökad kommunal service till 
medborgarna genom utökad FNI av 

förpackningar och returpapper, 
nuvarande ÅVS:er behålls 

Kraftigt ökad servicenivå – FNI för i 
stort sett samtliga hushåll 

Oemballerat avfall i separata 
fack/kärl är tydligt och pedagogiskt 

Hushåll behöver inte lagra 
utsorterade fraktioner i någon större 

utsträckning i bostaden 

Särskilda/stora kärl krävs för 
fyrfackssystemet, även större 

utrymme krävs hos fastighetsägare 
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 Alternativ 1: 
Nuvarande hantering 
ÅVS:er för förpackningar  

och returpapper 

Alternativ 3: 
Fyrfackskärl  

i villa och separata kärl i 
lägenhet 

Arbetsmiljö Inga större kärl än idag behövs Särskilda/stora kärl krävs för 
fyrfackssystemet 

Tekniska 
begränsningar 

Konventionell och beprövad teknik 

En- och tvåfackade standardfordon 
kan användas 

Standardkärl kan användas 

Möjlighet till påhängsbehållare för 
batterier och ljuskällor finns som 

standard för fyrfackskärl 

Fyrfackskärl för villor måste tömmas 
med särskilda fyrfackade fordon 

Särskilda/stora kärl krävs  

De särskilt utformade fyrfackskärlen 
begränsar möjligheterna till att utöka 

antalet fraktioner i framtiden 

Fyrfacksfordon har mer rörliga delar 
och mer hydraulik som kräver 

underhåll och reparation 

Gemensamhetslösningar och 
containerhämtning kan inte betjänas 

med fyrfacksfordon, vilket kan 
inverka på logistiken. Det kommer 

ändå, liksom idag, att behövas 
traditionella baklastande fordon 

Ekonomi Inget nytt system behöver etableras 

En- och tvåfackade standardfordon 
kan användas, vilket begränsar 

investeringarna (för entreprenören) 

Begränsade möjligheter till minskade 
behandlingskostnader när 

utsorteringen av förpackningar och 
returpapper inte ökar 

Flera fraktioner hämtas i samma 
system som matavfall och restavfall 

Större möjligheter till intäkter från 
insamlade material och större 

möjligheter till minskade 
behandlingskostnader 

Möjlighet till färre tömningar av ÅVS, 
antingen genom minskad 

tömningsfrekvens eller minskat antal 
platser 

Stora investeringar krävs i kärl 

Fyrfacksfordonen är dyrare än 
standardfordon 

Kommunerna behöver tillgång till en 
eller flera platser för omlastning och 

mellanlagring av insamlade 
förpackningar och returpapper 

Ökade kostnader för hanteringen, 
p.g.a. dyrare kärl och dyrare tömning 

Endast baklastande fordon kan 
användas vid tömning av 

fyrfackskärl, vilket kräver mer 
personal och manuellt arbete än vid 

sidlastarhämtning 
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Komplementsystem 
 Separata kärl  

i miljöbod  
(referens) 

Underjords- 
behållare 

Krantömda 
markplacerade 

behållare 

Sopsug  
(kombinerat med  

separata kärl i miljöbod) 

Insamlingsresultat Hög källsorteringsgrad 

Hög kvalitet på  

Oemballerat avfall i 
separata kärl är tydligt och 

pedagogiskt 

Lätt att göra 
kvalitetskontroller av 

oemballerade 
förpackningar och 

returpapper i kärl insamlat 
avfall 

Lägre kvalitet och mindre 
mängd utsorterat matavfall 

jämfört med separata kärl enligt 
nationell statistik. Uppgifter 

saknas avseende förpackningar 
och returpapper, men 

utsorteringsgraden kan antas bli 
lägre än för separata kärl 

Avfallet är inte synligt för 
avfallslämnaren, vilket kan 

upplevas som mindre 
pedagogiskt och därmed riskera 

ge lägre kvalitet  

Nationell statistik för 
insamlingsresultat med denna 

typ av system saknas men 
kan antas ligga i nivå med 

underjordsbehållare  

Avfallet är inte synligt för 
avfallslämnaren, vilket kan 

upplevas som mindre 
pedagogiskt och därmed 
riskera ge lägre kvalitet  

Låg kvalitet på utsorterade 
fraktioner vid insamling i sopsug 

än i övriga system, enligt nationella 
nyckeltal och erfarenheter 

Risk att fraktioner förorenar 
varandra vilket ger sämre kvalitet 

på insamlat material 

Avfallet är inte synligt för 
avfallslämnaren, vilket kan 

upplevas som mindre pedagogiskt 
och därmed riskera ge lägre 

kvalitet på insamlat avfall än vid 
insamling i kärl 

Miljö Flest transporter i 
bostadsområdet vid 
insamling av avfall 

Färre transporter i 
bostadsområdet för  
insamling av avfall 

Färre transporter i 
bostadsområdet för 
insamling av avfall 

Endast besök med insamlings-
fordonet i bostadsområdet för 
fraktioner som samlas i kärl 

Kundperspektiv Hög servicenivå, separata 
kärl kan vanligtvis placeras 

tätare i bebyggelsen än 
övriga system 

Miljöboden kan utformas 
estetiskt i enhetligt med 

bebyggelsen 

 

Estetiskt tilltalande lösning  

Förvaring av avfall under mark 
ger mindre risk för luktproblem 

Lämplig inkasthöjd även för 
rullstolsburna 

Underjordsbehållare kan inte 
placeras lika tätt i bebyggelsen 

som kärl vanligtvis kan vilket kan 
påverka servicenivån 

Avfallet lämnas i behållare 
utomhus, vilket kan vara 

obekvämt för avfallslämnaren 
vintertid 

Behållarna kan vanligtvis 
placeras tätt i bebyggelsen 

(tätare än 
underjordsbehållaren) 

Estetiskt tilltalande lösning 

Avfallet lämnas i behållare 
utomhus, vilket kan vara 

obekvämt för avfallslämnaren 
vintertid 

 

Inkasten kan placeras på Estetiskt 
tilltalande lösning 

Liten risk för lukt sommartid  

innergårdar eller i trapphus  

Risk för två olika 
avlämningsplatser då miljöbod och 

sopsugsinkast vanligen inte 
placeras på samma plats 

Risk för nedskräpning vid inkasten 
vid driftstopp 
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 Separata kärl  
i miljöbod  
(referens) 

Underjords- 
behållare 

Krantömda 
markplacerade 

behållare 

Sopsug  
(kombinerat med  

separata kärl i miljöbod) 

Arbetsmiljö Manuellt arbete med att 
dra kärl  

Fler i- och urstigningar för 
chauffören ur fordonet än 

övriga system 

Skottning av dragvägar 
krävs mellan fordonets 
uppställningsplats och 
kärlens placering inför 

tömning 

Chaufförer kommer i 
större utsträckning i 
kontakt med avfall 

Rationell tömning utan manuellt 
arbete med att dra kärl 

Färre i- och urstigningar ur 
fordonet än vid insamling i kärl 

Chaufförer kommer i mindre 
utsträckning i kontakt med avfall, 

särskilt vid insatsbehållare av 
metall 

Krantömning innebär särskilda 
arbetsmiljörisker 

Skottning av behållarens 
ovansida kan behövas inför 

tömning vintertid 

 

Rationell tömning utan 
manuellt arbete med att dra 

kärl 

Färre i- och urstigningar ur 
fordonet än vid insamling i 

kärl (men mer än för 
underjordsbehållare) 

Chaufförer kommer i mindre 
utsträckning i kontakt med 

avfall 

Krantömning innebär 
särskilda arbetsmiljörisker 

Skottning av behållarens 
ovansida kan behövas inför 

tömning vintertid 

Rationell tömning utan manuellt 
arbete för fraktioner som samlas in 
i sopsugen på plats där allmänhet 

inte har tillträde  

Få i- och urstigningar för 
fraktionerna som samlas in i 

sopsug 

Chaufförer kommer i mindre 
utsträckning i kontakt med avfall 

för fraktioner som samlas in 
genom sopsug 

Tekniska 
begränsningar 

Samtliga fraktioner kan 
samlas in i systemet 

Flexibelt för varierande 
avfallsmängder och utökat 

antal fraktioner 

Kräver större yta än övriga 
system 

 

Samtliga fraktioner kan samlas 
in i systemet 

Stora volymer avfall kan samlas 
in på liten yta 

Flexibelt för varierande 
avfallsmängder 

Svårt att utöka antalet fraktioner 
i efterhand 

Behållarna kräver nedgrävning 
och gör dem svåra att placera 

och att flytta 

 

Samtliga fraktioner kan 
samlas in i systemet 

Stora volymer avfall kan 
samlas in på liten yta (men 

systemet kan bli mer 
ytkrävande än 

underjordsbehållare eftersom 
behållarna är mindre) 

Flexibelt för varierande 
avfallsmängder (mindre 
behållarvolym ger dock 

mindre flexibilitet än 
underjords-behållare)  

Förutsatt att det finns yta är 
det relativt lätt att utöka 

antalet fraktioner 

Stora volymer avfall kan samlas in 
på liten yta  

Samtliga fraktioner kan inte 
hanteras i sopsugssystemet, 
komplement krävs för flera 

fraktioner 

Tekniskt komplicerat system 

Svårt installera sopsug i befintlig 
bebyggelse 

Svårt göra förändringar i systemet i 
efterhand p.g.a. omfattande 

anläggnings- och 
installationsarbeten 

Samordning med t.ex. el och VA i 
mark krävs vid dragning av rör 

Ekonomi Medför begränsade 
investeringskostnader för 

fastighetsägaren 

Möjlighet att anpassa 
lösning till ett mindre antal 

hushåll än  

Investeringskostnaderna är 
större än för kärl  

Dyrt för ett mindre antal hushåll 

Möjlighet att anpassa lösning 
till ett mindre antal hushåll 

Investeringskostnaderna är 
större än för kärl men lägre än 

för underjordsbehållare 
eftersom behållarna inte 

behöver grävas ned 

Effektivt utnyttjande av markyta i 
bostadsområdet 

Stora investerings- och 
driftkostnader 

Dyrt system för ett mindre antal 
hushåll  
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Bilaga 3 Beräknade årskostnader per kommun 
Redovisade kostnader avser kommunernas kostnader för hantering av avfall 
från villor och fritidshus vid producentansvar där producenterna bekostar 
nuvarande ÅVS:er. Inom parentes redovisas systemets totala kostnader 
inklusive producenternas kostnader för ÅVS:er. 

Nuvarande hantering 
Matavfallsinsamling och nuvarande FNI i lägenheter, Mkr/år 

 
Håbo Knivsta Sigtuna Upplands-Bro Summa 

Kärl 0,66 0,45 1,05 0,88 3,04 

Påsar, inkl. distribution,  
påshållare för matavfall 0,67 0,54 1,36 0,92 3,49 

Insamling 4,61 3,11 9,44 6,53 23,69 

Omlastning 0,29 (0,43) 0,25 (0,33) 0,93 (1,19) 0,35 (0,44) 1,81 (2,39) 

Transport av matavfall 
till biologisk behandling 0,12 0,11 0,40 0,15 0,77 

Behandling mat- och 
restavfall 1,71 1,43 5,57 2,08 10,79 

Ersättning förpackningar 
och returpapper 0 (-0,52) 0 (-0,28) 0 (-0,79) 0 (-0,32) 0 (-1,92) 

ÅVS:er 0 (1,98) 0 (1,33) 0 (3,04) 0 (1,55) 0 (7,91) 

Summa 8,07 (9,67) 5,88 (7,02) 18,74 (21,25) 10,91 (12,23) 43,6 (50,18) 

kr hushåll och år 960 (1150) 850 (1020) 1120 (1270) 940 (1060) 1000 (1150) 

Anm. Kostnaderna vid producentansvar avser insamling av mat- och restavfall samt inkluderar 
nuvarande FNI i lägenheter (ca 55 % anslutningsgrad). 
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Alternativ med fullt utbyggd fastighetsnära insamling 
FNI med fyrfackskärl villa, separata kärl lägenhet. ÅVS som backup, Mkr/år 

 
Håbo Knivsta Sigtuna Upplands-Bro Summa 

Kärl 2,10 1,23 2,36 1,69 7,39 

Påsar, inkl. distribution,  
påshållare för matavfall 0,67 0,54 1,36 0,92 3,49 

Insamling 6,07 4,09 9,95 6,93 27,04 

Omlastning 0,45 (0,45) 0,34 (0,34) 1,21 (1,21) 0,45 (0,45) 2,45 (2,45) 

Transport av matavfall 
till biologisk behandling 0,11 0,09 0,38 0,14 0,72 

Behandling mat- och 
restavfall 1,50 1,26 5,25 1,95 9,96 

Ersättning förpackningar 
och returpapper -0,75 (-0,75) -0,46 (-0,46) -1,15 (-1,15) -0,46 (-0,46) -2,82 (-2,82) 

ÅVS:er 0 (0,99) 0 (0,76) 0 (1,62) 0 (0,78) 0 (4,15) 

Summa 10,14 (11,13) 7,1 (7,86) 19,35 (20,98) 11,63 (12,41) 48,22 (52,37) 

kr/hushåll och år 1200 (1320) 1030 (1140) 1160 (1250) 1000 (1070) 1110 (1200) 

Anm. Ersättningen vid producentansvar är något överskattad, eftersom beräkningen förenklats 
genom att en mindre men okänd mängd förpackningar och returpapper som samlas in via 
producenternas ÅVS:er inte har räknats av. 
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Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer 
Emma Lundbergh Datum SUN-2018/10 
Samhällsbyggnadschef 2019-02-01   
 
 
 

    Samhällsutvecklingsnämnden  
 
 
 
Samhällsutvecklingsnämndens verksamhetsplan 2019 
SUN-2018/10 
 
 
Förslag till beslut 
Samhällsutvecklingsnämnden beslutar  
att godkänna förvaltningens förslag till verksamhetsplan 2019 samt 
att anmäla beslutet till kommunstyrelse och kommunfullmäktige för kännedom. 
 
Sammanfattning  
Bifogat tjänsteskrivelsen finns samhällsutvecklingsnämndens verksamhetsplan för 2019. 
Verksamhetsplanen innehåller de mål som riktats mot nämnden från kommunfullmäktige 
samt ger nämnden möjlighet att sätta upp egna mål. Inför 2019 väljer nämnden att behålla 
samma mål som för 2017 och 2018 om vattenkvalitet i kommunens sjöar och vattendrag. 
 
 
Barnkonsekvensanalys  
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.  
 
 
 
 
Emma Lundbergh   
Samhällsbyggnadschef 
 
 
Bilaga 
Verksamhetsplan för Samhällsutvecklingsnämnden 2019 
 
 
Beslutet ska expedieras till:  
Akten 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
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Barnchecklista inför beslut 

 
 
 
1. Påverkar beslutet barn? 

 
Ja  Nej  

 
Förklara oavsett svar. 
Beslutet avser verksamhetsplan för nämndens målinriktning och ställningstagande kring 
redan antagna mål av Kommunfullmäktige samt en fördelning av redan beslutade 
ekonomiska medel. Dessa beslut bedöms inte medföra någon direkt 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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Bakgrund och inledning  
 
Övergripande beskrivning av nämndens ansvar 
Samhällsutvecklingsnämnden har ansvaret för långsiktig fysisk och teknisk planering i 
kommunen. Likaså ansvarar nämnden för utveckling samt drift och underhåll av det offentliga 
rummet. I nämndens planeringsuppdrag ingår förutom översiktsplan, att som ett led i 
samhällsplaneringen, ta fram handlingsplaner för tematiska områden som exempelvis VA, 
trafik samt detaljplaner för utbyggnad av kommunens tätorter och stråk. Då investeringar i 
framtida och befintlig mark är en så väsentlig del av Knivstas fortsatta utveckling och 
finansiering, ska nämnden också säkerställa en långsiktig plan för exploatering av mark. 
 
Gata- och trafikenheten ansvarar för drift, underhåll samt nyanläggning av kommunala 
gator och vägar inklusive olika former av trafiksäkerhetsåtgärder. Vidare så har enheten även 
ansvaret för trafikplanering och parkering. Enheten lyder både under bygg- och miljönämnden 
(ex lokala trafikföreskrifter) och samhällsutvecklingsnämnden. 
 
Park- och naturenheten ansvarar för planering, drift och underhåll av kommunens parker, 
lekplatser, natur- och vattenområden men också städning av gångtunnlar, tömning av 
papperskorgar, med mera. Vidare bär enheten tillsammans med hela kontoret ansvaret att 
implementera grönstrukturplanen och utveckla grönstrukturen i Knivsta och Alsike tätorter. 
Kommunens naturskola ingår också i enhetens verksamhet. Tillsammans med Plankontoret 
ansvarar enheten för utveckling av ekosystemtjänster i stadsbyggnadsprojekt, där det är 
möjligt. 
 
Plankontoret ansvarar för kommunens översikts- och detaljplanering samt till detta kopplat 
miljöplanering. Detaljplaner finansieras till största del genom plankostnadsavtal. 
 
Exploateringsverksamheten åtaganden är uppdelat på två nämnder, det som avser 
samhällsutvecklingsnämnden är den löpande verksamheten. 
 
Bostadsanpassning ingår i nämndens uppdrag och kontoret har en handläggare för 
handläggning av bostadsanpassningsbidrag. 
 
Den politiska verksamheten utgörs av två delar, dels nämndadministration, dels den politiska 
delen av nämnden. 
 
Verksamhetsförutsättningar 
Vision 2025 är tillsammans med Agenda 2030, Översiktsplan 2017 och det så kallade 
Fyrspårsavtalet fyra av de viktigaste styrdokumenten för samhällsbyggnadskontorets 
verksamhet. 
 
Kommunen och kontoret står inför stora utmaningar under många år framöver med den 
utbyggnadstakt som förväntas och är avtalad om. För att kunna möta och matcha denna 
expansion kommer samhällsbyggnadskontoret kontinuerligt att behöva arbeta med utveckling 
av stadsbyggnadsprocessen. Detta för att kunna arbeta snabbare, mer effektivt och med högre 
kvalitet. Men kontoret kommer även att behöva utökas något inom flera enheter (under 2019) 
och arbetet med rekryteringar är påbörjat. 
  



 
 

4 
 

 

Kommunfullmäktiges uppdrag 
 
Kommunfullmäktiges uppdrag till styrelse och nämnder för 
verksamhetsår 2019 
 
 

Uppdrag Målbild Styrelse/nämnd 
 
Förändringsarbete – 
organisation och arbetssätt 
ligger i fokus liksom att 
integrera målen från Agenda 
2030 i beslut och arbete 

 
Knivsta kommun ska arbeta 
för att uppnå målen i 
Agenda 2030. 
Förändringsarbetet ska leda 
till effektivare 
arbetsprocesser och ökat 
användande av ny teknik. 
  

 
Kommunstyrelsen och 
nämnder 

Modern energiteknik och 
kretsloppsanpassad teknik 
för VA-hantering, ska 
övervägas vid nybyggnation 
och planering av nya 
områden 
 

Hållbar stadsplanering Kommunstyrelse och 
nämnder 

Cykelvägar är prioriterade, 
cykelväg mellan Alsike och 
Uppsala ska bevakas i 4-
spåravtalet 
 

Hållbar stadsplanering Samhällsutvecklingsnämnden 

Plan för 
parkeringslösningar och 
stimulera ett minskat 
bilberoende  

Hållbar stadsplanering Samhällsutvecklingsnämnden 

Innebörden av kommunfullmäktiges uppdrag 

Samhällsbyggnadskontoret arbetar redan idag, på uppdrag av samhällsutvecklingsnämnden, 
med och i linje med Agenda 2030 i alla stadsutvecklingsprojekt. Vidare arbetar kontoret 
dagligen med ny teknik, innovationer och effektivisering och utveckling av processer, med 
särskilt fokus på stadsbyggnadsprocessen. Inom programarbetet för västra Knivsta kommer 
kontoret att utreda källsorterande avlopp som en alternativ VA-lösning samt lokala 
energiförsörjningssystem som en särskild innovation inom ramen för fyrspårsavtalet. Under 
2019 påbörjas arbetet med en transportplan vilken kommer att omfatta hela kommunen. 
Transportplanen kommer att inkludera alla trafikslag, gods och varutransporter samt 
parkering, som tillsammans bildar ett system. 
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Kommunfullmäktiges mål 
 

Värde - Knivsta kommun ska tillhandahålla effektiv och 
kvalitativ verksamhet 
 

Mål 3: Knivsta kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare där 
medarbetarens kompetens tas tillvara 

Resultatindikatorer Nuvärde Jämförvärde Målsättnin
g 

Tren
d 

Medarbetarengagemang (HME) – 
motivationsindex 1  

80,4 82 (Uppsala län) Bibehållas  

Medarbetarengagemang (HME) – 
ledarskapsindex 2 

79,6 79 (Uppsala län) Bibehållas   

Sjukfrånvaro 3  5,9 %
  

Kvinnor 6,4 % 
Män 4,1 % 

6,9 % (Uppsala 
län) 

Ska minska  

 

Innebörden av kommunfullmäktiges mål 

Samhällsbyggnadskontoret ser idag en del utmaningar i att rekrytera samt behålla kompetent 
personal. Det råder en relativt stor brist på bland annat erfarna planhandläggare och 
exploateringsingenjörer på arbetsmarknaden, vilket gör att kontoret alltid måste arbeta med 
kompetensutveckling och personalvård. Kontoret har dock under de senaste två åren arbetat 
mycket med rekrytering och upplärning av nya medarbetare och står nu på en bra grund med 
en bra ”personalbas”. Men att medarbetare slutar efter ett par år är ett normaltillstånd vilket 
kontoret måste kunna hantera kontinuerligt. 

Hela kommunens förvaltning arbetar från och med 2018 för att medarbetarna ska ha en 
hållbar arbetsprestation, vilket är helt i linje med kommunfullmäktiges mål. 
  

                                                           
1 www.kolada.se- År 2018 
2 www.kolada.se- år 2018 
3 www.kolada.se- år 2017 

http://www.kolada.se-/
http://www.kolada.se-/
http://www.kolada.se-/
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Bo och trivas - Knivsta kommun ska verka för en attraktiv 
närmiljö och välmående invånare 
 

Mål 4: I Knivsta kommun ska invånarnas, näringslivets och 
organisationers erfarenheter och åsikter tas tillvara i 
samhällsbyggandet 

Resultatindikatorer Nuvärde Jämförvärde Målsättning Trend 
Nöjd Inflytande-Index – Helheten 4 40 39       (Uppsala 

län) 
Ska öka  

Kvinnor 
38 

Män  
42 

Valdeltagande i senaste kommunvalet 5 87,3 % 84,4 %    
(Uppsala län) 

Ska bibehållas  

Nöjd kund index (NKI) kommunens 
myndighetsutövning 6 

61  71 
(genomsnittligt 
resultat) 

Ska öka  

Idéburet-offentliga partnerskap antal Egen mätning  Ska öka  

Andelen unga som anser att de har mycket stora 
eller stora möjligheter att föra fram åsikter till de 
som bestämmer i kommunen7 

Flickor åk 9           
20 % 

Flickor åk 9 
(Uppsala län) 
14,3 % 

Ska bibehållas  

Pojkar åk 9        
30,2 % 

Pojkar åk 9 
26,3 % 

 

Innebörden av kommunfullmäktiges mål 

Förvaltningen har under den kommande mandatperioden ett viktigt uppdrag i att arbeta med, 
och utveckla formerna för, medborgardialog. Under det senaste året har kontoret genomfört 
ett antal medborgardialoger i flertalet stadsutvecklingsprojekt, med positiv respons. Men 
formerna för detta behöver fortfarande utvecklas. 

För att andelen unga som anser att de har möjligheter att föra fram åsikter till de som 
bestämmer i kommunen ska bibehållas (eller öka), ska kontoret under 2019 rikta relevanta 
medborgardialoger mot berörda barn och unga. 

Förvaltningen ämnar också fortsättningsvis att välkomna initiativ från organisationer och 
föreningsliv som vill bedriva samarbetsprojekt tillsammans med kommunen. Exempel på 
sådana samarbeten kan vara ett fortsatt arbete kring utvecklingen kring Knivstaån eller 
utvecklingen av friluftsområde Kölängen. 
  

                                                           
4 www.kolada.se- År 2017 
5 www.kolada.se- Val 2014 
6 Öppna jämförelse (Insikt)- År 2017 
7 Liv och hälsa UNG- År 2017 

http://www.kolada.se-/
http://www.kolada.se-/
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Värna - Knivsta kommun ska växa hållbart och vara ett 
föredöme inom miljöområdet 
 

Mål 10: Knivsta kommun ska bygga stad och landsbygd så att 
funktion och ekologisk hållbarhet optimeras 

Resultatindikatorer Nuvärde Jämförvärde Målsättning Trend 
Nöjd Region-Index – Bostäder 8 56 51  (Uppsala 

län) 
Ska bibehållas  

Kvinnor 
56 

Män 
57 

Cykelväg i kommunen meter/inv 9 1,8 m 1,5 m    
(Uppsala län) 

Ska öka  

Färdigställda bostäder i flerfamiljshus under året, 
antal/1000 inv.10 

9,2 3,2     (Uppsala 
län) 

Ska bibehållas  

Färdigställda bostäder i småhus under året, 
antal/1000 inv. 11 

6,4 2,8 Ska minska  

Hushållsavfall som samlats in för 
materialåtervinning, inkl. biologisk behandling 12 

42 % 43 % (Uppsala 
län) 

Ska öka  

 

Innebörden av kommunfullmäktiges mål 

Samhällsbyggnadskontoret planerar idag främst för förtätningar i centrala Knivsta och Alsike. 
Detta betyder i praktiken att kommunen premierar flerbostadshus framför enbostadshus som 
är mer ytkrävande. För att kommunen ska kunna växa utan att ta alltför mycket grönytor i 
anspråk så kommer kontoret att fortsätta planera för främst flerbostadsbebyggelse. Men, 
enbostadshus kommer också att kunna planeras för (och byggas) framförallt i mindre centrala 
lägen. 

Kommunen planerar under 2019 att genomföra en större avfallsupphandling tillsammans med 
Håbo, Sigtuna och Upplands-Bro. I samband med upphandlingen kommer kommunen bland 
annat att införa fyrfackskärl för fastighetsnära insamling av förpackningar. Detta gör kontoret 
dels för att få ner kostnaderna för avfallsentreprenad, dels för att öka andelen avfall som 
samlas in för materialåtervinning. Dessutom så möter vi med upphandlingen den nya 
lagstiftningen med ökade krav på insamling, bättre. 

Samhällsbyggnadskontoret har för avsikt att, tillsammans med Roslagsvatten, planera och 
bygga den nya generationens dagvattenlösningar där merparten av dagvattnet renas och 
magasineras lokalt i gatu- och parkmark. Det kommer att bidra till bättre lokalklimat, 
grundvattenbildning och till att renare dagvatten når recipienterna.  

                                                           
8 www.kolada.se- År 2017 
9 www.kolada.se- År 2017 
10 www.kolada.se- År 2017 
11 www.kolada.se- År 2017 
12 www.kolada.se- År 2017 

http://www.kolada.se-/
http://www.kolada.se-/
http://www.kolada.se-/
http://www.kolada.se-/
http://www.kolada.se-/
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Nämndens mål 
 
Sjöar och vattendrag i Knivsta kommun ska ha god vattenkvalitet  
 
 

Resultatindikator Nuläge Resultatet mäts genom 

Vattenkvaliteten i Knivstaån 
ska förbättras   Antal genomförda 

vattenvårdande åtgärder. 

Tätortens påverkan på 
Knivstaåns vattenkvalitet ska 
minska 

 
Antal detaljplaner där 
dagvattenstrategin 
implementerats.  

Vattenkvaliteten i Storån ska 
förbättras  Antal genomförda 

vattenvårdande åtgärder. 

Vattenkvaliteten i Valloxen ska 
förbättras  

Antal genomförda 
vattenvårdande åtgärder. 
 

 

 
Innebörden av nämndens mål 

Mätningar av vattenkvalitén påbörjades i september 2017 och till dagens datum finns inte 
tillräckliga data för att kunna se någon skillnad. Provtagningsprogrammet fungerar som 
underlag för att förvaltningen ska kunna välja rätt åtgärder att genomföra, och för att kunna 
följa upp effekter av åtgärderna. Samhällsutvecklingsnämnden väljer därför att behålla samma 
mål som för 2017 och 2018 beträffande vattenkvalitet. 
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Nämndens ekonomi (övergripande) 
 
Ekonomiska förutsättningar 
Nämnden tilldelas ett internt kommunbidrag som ska täcka verksamheternas nettokostnader, 
det tilldelade kommunbidrag har indexuppräknats med 0-1 % för att täcka kostnadsökningar 
för verksamheterna. Utöver indexuppräkningen har 1 000 tkr tillförts nämnden för arbetet 
med området Västra Knivsta samt 400 tkr för att stärka dialogen med invånarna. Nämnden är 
tilldelat ett effektiviseringsbeting på 80 tkr för verksamhetsåret 2019.  
 
I nämndbudgeten föreslås att 1 000 tkr för arbetet med Västra Knivsta justeras till 
verksamheten översiktsplan från stadsbyggnad, vilket är en skillnad från det som föreslogs i 
kommunfullmäktigesbudget. Effektiviseringsbetinget på 80 tkr till faller teknisk planering.  
 
 
Resultatuppställning nämnden 

 
Budget Samhällsutvecklingsnämnden 
  

KF-
budget  

Nämnd-
BG 

  2019 2019 
Kommunbidrag 44 192 44 112 
Intäkter 30 605 36 605 
Kostnader 74 797 80 717 
Resultat 0 0 
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Nämndens verksamheter (specificering per 
verksamhet) 
 
 

Budget Politisk verksamheten  
KF-

budget  
Nämnd-

BG 
  2019 2019 
Kommunbidrag 1 543 1 543 
Intäkter 0 0  
Kostnader 1 543 1 543 
Resultat 0 0 

 

Budget Gator, vägar 
KF-

budget  
Nämnd-

BG 
  2019 2019 
Kommunbidrag 25 423 25 423 
Intäkter 2 000 2 000 
Kostnader 27 423 27 423 
Resultat 0 0 

 
Budget Trafikövervakning/ 
Parkeringsavgifter 

KF-
budget  

Nämnd-
BG 

  2019 2019 
Kommunbidrag -1 957 -1 957 
Intäkter 2 707 2 707 
Kostnader 750 750 
Resultat 0 0 

 

Budget Parker  
KF-

budget  
Nämnd-

BG 
  2019 2019 
Kommunbidrag 5 022 5 022 
Intäkter 1 691 1 691 
Kostnader 6 713 6 713 
Resultat 0 0 

 

Budget Naturvård  
KF-

budget  
Nämnd-

BG 
  2019 2019 
Kommunbidrag 963 963 
Intäkter 517 517 
Kostnader 1 480 1 480 
Resultat 0 0 
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Budget Miljöutveckling  
KF-

budget  
Nämnd-

BG 
  2019 2019 
Kommunbidrag 515 515 
Intäkter 0 0 
Kostnader 515 515 
Resultat 0 0 

 

Budget Teknisk planering  
KF-

budget  
Nämnd-

BG 
  2019 2019 
Kommunbidrag 2 786 2 706 
Intäkter 0 0 
Kostnader 2 786 2 706 
Resultat 0 0 

 

Budget Översiktsplan  
KF-

budget  
Nämnd-

BG 
  2019 2019 
Kommunbidrag 1 430 2 430 
Intäkter 0 0 
Kostnader 1 430 2 430 
Resultat 0 0 

 
Budget Stadsbyggnad 
(detaljplaner)  

KF-
budget  

Nämnd-
BG 

  2019 2019 
Kommunbidrag  1 608 608 
Intäkter 0 6 000 
Kostnader 1 608 6 608 
Resultat 0 0 

 

Budget Bostadsanpassning  
KF-

budget  
Nämnd-

BG 
  2019 2019 
Kommunbidrag 1 859 1 859 
Intäkter 0 0 
Kostnader 1 859 1 859 
Resultat 0 0 

 

Budget Exploatering  
KF-

budget  
Nämnd-

BG 
  2019 2019 
Kommunbidrag 5 000 5 000 
Intäkter 500 500 
Kostnader 5 500 5 500 
Resultat 0 0 
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Budget Avfallsverksamheten  
KF-

budget  
Nämnd-

BG 
  2019 2019 
Kommunbidrag 0 0 
Intäkter 15 190 15 190 
Kostnader 15 190 15 190 
Resultat 0 0 

 

Budget Vindkraftverk  
KF-

budget  
Nämnd-

BG 
  2019 2019 
Kommunbidrag 0 0 
Intäkter 8 000 8 000 
Kostnader 8 000 8 000 
Resultat 0 0 
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Nämndens investeringsplan 
 

Samhällsutvecklingsnämndens beviljade investeringsram för 2019 uppgår till 86 200 tkr, 
varav 36 500 tkr avser exploateringsinvesteringar.  
 

 
Samhällsutvecklingsnämndens  
investeringsplan 2019 

Beviljad 
investeringsram 

Tidplan (start-
slut) 

TRP Gredelbyleden/Boängsvägen 8 000 Jan-Dec 
Gredelbyleden, stadsgata  0 Jan-Dec 
Underhållsasfaltering bef. gatunät 4 000 Jan-Dec 
Reinvestering belysning 1 500 Jan-Dec 
Förtätning belysning 800 Jan-Dec 
TSHÅ (Trafiksäkerhetshöjande åtgärder) 2000 Jan-Dec 
GC-väg landsbygd, medfinans Vassunda-Uppsala 0 Jan-Dec 
Reinvestering GC-nät 1 000 Jan-Dec 
Parkvägen och ombyggnad av Södervägen 15 000 Jan-Dec 
GC-väg Kölängens förskola 7 500 Jan-Dec 
Ledingevägen GC-väg 0 Jan-Dec 
Ombyggnad Centralvägen mellan Apoteksvägen och Särstv. 0 Jan-Dec 
GC Kölängsvägen norra fram till Gredelbyleden 0 Jan-Dec 
Cykelvägvisning  1 000 Jan-Dec 
friluftsåtgärder Kölängen 1 000 Jan-Dec 
Renovering bef anläggningar 1 000 Jan-Dec 
information och tillgängliggörande av natur 100 Jan-Dec 
Järnvägsparken 2 000 Jan-Dec 
Lokalt åtgärdsprogram Knivstaån 2 000 Jan-Dec 
Aktivitetspark CIK 0 Jan-Dec 
Parken ospecificerad maskin och utrustningsinvest. 500 Jan-Dec 
Återvinningscentral löpande ospecificerat 200 Jan-Dec 
Reinvestering ÅVC 800 Jan-Dec 
IT utrustning, ospecificerat 300 Jan-Dec 
Nämndens ofördelade investeringsmedel* 
 1 000 Jan-Dec 

   
   
SUMMA Samhällsutvecklingsnämnd 
 49 700  
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Exploateringsinvesteringar 
Beviljad 

investeringsram 
Tidplan (start-

slut) 
Sågen/Centrum   
Kilen 0  
Segerdal 0  
Sågen - Infastruktur 3 000 Jan-Dec 
   
Västra Knivsta    
Ängby IP 2 000 Jan-Dec 
Ängby industriområde 0  
Centrala Ängby - Infrastruktur 10 000 Jan-Dec 
    
Östra Knivsta    
Margaretahemmet 0  
 
Alsike   
Vrå 1:392 Genova 2 500 Jan-Dec 
Vrå 1:791 0  
Vrå Lilla Brännskärsskogen 0  
   
AR/Brunnby    
AR - Infrastruktur 5 000 Jan-Dec 
Södra AR 0  
    
Inköp av mark och fastigheter för exploatering 10 000 Jan-Dec 
Ofördelade medel exploatering* 4 000 Jan-Dec 
   
Summa exploateringsinvesteringar  36 500  
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Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer 
Kristofer Kvarnström Datum SUN-2019/60 
Gatuchef 2019-01-29   
 
 
 

  Samhällsutvecklingsnämnden   
 
 

Upphandling av drift och underhåll av gatubelysningsanläggning 
och allmän el 
SUN-2019/60 

Förslag till beslut 
Samhällsutvecklingsnämnden beslutar 
att genomföra upphandling av drift och underhåll av gatubelysningsanläggning och allmän el 
från slutet av nuvarande kontrakts optionsår 2019-06-30 med en ny kontraktstid om två år 
gällande från 2019-07-01 med option på ytterligare fyra år i steg om ett år i taget, totalt sex 
år. 

Sammanfattning  
Då innevarande optionsår med entreprenör för drift och underhåll av 
gatubelysningsanläggning och allmän el löper ut 2019-06-30 avser 
Samhällsbyggnadskontoret att inför detta optionsårs utgång genomföra ny upphandling av 
entreprenör. Upphandlingen görs för sammanlagt sex år, fördelat på två inledande år med 
option på ytterligare fyra år i steg om ett år i taget. Kontraktsperioden skulle sammanlagt 
omfatta perioden 2019-07-01 – 2025-06-30. Upphandlingen görs i formen av 
utförandeentreprenad. 

Bakgrund 
Nuvarande kontrakt för drift och underhåll av gatubelysningsanläggning och allmän el 
upphandlades 2016 med en kontraktstid om två år med option på ytterligare två år i steg om 
ett år i taget. Kontraktets första optionsår löper ut 2019-06-30 och då 
samhällsbyggnadskontoret inte har för avsikt att lösa ut det andra och sista optionsåret 
behöver en ny upphandling göras. 
Upphandlingen är tänkt att genomföras med den tidigare upphandlingen som grund. En 
justering av anläggningens storlek och beskaffenhet görs efter nya aktuella förutsättningar 
och vissa förtydliganden görs i skrivningar där det i gällande kontrakt uppkommit olika 
tolkningar från kommunen som beställare och entreprenören. Den totala kontraktstiden 
förlängs jämfört med nuvarande kontrakt från fyra till sex år genom att utöka antalet 
optionsår från två till fyra år.  
I övrigt görs inga förändringar i den nya upphandlingen vad gäller arbetsutförande eller 
åtgärdstider jämfört med nuvarande upphandlat kontrakt. 
Upphandlingen görs som en utförandeentreprenad baserad på ABFF15. 



Sida 2 av 3 

 
 

Ekonomisk konsekvensanalys 
En ökad kostnad för drift, underhåll och nyinvestering kan över tid, vid varje ny upphandling, 
förväntas öka med indexuppräkning.   
 
Barnkonsekvensanalys  
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.  
 
 
 
 
Emma Lundbergh   
Samhällsbyggnadschef    
 
Beslutet ska expedieras till:  
Akten 
Gatuchef 
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Barnchecklista inför beslut 

 
1. Påverkar beslutet barn? 

 
Ja  Nej   

 
Förklara oavsett svar. 

Upphandling av driftentreprenör påverkar i sig inte barn. 
 

Om, ja fortsätt med frågorna. 

 
2. Hur har barns bästa beaktats? 

 
 
 
 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 

 
 
 
 

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

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

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

 
 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 



 
 

Thor Övrelid Ordförandens förslag Diarienummer 
Samhällsutvecklingsnämndens Datum SUN-2019/100 
ordförande 2019-02-05   
    
 
 
 

   Samhällsutvecklingsnämnden 
 
 
 
Inrättande av utökad presidieberedning med arbetsrutiner 
SUN-2019/100 
 
Förslag till beslut 
 
Samhällsutvecklingsnämnden beslutar 
  
att inrätta en utökad presidieberedning med arbetsrutiner enligt förslag 2019-02-05. 
 
 
 
 
 
Thor Övrelid (M) 
  
 
 



 
 

Överenskomna på samhällsutvecklingsnämndens sammanträde XXXXX FÖRSLAG 2019-
02-05 

Arbetsrutiner för samhällsutvecklingsnämndens utökade 
presidieberedning  
 
Samhällsutvecklingsnämndens utökade presidieberedning består av nämndens presidium 
samt två andra personer från nämnden, varav en från den etablerade majoriteten och en från 
oppositionspartierna. Beredningen kan enligt lag inte ges någon beslutanderätt.  
 
Syftet med beredningens är att ge företrädare för de politiska partierna i nämnden möjlighet 
att innan nämndens sammanträde se den dagordning ordföranden har fastställt och avser att 
bifoga kallelsen samt de handlingar som utgör underlag för ärendena. Med utgångspunkt 
från detta kan de förtroendevalda i beredningen ställa frågor och väcka diskussioner och på 
det viset klargöra om ytterligare information behövs (t.ex. föredragningar i ärenden på 
nämndens sammanträden).   
 
Samhällsutvecklingsnämndens ordförande leder beredningens möte. Beredningens möten 
bokas via automatiska mötesbokningar genom nämndsekreteraren.  
 
Samhällsbyggnadschefen deltar också på beredningsmötena. Vid behov kallas andra 
tjänstepersoner till beredningens möte, i samråd med samhällsbyggnadschefen.  
 
Dagordningen och underlagen till ärendena skickas ut till beredningen minst 4 dagar innan 
beredningens möte.  
 
Dag och tid för beredningens möte bestäms normalt i samband med att nämnden beslutar 
om sina sammanträdestider för året, men kan vid behov justeras av ordföranden.  
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Handläggare PM Diarienummer 
Eva Paulsrud Datum SUN-2019/101 
nämndsekreterare 2019-02-08  
    
 
 
 

   Samhällsutvecklingsnämnden 
 
 
 
Val av ytterligare ledamöter till den utökade presidieberedningen  
 
 
Beslutsformulering  
 
I ett valärende kan inte förvaltningen lämna ett förslag till beslut och det brukar ofta saknas 
skriftliga underlag. Istället nomineras personer på mötet. Finns olika personer nominerade till 
en plats kommer val ske genom sluten omröstning.  
 
Med beaktande av att vissa platser genom de antagna arbetsrutinerna redan är fördelade 
kommer beslutet att se ut på följande vis, såvida inget i de grundläggande förutsättningarna 
förändras:  
 
Samhällsutvecklingsnämnden beslutar  
 
att till den utökade presidiberedningen välja 
 
Thor Övrelid (S), ordförande 
Jacob Risberg (MP), 1:e vice ordförande 
Mikael Rye-Danjelsen (KNU), 2:e vice ordförande 
Ledamot från majoriteten (nomineras på sammanträdet) 
Ledamot från oppositionen (nomineras på sammanträdet).  
 
 


	SUN_Kallelse_2019-02-11, rev
	13. Delegationsbeslut
	BAB, delegationslista december 2018
	Delegationslista BAB,  januari 2019
	delegationsbeslut SUN 20190211

	14. Pendlarparkering, remiss
	SUN_2018_597 Remissvar från Knivsta kommun om utfomrningsprinciper för pendlarparkeringar
	Remissvar pendlarparkering
	SUN_2018_597 Tjänsteskrivelse  utfomrningsprinciper för pendlarparkeringar

	Följdebrev remissinsatserna
	Förteckning över remissinsatser 181203
	Inbjudan och program remisskonferens pendlarparkering
	Remissversion Principer för pendlarparkeringar 181122_slutversion

	15. Åtgärder klimatpåverkan, remiss
	Tjänsteskrivelse 2019-02-08
	Förslag på yttrande 2019-02-04
	Missiv 2018-12-14
	2018-12-14 Färdplan för ett hållbart län - åtgärder för minskad klimatpå...

	16. Taxa för mobil matvagn
	SUN 2019_51 Tjänsteskrivelse införande av taxa för mobila matvagnar
	Införande av taxa för uppställning av mobil matvagn på allmän platsmark.
	Förslag till beslut
	Sammanfattning
	Bakgrund
	Ekonomisk konsekvensanalys



	17. Uppföljning internkontrollplan
	Uppföljning internkontroll SUN 2018 tjskr
	Uppföljning internkontroll SUN 2018

	18. Hämtning av hushållsavfall
	Tjänsteskrivelse samordnad upphandling hämtning hushållsavfall
	Utredning insamling HKSU_20180629

	19. Verksamhetsplan
	Tjänsteskrivelse Verksamhetsplan SUN 2019
	SUN Verksamhetsplan 2019
	Bakgrund och inledning
	Kommunfullmäktiges uppdrag
	Kommunfullmäktiges mål
	Nämndens mål
	Nämndens ekonomi (övergripande)
	Nämndens verksamheter (specificering per verksamhet)
	Nämndens investeringsplan


	20. Upphandling gatubelysning
	Upphandling av drift och underhåll av gatubelysningsanläggning och allmän el
	Förslag till beslut
	Sammanfattning
	Bakgrund
	Ekonomisk konsekvensanalys


	21. Inrättande av utökad presidieberedning
	Ordförandeförslag SUNs utökade beredning
	Arbetsrutiner SUNs utökade beredning
	Arbetsrutiner för samhällsutvecklingsnämndens utökade presidieberedning


	22. Val till presidieberedningen
	PM 2019-02-06 Val av ytterligare ledamöter


